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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 00003/2012 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

 
 

03.220.168/0001-09 - TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 CAMINHÃO un 1 R$ 137.000,0000 R$ 137.000,0000
Marca: IVECO DAILY 70C17

 Fabricante: IVECO LATIN AMERICA
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo automotor, caminhão tipo, 0 Km, MARCA: IVECO, MODELO: DAILY 70C17, com

ano de fabricação e modelo no mínimo da data da assinatura do contrato ou da nota de empenho, 2012/2013. Características
adicionais: com tacógrafo, cabine totalmente confeccionada em aço estampado, cabine semi-avançada, ar condicionado, direção
hidráulica, Motor: Diesel, potência de 170 CV (ABNT), torque líquido: de 45 mkgf (metro cúbico de força) motor com gerenciamento
eletrônico (Motor Eletrônico), atenderá a nova norma do CONAMA, PROCONVE P7. Suspensão: conjunto de suspensão dianteira e
traseira dimensionada adequadamente à capacidade de transporte, eixo traseiro com rodagem dupla. Capacidade de Carga: Carga
útil de 3.700 Kg, PBT de 7.000 Kg., entre eixo de: 4.135mm. pintura: Cor Sólida; (Branca). Tapetes de borracha para a cabine do
motorista. Carroceria do tipo baú, para transporte de carga: confeccionada em alumínio, recoberta com chapas de alumínio frisado,
na cor natural de alumínio, com ripamento (madeira regulamentada por lei devidamente envernizada) interno para amarrar cargas,
composta de 01 (uma) porta traseira de 02 (duas) folhas com abertura total e 01 (uma) porta lateral com tranca embutida (cadeado)
incluso, iluminação interna; com as seguintes medidas: comprimento de 5,00 (metros, largura de 2,00 metros, altura de 2,20
metros, pára-choque no padrão DER. Demais itens obrigatórios (Denatran). Disposições gerais: 1- O veículo receberá pintura: na
cabine na cor branca, adesivação padrão SSP. 2 – O vencedor do certame deverá arcar com as despesas das duas primeiras revisões
de garantia conforme o manual do fabricante. 3- O veículo será entregue devidamente licenciado e emplacado, com seu primeiro
emplacamento em nome da Secretaria de Estado de Segurança Pública. 4 – O veículo possuirá garantia de 02 anos sem limite de
quilometragem. 5 – O prazo de entrega será de 120 dias, contados da assinatura do contrato ou do recebimento da nota de
empenho. 6 – O veículo será entregue com tanque cheio. 07 – O veículo será entregue com película de proteção solar o máximo
permitido pelos órgãos reguladores. 8 – o veículo deverá ser entregue no pátio da GETRAN/SSP, no SIA Trecho 4, Lote 1.480, Setor
de Indústrias e Abastecimento – Brasília – DF. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias corridos, contados da data de
sua entrega. PRAZO DE ENTREGA: 120 (Cento e vinte) dias corridos, contados da retirada/recebimento da respectiva Nota de
Empenho ou Pedido de Fornecimento. PRAZO DE GARANTIA: 2 (Dois) anos, sem limite de quilometragem, contra quaisquer defeitos
de fabricação. Observadas e seguidas as normas do livreto assistencial. Declaramos expressamente que os preços ofertados
englobam todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto desta licitação.

Total do Fornecedor: R$ 137.000,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 137.000,0000
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