
23/11/2018 ComprasNet

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/1

PREGÃO ELETRÔNICO

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

  
Pregão Eletrônico   Nº 00031/2018 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

 
 

04.719.284/0001-21 - FREEDOM MOTORS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 MOTOCICLETA UNIDADE 5 R$ 11.490,0000 R$ 57.450,0000
Marca: HONDA

 Fabricante: HONDA
 Modelo / Versão: CG 160 CARGO

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo do tipo motocicleta, marca HONDA, modelo CG 160 CARGO, categoria ‘CARGO’, zero quilômetro de fábrica, com data de fabricação da data
da assinatura do contrato. Motor monocilíndrico de 4 tempos, arrefecido a ar, com cilindrada de 162,7 cc, combustível flex (gasolina e/ou etanol), dotada de injeção eletrônica de combustível e
partida elétrica. Potência de 14,9 CV a gasolina e 15,1 CV a etanol, torque de 1,40 Kgf.m a gasolina e 1,54 Kgf.m a etanol. Transmissão mecânica por corrente com cinco marchas à frente.
Sistema de freio dotado de disco na roda dianteira e tambo r na traseira. Tanque de combustível para 16,1 litros. Distância livre do solo de 170 mm, distância entre eixos de 1.315 mm,
comprimento 2.038 mm, largura de 754 mm e altura de 1.085 mm. As motocicletas serão pintadas na cor branca (original de fábrica), bateria selada de 12 V – 4 Ah, com chassi produzido em
aço original de fábrica, e o primeiro registro será em nome da SSP-DF. As motocicletas terão todos os equipamentos de série não especificados acima e todos os obrigatórios pelo CONTRAN. As
motocicletas possuem retrovisores em ambos os lados. As motocicletas serão dotadas de suporte traseiro em aço (original de fábrica), com bagageiro de 80 litros, impermeável, em
polipropileno, na cor preta, com duas chaves únicas para abertura e fechamento da tampa. As motocicletas serão dotadas de dois dispositivos contra “linha de pipa”. Prazo d e entrega em 60
dias, validade da proposta 60 dias, local de entrega na SSP-DF.

Total do Fornecedor: R$ 57.450,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 57.450,0000
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