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PREGÃO ELETRÔNICO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Pregão Eletrônico

Nº 00004/2022

RESULTADO POR FORNECEDOR

63.411.623/0021-10 - MARDISA VEICULOS S/A
Unidade de
ItemDescrição
Quantidade
Fornecimento
1 Veículo
Unidade
3
furgão

Critério de Valor
Valor Unitário
(*)
R$ 1.958.654,2500
R$
652.884,7500

Valor Global
R$ 1.958.654,2500

Marca: MERCEDES-BENZ
Fabricante: MERCEDES-BENZ
Modelo / Versão: FURGÃO 516 15,5M³
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA VIATURA DE PROMOÇÃO À SAÚDE, marca
Mercedes-Benz, teto alto, modelo Sprinter Furgão 516 CDI 15,5m³, rodado duplo, veículo com três pinturas sólidas na cor branca e
uma pintura sólida na cor preta, zero quilômetro, ano e modelo do veículo do ano em curso ou superior, devidamente licenciado, com
primeiro emplacamento. Os veículos atendem as normas e os limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P7,
demais especificações exigidas pelo CONTRAN e estão de acordo com as normas técnicas da ABNT, bem como homologados pelo
IBAMA. DIMENSÕES E PESOS ADMISSÍVEIS: Comprimento total: 7.367 mm; Distância entre eixos: 4.325 mm; Altura Interna do
salão: 2.009 mm; Largura Interna do salão: 1.787 mm; Altura externa (carregado/descarregado): 2.596/2.703 mm; PBT: 5.000 kg.
Carga útil: 2.310 kg; MOTOR: OM 651 CDI; Dianteiro; 04 cilindros; bi turbo com Inter cooler (PROCONVE P7); Potência de 163cv a
3.800 rpm; Torque de 36,4 mkgf de 1.200-2.400 rpm; Sistema de Alimentação: Injeção eletrônica; Refrigerado a água; Alternador
capacidade 14V/180 A; Bateria: 12V 100Ah. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: Capacidade: 71 (setenta e um) litros; Combustível:
Diesel. FREIOS E SUSPENSÃO: Freio hidráulico a disco em todas as rodas com discos frontais autoventilados. Suspensão dianteira:
independente, com conjunto de molas transversais parabólicas, com amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. Suspensão
traseira: rígido com molas parabólicas, com amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. ITENS DE SEGURANÇA: Exclusivo
sistema ESP – (Programa Eletrônico de Estabilidade) integra: ABS, ASR, BAS, e EBV: ABS – (Sistema Anti-Bloqueio freios) evita o
travamento das rodas mesmo em frenagens bruscas, ASR – (Sistema de controle de tração) evita que as rodas patinem, BAS –
(Servofreio de emergência) reconhece a velocidade de acionamento do freio e reduz a distância de frenagem EBV – (Distribuição
eletrônica da força de frenagem) ajusta a força de frenagem do veículo em situações críticas. Air Bag – Motorista e acompanhantes;
Cintos de segurança para todos os passageiros. DIREÇÃO: Elétrica original de fábrica. TRANSMISSÃO: Alavanca no painel manual;
Composta de 06 marchas sincronizadas (01 marcha a ré). RODAS E PNEUS: Rodas em aço 6,5j x 16; Pneus radiais 205/75 R16C;
ACESSÓRIOS BÁSICOS: Tacômetro (conta-giros do motor); Tacógrafo diário; Limpador de para-brisa dianteiro com temporizador;
Espelhos retrovisores externos direito e esquerdo elétrico; Vidros elétricos; Indicador de temperatura; Indicador de nível de
combustível; Marcador de temperatura do motor; Isolamento termo-acústico do compartimento do motor; Ventilador/desembaçador
com ar quente; Ar condicionado no painel; Volante com ajuste de profundidade; Rádio AM/FM entrada USB; Protetor de cárter e
câmbio. PROCEDÊNCIA: Importado/Mercosul. GARANTIA: 36 (trinta e seis) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), conforme
estabelecido no item 12.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no
prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota fiscal. LOCAIS DE ENTREGA: Gerência de Transporte
e Manutenção de Veículos, SIA Trecho 4 Lote nº 1.480, Brasília/DF. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados a partir da
data de sua apresentação. PRAZO DE ENTREGA: Será de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da retirada/recebimento da
respectiva Nota de Empenho ou da assinatura do contrato. DECLARAÇÕES: Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente
com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos
que inexistem fatos impeditivos à nossa habilitação e que estamos cientes da obrigação de informar a eventual ocorrência de fatos
supervenientes impeditivos da habilitação; Declaramos que não utilizamos mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei
nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002; Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os
custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.

Total do Fornecedor:

Valor Global da Ata:

R$
1.958.654,2500

R$
1.958.654,2500

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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