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Processo  nº00070-00000124/2022-58

Pregão Eletrônico nº 08/2022

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, situada no Parque Estação Biológica, Edifício Sede,
Asa Norte, CEP 70.770-914, Brasília-DF, inscrita  no CNPJ  sob  o  nº  03.318.233/0001-25, 
representado  pelo Sr. CANDIDO TELES DE ARAÚJO, nos termos da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto distrital nº 40.205/2019, do Decreto distrital nº
39.103/2018, aplicando-se subsidiariamente as normas constantes da Lei nº 8.666/1993 e suas
modificações, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº
008/2022, RESOLVE registrar  o  preço  ofertado  pelo  Fornecedor Beneficiário WA CLICK
DIGITAL MAIS LTDA, com sede Av. Nova Era, Quadra 26 Lote 22, Jd. Nova Era, Ap. de Goiânia-
GO, inscrita no CNPJ sob o nº  44.583.018/0001-39, por intermédio de seu representante
legal Sra. Andressa Rodrigues Ferreira de Sousa, conforme especificações técnicas, quantidades
estimadas e as condições de fornecimento constantes no Termo de Referência, atendidas as
cláusulas e condições abaixo:

 

FORNECEDOR CLASSIFICADO  

 WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA - CNPJ  44.583.018/0001-39

 

Item
Descrição Marca/Fabricante Un Qnt Valor Unitário

(R$) Valor Total (R$)

05

VEÍCULO UTILITÁRIO - Caminhonete Pick up Cabine dupla, Características básicas - veículo
automotor, tipo 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 útil 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 multimídia de série , sensor de
estacionamento e entrada USB; freio a disco nas rodas dianteiras e freio a disco ou tambor nas rodas

traseiras, com sistema de antitravamento (ABS) integral das rodas ou nas rodas traseiras; potência
mínima de 170 (cento e setenta) cavalos-vapor; capacidade do tanque mínima de 60 (sessenta) litros de

combustível; rodas em aço, com pneus nas medidas e tamanhos estipulados 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 combustível; 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 e inclinação do banco, 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 permitido
pela legislação vigente e do DETRAN/DENATRAN/CONTRAN e compatível 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 marítima de fábrica; faróis de neblina; tapetes de borracha ou
polivinil carbono (PVC) nos locais destinados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista;

revestimento do assoalho de borracha; duas tomadas de 12 v interna com tampa (acendedor de cigarros
e outra auxiliar)

Conforme Termo de Referência e Edital

  MARCA: FIAT MODELO:
TORO 2.0 FREEDOM         

        
 Unidade 05 R$ 243.400,00 R$ 1.217.000,00

06

VEÍCULO UTILITÁRIO - Caminhonete Pick up Cabine dupla, Características básicas - veículo
automotor, tipo 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 útil 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 multimídia de série , sensor de
estacionamento e entrada USB; freio a disco nas rodas dianteiras e freio a disco ou tambor nas rodas

traseiras, com sistema de antitravamento (ABS) integral das rodas ou nas rodas traseiras; potência
mínima de 170 (cento e setenta) cavalos-vapor; capacidade do tanque mínima de 60 (sessenta) litros de

combustível; rodas em aço, com pneus nas medidas e tamanhos estipulados 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 combustível; 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 e inclinação do banco, 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 permitido
pela legislação vigente e do DETRAN/DENATRAN/CONTRAN e compatível 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 marítima de fábrica; faróis de neblina; tapetes de borracha ou
polivinil carbono (PVC) nos locais destinados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista;

revestimento do assoalho de borracha; duas tomadas de 12 v interna com tampa (acendedor de cigarros
e outra auxiliar)

Conforme Termo de Referência e Edital

          MARCA: FIAT
MODELO: TORO 2.0

FREEDOM          
Unidade 01 R$ 243.400,00 R$243.400,00



VALOR TOTAL REGISTRADO: R$  1.822.900,00

 

Este Registro de Preços tem vigência de 12(doze) meses contados da data da sua assinatura,
com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial, tendo início e vencimento
em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo Eletrônico 00070-
00000124/2022-58 integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal
e do Fornecedor Beneficiário.

Rege esta Ata de Registro de Preços o edital de licitação e o Termo de Referência a ele anexo.

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a
Corrupção coordenada pela Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-
644960. (Decreto Distrital n.º 34.031/2012).

 

_______________________________________________________

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E

DESENVOLVIMENO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

 

____________________________________________________

WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA

Representante legal: Andressa Rodrigues Ferreira de Sousa

RG:5815471 SSP/GO

CPF:757.237.861-72

 

Documento assinado eletronicamente por andressa rodrigues ferreira de sousa, Usuário
Externo, em 09/11/2022, às 13:10, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CANDIDO TELES DE ARAUJO - Matr.1698402-1,
Secretário(a) de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito
Federal, em 10/11/2022, às 14:07, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de
2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 99152865 código CRC= 295D16F6.
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