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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 00010/2013 

RESULTADO POR FORNECEDOR

61.591.459/0001-00 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 VEÍCULO FURGÃO UNIDADE 3 R$ 170.000,0000 R$ 510.000,0000
Marca: Mercedes-Benz
Fabricante: Mercedes-Benz
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULOS TIPO FURGÃO Sprinter 515, para escolta de presos da GCAP, Veículo especial
adaptado para transporte de detentos e escolta, tipo furgão, zero quilômetro, longo, de teto alto, original de fabrica, 2013/2013;
garantia mínima de 02 (dois) anos sem limite de quilometragem. Cabine para transporte de 03 (três) passageiros incluindo o
motorista, pintado na cor preta, 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 mínimo de quatro
cilindros, potência mínima de 146 CV`s (ABNT), com torque de no mínimo 33,6 mkgf (metro x quilograma - força), Abastecimento de
combustível: capacidade de tanque de combustível de 75 litros, transmissão de no mínimo 6 (seis) marchas a frente e uma marcha a
ré, monobloco 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 no mínimo de
4,325 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 no mínimo 180º, com as seguintes medidas internas compartimento da escolta/presos comprimento interno 4,700 mm;
largura interna 1,780 mm e altura interna 1,940 mm, volume mínimo do compartimento de cargas: 15,5 m³, com capacidade para
transporte de no mínimo 2.355 Kg e demais equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. Atendendo plenamente ao
solicitado no edital e seu anexo.

Total do Fornecedor: R$ 510.000,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 510.000,0000
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