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Empresa de Assistencia Tecnica e Extensão Rural - Emater-DF
  

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00030/2017

  
Às 10:07 horas do dia 27 de outubro de 2017, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº
072.000.028/2017, Pregão nº 00030/2017. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: AUTOMÓVEL
Descrição Complementar: Veículo automotor, de passageiros, TIPO AUTOMÓVEL, com características intrínsecas de
veículo novo (Tipo Zero Quilômetro), monobloco em aço e original de fábrica, cor branca, pintura sólida, data de
fabricação/modelo no mínimo correspondente ao da Nota Fiscal e da linha de produção, hoje 2017, licenciado e
emplacado, totalmente regularizado e matriculado junto ao DETRAN-DF, garantia mínima de 01 (um) ano, motor 1.0,
bicombustível (gasolina e etanol), injeção eletrônica de combustível, transmissão manual de 05 (cinco) marchas à frente
e 01 (uma) à ré, com capacidade para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista, 05 (cinco) portas, sendo 04 laterais e
uma traseira, para acesso ao porta-malas, com abertura vertical para cima, compartimento de carga com volume não
inferior a 280 litros, cobertura do porta-malas rígida (tampão), potência não inferior a 72 (setenta e dois) cavalos-vapor
(gasolina) 75 (setenta e cinco) cavalos-vapor (álcool), freio a disco ventilado nas rodas dianteiras e freio a disco ou
tambor nas rodas traseiras, velocidade máxima não inferior a 148 km/h, demais especificações conforme item 2.1 do
Termo de Referência Anexo ao Edital.
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 37 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.501.324,2100 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.493.000,0000 , com valor
negociado a R$ 1.487.400,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 26/10/2017
09:50:58 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GENERAL MOTORS DO
BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 59.275.792/0001-50, Melhor lance: R$

1.493.000,0000, Valor Negociado: R$ 1.487.400,0000

Homologado 27/10/2017
10:07:38

JOSE
GUILHERME

TOLLSTADIUS
LEAL

 
Item: 2
Descrição: AUTOMÓVEL
Descrição Complementar: Veículo automotor, de passageiros, TIPO AUTOMÓVEL, com características intrínsecas de
veículo novo (Tipo Zero Quilômetro), monobloco em aço e original de fábrica, cor branca, pintura sólida, data de
fabricação/modelo no mínimo correspondente ao da Nota Fiscal e da linha de produção, hoje 2017, licenciado e
emplacado, totalmente regularizado e matriculado junto ao DETRAN-DF, garantia mínima de 01 (um) ano, motor 1.0,
bicombustível (gasolina e etanol), injeção eletrônica de combustível, transmissão manual de 05 (cinco) marchas à frente
e 01 (uma) à ré, com capacidade para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista, 05 (cinco) portas, sendo 04 laterais e
uma traseira, para acesso ao porta-malas, com abertura vertical para cima, compartimento de carga com volume não
inferior a 280 litros, cobertura do porta-malas rígida (tampão), potência não inferior a 72 (setenta e dois) cavalos-vapor
(gasolina) 75 (setenta e cinco) cavalos-vapor (álcool), freio a disco ventilado nas rodas dianteiras e freio a disco ou
tambor nas rodas traseiras, velocidade máxima não inferior a 148 km/h, demais especificações conforme item 2.1 do
Termo de Referência Anexo ao Edital.
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do ítem 1)
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 486.915,9600 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA , pelo melhor lance de R$ 484.216,2162 , com valor
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negociado a R$ 482.400,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Cancelado 20/10/2017
14:00:12 - Cancelamento Automático

Adjudicado 26/10/2017
09:50:58 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GENERAL MOTORS DO
BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 59.275.792/0001-50, Melhor lance: R$

484.216,2162, Valor Negociado: R$ 482.400,0000

Homologado 27/10/2017
10:07:38

JOSE
GUILHERME

TOLLSTADIUS
LEAL

 
Item: 3
Descrição: AUTOMÓVEL
Descrição Complementar: Veículo automotor, para transporte de passageiros, TIPO SUV 4X2, com características
intrínsecas de veículo novo (Tipo Zero Quilômetro), cor branca, data de fabricação/modelo no mínimo correspondente ao
da Nota Fiscal e da linha de produção, hoje 2017, fabricação nacional ou nacionalizado, licenciado e emplacado,
totalmente regularizado e matriculado junto ao DETRAN-DF, garantia mínima de 03 (três) anos, motor, no mínimo de
1.600 (cilindradas), bicombustível, transmissão manual de no mínimo 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré, 05
(cinco) portas, sendo 04 laterais e uma traseira, potência não inferior a 110 CV (cento e um) à gasolina e 115 CV (cento
e cinco) à alcool, freios Sistema ABS, com ar condicionado original de fábrica instalado pela montadora, direção hidráulica
ou elétrica, airbag dianteiro para motorista e passageiro, volante com regulagem de altura, banco traseiro com
capacidade para 03 lugares, encosto em uma peça, com assento inteiriço; com apoios de cabeça com ajuste na altura
nos bancos traseiros, cintos de segurança no assento do motorista e do passageiro com laterais reguláveis em altura,
demais especificações conforme item 2.2 do Termo de Referência anexo ao Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 134.664,3400 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA , pelo melhor lance de R$ 134.664,3400 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 26/10/2017
09:50:58 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PEUGEOT-CITROEN DO
BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 67.405.936/0001-73, Melhor lance:

R$ 134.664,3400

Homologado 27/10/2017
10:07:38

JOSE
GUILHERME

TOLLSTADIUS
LEAL

Fim do documento


