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Resultado por Fornecedor

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
DO DISTRITO FEDERAL

 
Pregão   Nº 00008/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019) 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

06.213.517/0001-45 - GAMA VEICULOS LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Veículo transporte
pessoal

Unidade 4 R$ 73.336,3300 R$
72.500,0000

R$ 290.000,0000

Marca: KWID 1.0
Fabricante: RENAULT
Modelo / Versão: 2022/2023
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KWID 1.0-RENAULT- TIPO HATCHBACK, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de
fabricação/modelo 2022/2023, 4 portas mais porta do porta malas, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustivel
(flex), motor dianteiro, volume 1.0 ou superior, de 3 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta
giros, potência do motor de 66 CV (gasolina) e 70 CV (etanol) refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro)
no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante, transmissão manual, mínimo de 5
velocidades a frente e 1 à ré, tração dianteira, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido
ou de torção, ou semi-independente, pneus originais de fábrica, freios ABS, 2 airbags frontais, vidros elétricos, no mínimo nas portas
dianteiras, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, parabrisas traseiro dotado de lavador, braço limpador e
desembaçador. Bancos com encosto de cabeça para no mínimo 4 pessoas, porta-malas com capacidade 289 litros, tapetes tipo
bandeja em borracha ou material similar, rádio AM/FM, MP3, USB, tomada de 12V, adesivado conforme layout proposto pela SEAGRI -
DF no TR. Veículo em conformidade com as normas de segurança e circulação em vigor. Licenciado e emplacado em nome da
SEAGRI-DF, com entrega a ser efetuada no pátio de veículos da SEAGRI-DF

Total do Fornecedor: R$
290.000,0000

 
44.583.018/0001-39 - WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

5 Veículo transporte
pessoal

Unidade 5 R$ 275.849,7100 R$
243.400,0000

R$
1.217.000,0000

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo / Versão: TORO FREEDOM TURBODIESEL 4x4 AT9
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Itens 05 e 06: VEÍCULO UTILITÁRIO - Caminhonete Pick up Cabine dupla,
Caracterís�cas básicas - veículo automotor, �po caminhonete cabine dupla, com tração 4X4 , chassi alto, zero quilômetro de fábrica,
carroceria em aço e original de fábrica, cor sólida branca; ano de fabricação/modelo 2022 ou superior; capacidade para transporte de
no mínimo cinco passageiros, incluindo o motorista; quatro portas laterais e tampa traseira; caçamba original, com capacidade de
carga ú�l total do veículo de pelo menos 1.000kg; motor a diesel, com turbo e Inter cooler; Transmissão com no mínimo cinco
velocidades à frente e uma à ré, sistema de tração 4X4; suspensão reforçada e elevada original de fábrica; direção hidráulica, elétrica
ou eletro hidráulica original de fábrica; volante com ajuste de altura; air bag frontal duplo (motorista e passageiro)no mínimo; luz de
freio (Brake-light); equipada com kit mul�mídia instalado, sensor de estacionamento e entrada USB; freio a disco nas rodas
dianteiras e freio a disco ou tambor nas rodas traseiras, com sistema de an�travamento (ABS) integral das rodas ou nas rodas
traseiras; potência mínima de 160 (cento e sessenta) cavalos-vapor; capacidade do tanque mínima de 60 (sessenta) litros de
combus�vel; rodas em aço, com pneus nas medidas e tamanhos es�pulados pela fábrica, de acordo com a versão do veículo que
será oferecido, com estepe original de fábrica; ar condicionado de fábrica integrado frio/quente; vidros elétricos de série no mínimo
nas portas dianteiras; travas elétricas nas 4 portas, original de fábrica; chave reserva; espelhos retrovisores esquerdo e direito com
comandos elétricos; limpador de para-brisas dianteiro com temporizador e lavador elétrico; tacômetro do motor; indicador do nível de
combus�vel; marcador de temperatura de motor; cintos de segurança para todos os ocupantes, considerando sua lotação completa,
sendo os laterais retráteis de três pontos e o central dois ou três pontos; banco do motorista com regulagem de altura; bancos
dianteiros individuais com regulagem de distância, inclinação do encosto, com apoios para cabeça ajustáveis em altura e banco
traseiro com apoio para cabeça ajustável em altura integrados ou acoplados ao banco; barra de proteção lateral de série ou instalada
posteriormente à sua fabricação pela própria montadora ou por empresa credenciada da contratada; grade protetora do motor/cárter,
devidamente fixada na parte inferior externa do motor; películas não reflexivas com nível de transparência mínima possível dentro do
permi�do pela legislação vigente e do DETRAN/DENATRAN/CONTRAN e compa�vel com as normas do CONAMA 251/99. PROCONVE
P-7 Euro V; Layout de personalização conforme apresentado pelo ORGÃO SOLICITANTE. Acessórios: protetor de caçamba na cor preto
fosco com especificação e material recomendado pelo fabricante; capota marí�ma instalada; faróis de neblina; tapetes de borracha
ou polivinil carbono (PVC) nos locais des�nados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista; reves�mento do assoalho de
borracha; duas tomadas de 12 v interna com tampa (acendedor de cigarros e outra auxiliar);

6 Veículo transporte
pessoal

Unidade 1 R$ 275.849,7100 R$
243.400,0000

R$ 243.400,0000

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo / Versão: TORO FREEDOM TURBODIESEL 4x4 AT9
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Itens 05 e 06: VEÍCULO UTILITÁRIO - Caminhonete Pick up Cabine dupla,
Caracterís�cas básicas - veículo automotor, �po caminhonete cabine dupla, com tração 4X4 , chassi alto, zero quilômetro de fábrica,
carroceria em aço e original de fábrica, cor sólida branca; ano de fabricação/modelo 2022 ou superior; capacidade para transporte de
no mínimo cinco passageiros, incluindo o motorista; quatro portas laterais e tampa traseira; caçamba original, com capacidade de
carga ú�l total do veículo de pelo menos 1.000kg; motor a diesel, com turbo e Inter cooler; Transmissão com no mínimo cinco
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velocidades à frente e uma à ré, sistema de tração 4X4; suspensão reforçada e elevada original de fábrica; direção hidráulica, elétrica
ou eletro hidráulica original de fábrica; volante com ajuste de altura; air bag frontal duplo (motorista e passageiro)no mínimo; luz de
freio (Brake-light); equipada com kit mul�mídia instalado, sensor de estacionamento e entrada USB; freio a disco nas rodas
dianteiras e freio a disco ou tambor nas rodas traseiras, com sistema de an�travamento (ABS) integral das rodas ou nas rodas
traseiras; potência mínima de 160 (cento e sessenta) cavalos-vapor; capacidade do tanque mínima de 60 (sessenta) litros de
combus�vel; rodas em aço, com pneus nas medidas e tamanhos es�pulados pela fábrica, de acordo com a versão do veículo que
será oferecido, com estepe original de fábrica; ar condicionado de fábrica integrado frio/quente; vidros elétricos de série no mínimo
nas portas dianteiras; travas elétricas nas 4 portas, original de fábrica; chave reserva; espelhos retrovisores esquerdo e direito com
comandos elétricos; limpador de para-brisas dianteiro com temporizador e lavador elétrico; tacômetro do motor; indicador do nível de
combus�vel; marcador de temperatura de motor; cintos de segurança para todos os ocupantes, considerando sua lotação completa,
sendo os laterais retráteis de três pontos e o central dois ou três pontos; banco do motorista com regulagem de altura; bancos
dianteiros individuais com regulagem de distância, inclinação do encosto, com apoios para cabeça ajustáveis em altura e banco
traseiro com apoio para cabeça ajustável em altura integrados ou acoplados ao banco; barra de proteção lateral de série ou instalada
posteriormente à sua fabricação pela própria montadora ou por empresa credenciada da contratada; grade protetora do motor/cárter,
devidamente fixada na parte inferior externa do motor; películas não reflexivas com nível de transparência mínima possível dentro do
permi�do pela legislação vigente e do DETRAN/DENATRAN/CONTRAN e compa�vel com as normas do CONAMA 251/99. PROCONVE
P-7 Euro V; Layout de personalização conforme apresentado pelo ORGÃO SOLICITANTE. Acessórios: protetor de caçamba na cor preto
fosco com especificação e material recomendado pelo fabricante; capota marí�ma instalada; faróis de neblina; tapetes de borracha
ou polivinil carbono (PVC) nos locais des�nados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista; reves�mento do assoalho de
borracha; duas tomadas de 12 v interna com tampa (acendedor de cigarros e outra auxiliar);

Total do Fornecedor: R$
1.460.400,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
1.750.400,0000

(*) 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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