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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Logís ca e Apoio Operacional
Ata de Registro de Preços n.º 34/2020 - XCMG

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2020-SEAGRI-DF

Processo nº 00070-00007140/2019-76
Pregão Eletrônico nº 010/2020
O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, situada no Parque Estação
Biológica, Edi cio Sede, Asa Norte, CEP 70.770-914, Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o nº 03.318.233/0001-25, representado pelo sr(a) CANDIDO TELES
DE ARAÚJO, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 10.024/2019, Decreto Distrital
39.103/2018, e demais normas legais aplicáveis, em face da classiﬁcação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 010/2020, RESOLVE registrar o
preço ofertado pelo Fornecedor Beneﬁciário a XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ 14.707.364/0001-10, Endereço: Rodovia Fernão Dias, BR 381, KM 855854, Distrito Industrial, Pouso Alegre/MG, CEP: 37.556-830, representado pela Sr. WANG YANSONG, conforme quadro abaixo:

FORNECEDOR CLASSIFICADO
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ 14.707.364/0001-10

Item
03

Descrição
ESCAVADEIRA, Zero Km, zero hora, fabricada no ano
em curso; com motor a diesel, 4 cilindros, 4 tempos,
injeção direta e turboalimentado, potência bruta de
115 Hp (86 KW), refrigeração forçada à água;

Marca/ Modelo
Marca: XCMG
Modelo: XEI5013R

Un

Qnt

Unidade

03

Valor
Unitário
(R$)

Valor Total

R$
329.670,00

R$ 989.010,00

(R$)
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cer ﬁcação conforme Resolução Proconve n° 433 MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-l); peso
operacional 14.000 Kg, transmissão hidráulica
(hidrostá ca), 2 velocidades a frente, caçamba com
dentes, capacidade 0,72 m3, força de desagregação
10.105 Kgfm, braço de penetração comprimento 2.520
mm e força de desagregação 6.934 Kgfm, lança de
alcance comprimento 4.600 mm; profundidade de
escavação 5.546 mm; material rodante equipado com
sapatas de 600 mm e garras triplas, de 7 roletes
inferiores e 02 superiores de cada lado, largura no
exterior das esteiras 2.590 mm; vão livre do solo 466
mm; sistema hidráulico vazão 250,8 minuto e pressão
320 Kgf/cm²; tanque e combus vel capacidade de
abastecimento 260 litros, Cabine fechada com ar
condicionado, isolamento acús co e sistemas de
segurança contra capotagem (ROPS) e/ou de proteção
contra queda de objetos (FOPS/FOGS): assento do
operador com suspensão regulável de acordo com seu
peso, descanso de cabeça e braços ajustáveis,cinto de
segurança, 02 espelhos retrovisores externos,
controles por joys cks e pedais, porta-copos, rádio
AM/FM e entrada USB; sistema elétrico 24 volts, faróis
de serviço dianteiros e traseiros, alarme de marcha a
ré e demais itens de segurança obrigatórios.
04

ESCAVADEIRA, Zero Km, zero hora, fabricada no ano
em curso, com motor a diesel, 6 cilindros, 4 tempos,
injeção direta e turboalimentado, potência bruta de
180 Hp (132 KW), refrigeração forçada à água:
cer ﬁcação conforme Resolução Proconve n° 433 MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso
operacional 22.100 Kg, contrapeso 4.250 Kg:
transmissão hidráulica, 2 velocidades a frente,
caçamba com dentes, capacidade 1.2 m³, força de
desagregação 15.194 Kgfm, braço de penetração
comprimento 2.910 mm e força de desagregação

Marca: XCMG

Unidade

02

R$ 424.524,87

R$ 849.049,74

Modelo: XE2I513R
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11.319 Kgfm, lança de alcance comprimento 5.680
mm: profundidade de escavação 6.680 mm: material
rodante equipado com sapatas de 700 mm e garras
triplas, 08 roletes inferiores e 02 superiores de cada
lado, largura no exterior das esteiras 2.990 mm: vão
livre do solo 476 mm; sistema hidráulico vazão 418
minuto e pressão 349 Kg /cm², tanque de combus vel
capacidade de abastecimento 400 litros. Cabine
fechada com ar condicionado, isolamento acús co e
sistemas de segurança contra capotagem (ROPS) e/ou
de proteção contra queda de objetos (FOPS/FOGS):
assento do operador com suspensão regulável de
acordo com seu peso, descanso de cabeça e braços
ajustáveïs, cinto de segurança, 02 (dois) espelhos
retrovisores externos, controles por joys cks e pedais,
porta-copos, rádio AM/FM e entrada USB; sistema
elétrico 24 volts, faróis de serviço dianteiros e
traseiros, alarme de marcha à ré e demais itens de
segurança obrigatórios.
08

CARREGADEIRA, Zero Km, zero hora, fabricada no ano
em curso; motor a diesel, 6 cilindros, 4 tempos, injeção
direta e turboalimentado, potência bruta de 130 Hp
(97 KW), refrigeração forçada à água, cer ﬁcação
conforme Resolução Proconve n° 433 - MAR-1
(Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-l): peso operacional
de 11.000Kg, tração nas quatro rodas de forma
ar culada, com pneus, transmissão com conversor de
torque Power shi ; 4 velocidades à frente e 3 à ré,
direção hidráulica, freio de serviço mul disco banhado
a óleo, caçamba com faca frontal e dentes de impacto,
capacidade de 1.9 m³, altura de descarga da caçamba
de 2.930 mm, cabine com ar condicionado e estrutura
de proteção contra capotagem (ROPS), e contra queda
de objetos (FOPS), buzina, espelhos retrovisores
interno e externos, sistema elétrico 24 V, faróis de
serviço dianteiros e traseiros, luzes indicadoras de

Marca: XCMG

Unidade

05

R$ 295.020,00 R$ 1.475.100,00

Modelo: LW300KV
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direção e freio, alarme de marcha à ré e demais itens
de segurança obrigatórios.

12

ROLO, Zero Km, zero hora, fabricado no ano em curso;
com motor a diesel, 4 cilindros, 4 tempos, injeção
direta e turboalimentado, potência bruta de 130 Hp
(97 KW), refrigeração forçada à água; cer ﬁcação
conforme Resolução Proconve n° 433 - MAR-1
(Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I): diâmetro do
cilindro compactador: 1.523 mm, largura do cilindro:
2.130mm. Caracterís cas adicionais: cilindro equipado
com patas desencontradas, peso operacional de
12.820 Kg, com tração no cilindro, transmissão com Marca: XCMG
acionamento direto no cilindro e nas rodas traseiras,
chassi ar culado, direção hidrostá ca, alarme de Modelo: XS123PDBR
marcha à ré, plataforma montada sobre
amortecedores, cabine com ar condicionado, estrutura
de proteção contra capotagem (ROPS) e contra queda
de objetos (FOPS), assento do operador ajustável,
espelhos retrovisores interno e externos: sistema
elétrico 24 volts, faróis de serviço dianteiros e
traseiros, alarme de marcha à ré e demais itens de
segurança obrigatórios.

Unidade

02

R$ 326.000,00

R$ 652.000,00

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 3.965.159,74

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 úl mo.
As especiﬁcações técnicas constantes no Processo Administra vo Eletrônico 00070-00007140/2019-76 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.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57556086&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008672&infra_hash=330c47…
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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

____________________________________________________
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA
Representante legal: WANG YANSONG
R.N.E: V912349-1 CQPI/DIREX/DPF
CPF: 022.114.556-70
Documento assinado eletronicamente por WANG YANSONG, Usuário Externo, em 04/11/2020,
às 16:28, 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.16984021,
Secretário(a) de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito
Federal, em 16/11/2020, às 10:53, 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 auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 49975694 código CRC= 46F80B66.
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Parque Estação Biológica, Ed. Sede da SEAGRI-DF, Térreo, Sala 17 - Bairro Parque Estação Biológica - Asa Norte - CEP 70770-914 - DF
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(61)3051-6306
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