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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 00010/2012 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

 
 

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

2 VEÍCULO TRANSPORTE PRESO un 1 R$ 177.800,0000 R$ 177.800,0000
Marca: IVECO - DAILY 55C17

 Fabricante: IVECO LATIN AMERICA
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO FURGÃO, VEÍCULO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE 10 (DEZ) PRESOS

COM 10 (DEZ) ESCOLTAS: ALA PSIQUIÁTRICA. Veículo especial adaptado para transporte de detentos e escolta, tipo furgão, zero
quilômetro, nacional, longo, de teto alto, original de fabrica, ano/modelo 2012/2012, garantia de 02 (dois) anos sem limite de
quilometragem. Cabine para transporte de 03(três) passageiros incluindo o motorista, pintado na cor BRANCA, totalmente
confeccionado em aço, ar condicionado (cabine do motorista e no compartimento dos agentes públicos) através de uma segunda
caixa evaporadora encima do teto para refrigerar a parte destinada para os agentes públicos. Equipado com motor movido a diesel
PROCONVE P7, com injeção eletrônica (Motor Eletrônico), com de quatro cilindros, potência de 170 CV`s (ABNT), com torque de 40
mkgf (metro x quilograma - força), Abastecimento de combustível: capacidade do tanque de combustível de 100 litros, transmissão
de 6 (seis) marchas a frente e uma marcha a ré, carroceria montada sobre chassi robusto tipo escada totalmente confeccionada em
aço, cintos de segurança para os agentes públicos. Pára-choque de impulsão (quebra-mato), com proteção gradeada para os faróis do
veículo, na cor preta-fosco; com dois faróis de minha ao centro. Entre eixos com 3.950 mm, equipado com eixo traseiro com
rodagem dupla, freio à disco nas quatro rodas, direção hidráulica, carroceria dotada de uma porta lateral corrediça estampada em aço
e uma porta traseira abrindo em duas folhas estampada em aço, com ângulo de abertura de 180º, com as seguintes medidas
internas (compartimento da escolta/presos): comprimento interno 4,560 mm; largura interna 1.800 mm e altura interna 1.900 mm,
volume do compartimento de cargas: 16m³, com capacidade para transporte de 2.600 Kg e demais equipamentos de segurança
exigidos pelo CONTRAN. COMPARTIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS (ESCOLTAS): Compartimento para escolta para 10 (Dez)
ocupantes incluindo o motorista, sendo 03 (três) na cabine e 07 (sete) atrás, todos os bancos deverão ser revestidos em courvin
automotivo, com reforço nas áreas de maior desgaste (abas laterais do encosto dos bancos); para comportar no mínimo 10 (dez)
ocupantes incluindo o motorista; o piso deverá ser em compensado naval, revestido em passadeiras de borracha de alta resistência,
abertura da divisória original do veículo possibilitando comunicação entre a cabine do motorista e o compartimento de escolta. 02
(duas) luminárias tipo leds embutidas no teto do veículo; instalação de um degrau, em estrutura tubular, revestida em alumínio
xadrez, abaixo da porta corrediça projetada para fora do veículo, o máximo permitido, para facilitar o acesso; Farol localizador móvel,
para ligação na tomada do acendedor de cigarros, com fio liso de 10 metros no mínimo; Película automotiva nos vidros das janelas
laterais em nível máximo permitido (mais escuras) em conformidade com normas de trânsito vigentes. As janelas deverão ser do
tipo: corrediças, com quadros em alumínio, fixadas por borrachas tipo ônibus, vidros incolor de no mínimo 4 (quatro) milímetros de
espessura, sendo uma na porta de correr e outra na lateral oposta.COMPARTIMENTO DE CELA A transformação obedecerá às normas
vigentes, ficando a empresa vencedora da licitação responsável por qualquer desembaraço burocrático junto aos órgãos de trânsito
bem como responsável pela empresa que fará a implementação da transformação nos veículos. A empresa implementadora deverá
possuir experiência comprovada na construção do compartimento de cela para veículos automotores e possuir certificados expedidos
por entidades oficiais de regulamentação que comprovem elevado conhecimento técnico para a execução do objeto; O compartimento
dos presos deverá ser revestido frontal, lateral, teto e piso em chapa de aço #18 e estar localizado na parte traseira do veiculo, com
acesso pelas 02 portas traseiras. Capacidade para comportar 10 (dez) presos, com divisória transversal estruturada em perfil e
revestida em chapa de aço #18, separando o compartimento em dois cômodos, contendo barra cilíndrica para contenção com uso de
algemas com 1,2 milímetros de espessura. Bancos em perfis tubulares e revestidos em chapa de aço com # 18. Piso do
compartimento revestido em chapa de alumínio xadrez, com espessura de 1,9 milímetros,com dois drenos em cada compartimento
para escoamento de líquidos (dois em cada compartimento da cela);PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias
corridos, contados da data de sua entrega. PRAZO DE ENTREGA: 150 (Cento e cinquenta) 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 para o VEÍCULO TIPO FURGÃO e para os demais equipamentos eletrônicos (AGREGADOS) que faz parte do veículo,
contra quaisquer defeitos de fabricação. Observadas e seguidas as normas do livreto assistencial.

Total do Fornecedor: R$ 177.800,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 177.800,0000
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