GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019-SEAGRI/DF
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 17/2018 (UASG: 926523)
Processo nº 00070-00015011/2018-71
Pregão Eletrônico nº 0017/2018

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 70.770914, Brasília-DF , inscrita no CNPJ sob o nº 03.318.233/0001-25, representado pelo sr(a) DILSON
RESENDE DE ALMEIDA, 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 Federal nº 5.450/ 2005, Decreto Distrital 39.103/2018, e demais normas
legais aplicáveis, em face da classiﬁcação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº
0017/2018, RESOLVE autorizar a troca de marca requerida pelo Fornecedor Beneﬁciário MAX
COMERCIO E SERVIÇOS DE CAMINHÕES LTDA, CNPJ 07.366.153/0001-04, localizado à Av. Galvão
Rodrigues do Queiroz, QD. 179, Lt. 01, Parte A, S/N. Bairro Estrela Daiva III, Luziania/GO, CEP 72.831015, inscrito no CNPJ sob o nº 07.366.153/0001-04, representado pelo sr(a) Adriana do carmo de
Sousa, rela vamente aos itens 09, 11, 12, 14, 15, 26, 28 e 29 do Pregão Eletrônico nº 017/2018SEAGRI/DF, após comprovada a compa bilidade operacional e de preços dos veículos de marca
"Iveco" com aqueles de marca "Ford" ofertados em certame, em conformidade com instrução no
Processo SEI-GDF nº 00070-00005647/2019-95, bem como resolve excluir o item 16 da Ata de Registro
de Preços nº 002/2019-SEAGRI/DF, adjudicado para o mesmo fornecedor, no valor total de
R$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais), com fundamento no art. 21, II, do Decreto nº 39.103/18,
ante à ocorrência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, conforme
instrução do Processo SEI-GDF nº 00070-00002482/2019-08, passando a constar o valor total de R$
6.827.808,00 (seis milhões, oitocentos e vinte e sete mil oitocentos e oito reais) registrado para o
fornecedor MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE CAMINHÕES LTDA, CNPJ 07.366.153/0001-04; bem como
RESOLVE excluir da Ata de Registro de Preços nº 002/2019-SEAGRI/DF os itens 1, 2, 6, 7, 19, 20 e
24, adjudicados pelo valor de R$ 1.984.890,00 (um milhão, novecentos e oitenta e quatro mil
oitocentos e noventa reais) para o Fornecedor Beneﬁciário FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL
LTDA, inscrito no CNPJ n° 16.701.716/0001-56, sediada na Av. do Contorno n° 3455, Bairro Paulo
Camilo CEP 32.669-000 Betim/MG, representada pelo sr(a) LUIZ FERNANDO DE BARROS NOVITA, dado
que o referido fornecedor decidiu por não subscrever a Ata de Registro de Preços, pois a validade da
proposta encontrava-se vencida, ﬁcando o licitante liberado dos compromissos assumidos, nos termos
do §3º do art. 64 da Lei nº 8.666/93, conforme detalhamento das Tabelas 1 e 2, passando o valor
Global da Ata a constar como R$ 14.621.188,00 (quatorze milhões, seiscentos e vinte e um mil cento e
oitenta e oito reais).
TABELA 1 - ATUALIZAÇÃO DE MARCA E MODELO DOS ITENS 09, 11, 12, 14, 15, 26, 28 E 29 DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019-SEAGRI/DF
07.366.153/0001-04 - MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE CAMINHÕES LTDA - ALTERAÇÃO DE MARCA
Unidade de
Valor

Valor

Item

Descrição
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Unidade de
Valor
Quantidade
Fornecimento
Unitário
R$
UNIDADE
4
207.675,00

Valor
Global
R$
830.700,00

Marca: IVECO
Fabricante: IVECO
Modelo / Versão: TECTOR 9-190 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ ISOTÉRMICO Veículo marca IVECO,
MODELO TECTOR 9-190 4X2, com as seguintes especificações: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ ISOTÉRMICO, novo,
tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa
de aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores,
capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos,
assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico,
atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal de 190CV; torque de 62,2Kgfm, de 04 (quatro)
cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço':
embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com 06 (seis) marchas sincronizadas
a frente e 01 (uma) a ré; direção servo assistida, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado,
feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão
traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação;
rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5; freios de serviço a ar
comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara
de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas
traseiras em aço tipo grade de proteção; para barros metálicos com arneiros em polipropileno ou borracha.
Distância entre eixos de 3.900 mm. Peso Bruto Total (PBT) homologado de 8.600kg. Equipado com Baú
Isotérmico, dimensões externas mínimas: comprimento de 5.400 mm, largura de 2.190 mm, altura de 2.200
mm, portas traseiras bipartidas, com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em aço
inox, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox,
assoalho em chapa de aço, alumínio xadrez ou fibra de vidro, proteção lateral em alumínio, conforme
legislação; interior com fixação de sarrafos de amarração e proteção da carga; Isolamento Térmico feito em
painéis tipo sanduíche, com revestimento interno de poliuretano, com densidade entre 36 a 46 Kg /M3 e
espessura de 35 A 100 mm, com boa performance de isolamento térmico para transporte de produtos
alimentícios, fibra antimicrobiana; junções das chapas em silicone; escada de acesso; dreno para saída de
água; faixas refletivas, e para barro: protetores laterais (ciclista), parte elétrica instalada (chicote e
lâmpadas). Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate universal, estepe, chave de rodas,
macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima
de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados.
Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e
Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o
primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.
11 CARRO TRANSPORTE
UNIDADE
5 R$ 232.863,00
R$ 1.164.315,00
Marca: IVECO
Fabricante: IVECO
Modelo / Versão: TECTOR 170E21 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2,
zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar
condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade
de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos
laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor
a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal de
2060V, torque de 73,4Kgfm, de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à
água, protetor do cárter tipo peito de aço", embreagem monod isco seco com acionamento hidráulico, caixa
de mudança com 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servo assistida, coluna de
direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores
hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra
estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço
estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas

rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado
pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade de 275 litros;
protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado de 16.000 kg,
Equipado com Baú Carga Seca, em Alumínio, dimensões externas mínimas: comprimento de 6.900 mm,
largura de 2.600 mm, altura de 2.350 mm, portas traseiras bipartidas, porta lateral, localizada no lado direito,
todas com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em aço, trancas externas com
alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox, assoalho em chapa de aço
ou alumínio xadrez, proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com fixação de sarrafos de
amarração e proteção da carga; faixas refletivas, aprovadas pelo Contran; junções das chapas em silicone;
protetores laterais (ciclista), conforme resolução 323/09 do Contran; parte elétrica instalada (chicote e
lâmpadas), conforme resoluções do Contran. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta
objetos, em chapas de aço, embutida na parte inferior da lateral do Baú, com tampa de acesso pela lateral
deste, acabamento externo em harmonia com a parte externa do Baú, com as seguintes dimensões mínimas:
base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e trincas para cadeado, 03 (três)
cadeados corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a
40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão; alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco
hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25
litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados.
Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e
Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o
primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.
12 CARRO TRANSPORTE
UNIDADE
3 R$ 323.085,00
R$ 969.255,00
Marca: IVECO
Fabricante: IVECO
Modelo / Versão: TECTOR 170E21 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM GUINDASTE, novo, tração traseira, 4x2, zero
quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em aço, na cor branca, ar
condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar
um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e
subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel,
com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal de 206CV, torque de
73,4Kgfm, de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do
cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com 06
(seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servo assistida, coluna de direção ajustável,
suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos,
telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora
e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas. em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem
câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de
estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras,
protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção, para barros metálicos com lameiros em
polipropileno ou borracha. Distância entre eixos de 4.815mm; Peso Bruto Total (PBT) homologado de 16.000
kg. Equipado com carroceria de aço, ou madeira de Lei, preparada e reforçada para transporte de máquinas,
com acabamento em tinta de alta qualidade, na cor branca, com as seguintes características técnicas:
comprimento mínimo de 5.800 mm, largura mínima de 2.500 mm, equipada com 02 (duas) pranchas de
madeira de lei, afixadas por parafusos, para a guia da carga, alcançando o comprimento interno da carroceria,
largura mínima de 500 mm cada uma e a sua mínima espessura de 50 mm, 04 (quatro) cabos de aço e 04
(quatro) catracas, afixadas na carroceria, para amarração da carga, 08 (oito) cintas com catraca; gigante
reforçado, medindo entre 750 mm e 900 mm de altura, seguido de 02 (duas) grades laterais com dobradiças,
removíveis, comprimento mínimo de 1.100 mm e altura mínima de 500 mm, com abertura e fechamento no
gigante, 06 (seis) hastes reforçados, tipo fueiros, em aço tubular, da mesma altura das duas laterais,
removíveis mediante pino e trava (engate rápido), sendo 02 (dois) afixados no final das grades laterais, com
dispositivos de travamento destas, 02 (dois) nos cantos traseiros da carroceria e 02 (dois) no meio da
distância entre estes e os da frente. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em
chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura
de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado
e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá e

enxada, estepe, alicate universal, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água
potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM,
entrada USB e auto falantes instalados. Equipado com guindaste veicular, três lanças hidráulicas e duas lanças
manuais (aço estrutural de alta resistência mecânica), chapa DOMEX S700MC na norma EN 10149-2, gancho
com trava de segurança, 02 (duas) sapatas dianteiras hidráulicas com extensões manuais ou hidráulicas,
válvulas de segurança em todos os cilindros, cabo de acelerador externo para permitir o comando da rotação
do motor. Kit de montagem, tomada de força, bomba hidráulica, óleo hidráulico, sobre chassi com travessas
de segurança. Características técnicas: momento mínimo de carga útil - 12.000 kgfm. Alcance mínimo vertical 16 m Alcance mínimo horizontal - 13 m Ângulo de elevação negativa da lança de pelo menos - 900 Ângulo de
elevação positiva da lança de pelo menos + 75º Ângulo de giro mínimo - 368° Capacidade de carga mínima (a
dois metros do centro do eixo do guindaste) - 6.000 kgf. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e
Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo
deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.
14 CARRO TRANSPORTE
UNIDADE
3 R$ 301.000,00
R$ 903.000,00
Marca: IVECO
Fabricante: IVECO
Modelo / Versão: TECTOR 170E21 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COMBOIO LUBRIFICANTE, novo, tração traseira,
4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, com ar condicionado
original de fábrica, na cor branca, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de
transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais
e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel,
com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal de 206 CV a
2.500 rpm, torque de 73,4Kgfm, de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à
água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa
de mudança com 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, , direção servo assistida, coluna de
direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores
hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra
estabilizadora e amortecedores hidráulicos, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar
comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de
mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, freio adicional, freiomotor, com acionamento eletro-pneumático, podendo atuar em conjunto com o freio de serviço, tanque de
combustível com capacidade para 275 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção, para
barros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Peso Bruto Total (PBT) de 16.000 kg, distância
entre eixos 4.815mm; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Equipado com comboio de
lubrificação, acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca; estrutura do
tanque principal, em chapas de aço carbono SAE 1020 com espessura de 3/16", inclusive o sistema de "quebra
ondas" interno, com acabamento superior externo (piso/plataforma) em chapas antiderrapantes, capacidade
mínima de 4.000 litros de óleo diesel; tanque metálico com capacidade para armazenamento de até 100 litros
de óleo usado; conjunto armário operacional e caixa reforçada para o armazenamento de ferramentas,
integrado à estrutura do equipamento, com cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e
cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm; três conjuntos de suporte com base reforçada para
fixação e transporte de tambores (01 para óleo lubrificante, 01 para óleo hidráulico e 01 para graxa); conjunto
mecânico instalado para o içamento dos tambores desde o chão até a plataforma superior, com capacidade
para elevar até 500 kg de carga útil; tubulação de ar para a distribuição dos produtos, interna e externa, do
tipo "Schedule" (linha industrial para alta pressão); compressor de ar pneumático com capacidade para 175
Lbs/p012, 20 pcm, reservatório de ar para 200 litros, equipado com sistema de segurança automático através
de válvula reguladora para o alívio imediato de pressão interna, acionado por tomada de força instalada na
caixa de mudança do caminhão: bomba principal de 11/2" do tipo de engrenagens em aço temperado, vazão
nominal até de 100 litros/min., acionada pela tomada de força instalada na caixa de mudança do caminhão,
para o bombeamento do óleo diesel do tanque principal para a bomba conta litros: conjunto completo do
contador/dosador de litros para óleo diesel, equipado com 10 metros de mangueira e bico especial para o
abastecimento integrado ao sistema de filtragem completo até 100 litros / mm. Com entrada e saída de 1 1/2'
e pressão de trabalho de 3 bar: três bombas do tipo propulsoras para aplicação dos componentes
lubrificantes (óleo lubrificante, hidráulico e graxa); quatro conjunto de carretéis equipados com bicos
metálicos e mangueiras de 10 m de comprimento total, cada um, para lubrificação e limpeza (ar comprimido),

instalados no compartimento traseiro do equipamento, protegidos por armário especial construído em aço
1020; escada reforçada instalada na lateral do equipamento para facilitar o acesso do operador à plataforma
principal, providas de alça de apoio e piso antiderrapante; sistema integrado de iluminação interna e externa
(chicote elétrico, lâmpadas fixas e faróis escamoteáveis) para o transporte, bem como para os trabalhos
noturnos, proporcionando maior segurança e comodidade ao operador; morsa n° 08: suporte para extintor de
incêndio de 8 kg, instalado na parte traseira do equipamento, bem como seis suportes para a instalação das
placas de simbologia e identificação dos produtos transportados: pintura externa com tinta à base de
poliuretano (P.U.), na cor padrão do caminhão, ou conforme instrução/solicitação do cliente e demais
especificações exigidas pelo Contran. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: pá, enxada, alicate
universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo: reservatório de água potável (carote)
capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira. Registrador Instantâneo
Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN
14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em
nome da SEAGRI-DF.
15 CARRO TRANSPORTE
UNIDADE
8 R$ 252.000,00
R$ 2.016.000,00
Marca: IVECO
Fabricante: IVECO
Modelo / Versão: TECTOR 170E21 4X2,
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO PIPA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro,
ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado
original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar
um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e
subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel,
com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal de 206CV,
torque de 73,4Kgfm, de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água,
protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de
mudança com 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servo assistida, coluna de
direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores
hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra
estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R
22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras,
freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas
rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade de 400 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e
grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado de 16.000 kg. Equipado com mecanismo operacional
Tanque d'água, capacidade mínima de 10.000 litros, construído em formato elíptico, ou cilíndrico, em chapas
de aço carbono SAE 1020, acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (PU), na cor branca,
espessura mínima de 4,75 mm, inclusive o sistema de "quebra ondas" interno, peças unidas por processo de
solda elétrica ou MIG, aplicada interna e externamente, longarinas paralelas reforçadas para a fixação no
chassi, acabamento envolvente nas laterais e na traseira, de contenção e segurança, visor externo de nível de
tanque, bomba do tipo centrífuga para auto carregamento com vazão mínima de 70.000 litros/hora, acionada
mecanicamente por tomada de força acoplada no conjunto de transmissão do veículo; mangueira de auto
abastecimento, diâmetro mínimo de 3" e comprimento mínimo de 10 m; mangueira de irrigação com 20
metros de comprimento e diâmetro minimo de 1", equipada com bico regulável do tipo jato/leque, instalada
em carretel na lateral do equipamento; 01 (um) elemento para aspersão de água do tipo "rabo de pavão"
instalado na lateral superior da parte traseira do tanque, capacidade de alcance/cobertura de até 15 metros,
com ângulos de regulagem de abertura de 00a 1800(zero a cento e oitenta graus), acionados por válvulas
pneumáticas na cabine do veículo; barra irrigadora instalada na parte inferior traseira do equipamento com
descarga por gravidade e acionamento pneumático na cabine do veículo; uma saída de água de 2 e 1/2" de
diâmetro com pressão de bomba instalada na lateral do tanque, 02 (duas) saídas laterais, tipo leque,
posicionadas entre a cabine e o tanque, altura mínima do solo de 1,55m, acionados por válvulas pneumáticas
na cabine do veículo, escada especial do tipo "marinheiro" para acesso à parte superior do equipamento;
estrutura especial de segurança equipada com corrimão e suporte de apoio na parte superior do tanque, piso
antiderrapante; parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, sinalização do conjunto de
tanque através de faixas refletivas homologadas (Denatran) com sistema elétrico completo (chicote e
lâmpadas) instalados no tanque: pintura interna do tanque com tinta especial anticorrosão e externa com
tinta PU, na cor padrão da cabine do caminhão ou conforme instruções do cliente e demais especificações

exigidas pelo CONTRAN; Deverão equipar o veículo os seguintes tens: Caixa porta objetos, em chapas de aço,
devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm,
profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado,
tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá, enxada, alicate
universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote)
capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto
falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art.
105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e
emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.
Unidade de
Item Descrição
Quantidade
Valor Unitário Valor Global
Fornecimento
26
CARRO TRANSPORTE UNIDADE
1
R$ 207.675,00
R$ 207.675,00
Marca: IVECO
Fabricante: IVECO
Modelo / Versão: TECTOR 9-190 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-CAMINHÃO
3/4 COM BAÚ ISOTÉRMICO Veículo marca IVECO, MODELO TECTOR 9-190 4X2, com as seguintes
especificações: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ ISOTÉRMICO, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de
fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, ar condicionado
original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista
e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o
motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência
nominal de 190CV; torque de 62,2Kgfm, de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração
forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço': embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico;
caixa de mudança com 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servo assistida,
suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos,
telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora
e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus
radiais sem câmara 215/75 R17,5; freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas
dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado
pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de
proteção; para barros metálicos com arneiros em polipropileno ou borracha. Distância entre eixos de 3.900
mm. Peso Bruto Total (PBT) homologado de 8.600kg. Equipado com Baú Isotérmico, dimensões externas
mínimas: comprimento de 5.400 mm, largura de 2.190 mm, altura de 2.200 mm, portas traseiras bipartidas,
com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em aço inox, trancas externas com alavanca
de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox, assoalho em chapa de aço, alumínio
xadrez ou fibra de vidro, proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com fixação de sarrafos
de amarração e proteção da carga; Isolamento Térmico feito em painéis tipo sanduíche, com revestimento
interno de poliuretano, com densidade entre 36 a 46 Kg /M3 e espessura de 35 A 100 mm, com boa
performance de isolamento térmico para transporte de produtos alimentícios, fibra antimicrobiana; junções
das chapas em silicone; escada de acesso; dreno para saída de água; faixas refletivas, e para barro:
protetores laterais (ciclista), parte elétrica instalada (chicote e lâmpadas). Deverão equipar o veículo os
seguintes itens: alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de
água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e
torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de
Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99.
O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da
SEAGRI-DF.
28 CARRO TRANSPORTE
UNIDADE
1 R$ 232.863,00
R$ 232.863,00
Marca: IVECO
Fabricante:IVECO
Modelo / Versão: TECTOR 170E21 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS - CAMINHÃO
TOCO COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou
superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento

elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros,
cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário,
assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico,
atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal de 2060V, torque de 73,4Kgfm, de 04 (quatro)
cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço",
embreagem monod isco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com 06 (seis) marchas
sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servo assistida, coluna de direção ajustável; suspensão
dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de
dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e
amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus
275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e
traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com
atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade de 275 litros; protetor de lanternas
traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado de 16.000 kg, Equipado com Baú
Carga Seca, em Alumínio, dimensões externas mínimas: comprimento de 6.900 mm, largura de 2.600 mm,
altura de 2.350 mm, portas traseiras bipartidas, porta lateral, localizada no lado direito, todas com abertura
total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em aço, trancas externas com alavanca de pressão e
trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox, assoalho em chapa de aço ou alumínio xadrez,
proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com fixação de sarrafos de amarração e proteção
da carga; faixas refletivas, aprovadas pelo Contran; junções das chapas em silicone; protetores laterais
(ciclista), conforme resolução 323/09 do Contran; parte elétrica instalada (chicote e lâmpadas), conforme
resoluções do Contran. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço,
embutida na parte inferior da lateral do Baú, com tampa de acesso pela lateral deste, acabamento externo
em harmonia com a parte externa do Baú, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de
450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e trincas para cadeado, 03 (três) cadeados corpo em latão
maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de
02 (duas) chaves em latão; alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo;
reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para
abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo
Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN
14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em
nome da SEAGRI-DF.
29 CARRO TRANSPORTE
UNIDADE
2 R$ 252.000,00
R$ 504.000,00
Marca: IVECO
Fabricante: IVECO
Modelo / Versão: TECTOR 170E21 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-CAMINHÃO
TOCO PIPA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine
avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos
vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de
segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento
individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à
legislação Proconve P-7, com potência nominal de 206CV, torque de 73,4Kgfm, de 04 (quatro) cilindros
verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço",
embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com 06 (seis) marchas
sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servo assistida, coluna de direção ajustável, suspensão
dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de
dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e
amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem
câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de
estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas
traseiras, tanque de combustível com capacidade de 400 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade
de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado de 16.000 kg. Equipado com mecanismo operacional Tanque
d'água, capacidade mínima de 10.000 litros, construído em formato elíptico, ou cilíndrico, em chapas de aço
carbono SAE 1020, acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (PU), na cor branca,
espessura mínima de 4,75 mm, inclusive o sistema de "quebra ondas" interno, peças unidas por processo de

solda elétrica ou MIG, aplicada interna e externamente, longarinas paralelas reforçadas para a fixação no
chassi, acabamento envolvente nas laterais e na traseira, de contenção e segurança, visor externo de nível de
tanque, bomba do tipo centrífuga para auto carregamento com vazão mínima de 70.000 litros/hora, acionada
mecanicamente por tomada de força acoplada no conjunto de transmissão do veículo; mangueira de auto
abastecimento, diâmetro mínimo de 3" e comprimento mínimo de 10 m; mangueira de irrigação com 20
metros de comprimento e diâmetro minimo de 1", equipada com bico regulável do tipo jato/leque, instalada
em carretel na lateral do equipamento; 01 (um) elemento para aspersão de água do tipo "rabo de pavão"
instalado na lateral superior da parte traseira do tanque, capacidade de alcance/cobertura de até 15 metros,
com ângulos de regulagem de abertura de 00a 1800(zero a cento e oitenta graus), acionados por válvulas
pneumáticas na cabine do veículo; barra irrigadora instalada na parte inferior traseira do equipamento com
descarga por gravidade e acionamento pneumático na cabine do veículo; uma saída de água de 2 e 1/2" de
diâmetro com pressão de bomba instalada na lateral do tanque, 02 (duas) saídas laterais, tipo leque,
posicionadas entre a cabine e o tanque, altura mínima do solo de 1,55m, acionados por válvulas pneumáticas
na cabine do veículo, escada especial do tipo "marinheiro" para acesso à parte superior do equipamento;
estrutura especial de segurança equipada com corrimão e suporte de apoio na parte superior do tanque, piso
antiderrapante; parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, sinalização do conjunto de
tanque através de faixas refletivas homologadas (Denatran) com sistema elétrico completo (chicote e
lâmpadas) instalados no tanque: pintura interna do tanque com tinta especial anticorrosão e externa com
tinta PU, na cor padrão da cabine do caminhão ou conforme instruções do cliente e demais especificações
exigidas pelo CONTRAN; Deverão equipar o veículo os seguintes tens: Caixa porta objetos, em chapas de aço,
devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm,
profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado,
tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá, enxada, alicate
universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote)
capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto
falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art.
105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e
emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.
Total do Fornecedor:
R$ 6.827.808,00
Valor Global da Ata Atualizado:
R$ 14.621.188,00

TABELA 2 - EXCLUSÃO DOS ITENS 09, 11, 12, 14, 15, 16, 26, 28 E 29 DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 002/2019-SEAGRI/DF
07.366.153/0001-04 - MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE CAMINHÕES LTDA
Unidade de
Item Descrição
Quantidade
Valor Unitário
Valor Global
Fornecimento
CARRO
16
UNIDADE
3
R$ 310.000,00
R$ 930.000,00
TRANSPORTE
Marca: FORD CARGO 1933
Fabricante: FORD CAMINHÕES
Modelo / Versão: FORD CARGO 1933 TORQSHIFT 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRATOR, tipo Cavalo Mecânico, quinta roda, novo,
tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018/2019, cabine avançada, estendida, em
aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores
externos, capacidade de transportar um motorista e um passageiro, cintos de segurança retráteis, a três
pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico,
atendendo à legislação Proconve P-7, potência de 334 CV, torque de 132,6Kgfm, de 06 (seis) cilindros
verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”,
embreagem monodisco seco, acionamento servo-assistido, caixa de mudança com 16 (dezesseis) marchas
sincronizadas a frente e 01 (uma) à ré, de 01 marcha reduzida a frente, ou transmissão Power Shift,
diferencial com sistema de bloqueio acionado no painel de instrumentos, direção servoassistida, coluna de

direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores
telescópios de dupla ação, barra estabilizadora, suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora
e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 8.25 polegadas, em aço estampado,
pneus 295/80 R22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas
dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado
pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível capacidade mínima para 300
litros, tanque para arla capacidade mínima de 50 litros, distância entre eixos mínima de 3.550 mm; protetor
de lanternas traseiras em aço e grade de proteção, parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou
borracha. Peso Bruto Total (PBT) mínimo de 16.000 Kg, Peso Bruto Total Combinado (PBTC) mínimo de 33.000
Kg, Capacidade Máxima de Tração (CMT) mínima de 33.000 Kg, pneu de estepe devidamente afixado em
compartimento próprio, extintor de incêndio, sistema elétrico mínimo de 24v, com 02 baterias de 12 volts,
mínimo de 135 amperes, iluminação da 5ª roda, Equipado com os seguintes acessórios: Tomada de força com
saída da caixa de mudança do caminhão, cardan e bomba hidráulica, reservatório de óleo capacidade mínima
de 120 litros, mínimo de 04 engates rápidos tipo universais para acoplamento de guincho de içamento com
motor hidráulico e 02 rampas hidráulicas de acesso da carga posicionados na carreta prancha; com comando
pneumático, tomadas e circuitos de ar. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate universal,
estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo, reservatório de água potável (carote) capacidade
mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes
instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso
II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, e
apto a rodar, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF. Declaramos atender a exigências do
edital e seus anexos.
Valor Total de Itens Excluídos o Fornecedor:
R$ 930.000,00
16.701.716/0001-56 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Unidade de
Item Descrição
Quantidade
Valor Unitário
Valor Global
Fornecimento
CARRO
1
UNIDADE
16
R$ 42.745,00
R$ 683.920,00
TRANSPORTE
Marca: FIAT
Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Modelo / Versão: UNO ATTRACTIVE 1.0 L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO DE PASSEIO, tipo hatchback, novo, zero quilômetro, na cor
branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 4 portas mais porta do porta malas, capacidade para 5
pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor
dianteiro, volume 1.0, 4 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta
giros, potência do motor de 73 CV (gasolina) e 75 CV (etanol), torque de 9,5 (G) / 9,9 (E) Kgfm, refrigeração
forçada à água e indicador de temperatura no painel de instrumentos (através de "luz espia"), protetor do
cárter, transmissão manual, de 5 velocidades a frente e 1 à ré, tração dianteira, direção servoassistida,
suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo de torção pneus originais
de fábrica aro 14”, freios ABS, alarme sonoro e travamento remoto, 2 airbags frontais, vidros elétricos nas
portas dianteiras, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, parabrisas traseiro
dotado de lavador, braço limpador e desembaçador, vidros com películas não reflexivas, com nível de
transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Bancos com encosto de cabeça para, 4 pessoas,
cintos de segurança de 3 pontos para 04 pessoas, porta-malas com capacidade de 280 litros, tapetes tipo
bandeja em borracha ou material similar, rádio AM/FM, MP3, USB, tomada de 12V. Veículo em conformidade
com as normas de segurança e circulação em vigor. Licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento
em nome da SEAGRI-DF, com entrega a ser efetuada no pátio de veículos da SEAGRI-DF. VALIDADE DA
PROPOSTA: 60 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS. GARANTIA: 12 MESES SEM LIMITE DE KM.
CARRO
2
UNIDADE
8
R$ 53.000,00
R$ 424.000,00
TRANSPORTE
Marca: FIAT
Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Modelo / Versão: UNO WAY 1.3 L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO DE PASSEIO, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de
fabricação/modelo 2018 ou superior, 4 portas mais porta do porta malas, capacidade para 05 pessoas

incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor
dianteiro, volume 1.3, 04 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta
giros, potência do motor de 10 CV (gasolina) e 109 CV (etanol), torque de 13,7 (G) / 14,2 (E) Kgfm, refrigeração
forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter,
transmissão manual, de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção
servoassistida, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo de torção,
pneus originais de fábrica aro 14”, freios ABS, alarme sonoro e travamento remoto, 02 airbags frontais, vidros
elétricos, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, vidros com películas não
reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Bancos com encosto de
cabeça para 4 pessoas, cintos de segurança de 03 pontos para 04 pessoas, porta-malas capacidade de 280
litros, com iluminação interna, com iluminação interna, tapetes tipo bandeja em borracha ou material
similar, rádio AM/FM, MP3, USB, tomada de 12V. Veículo em conformidade com as normas de segurança e
circulação em vigor. Licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF, com
entrega a ser efetuada no pátio de veículos da SEAGRI-DF. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. PRAZO DE
ENTREGA: 90 DIAS. GARANTIA: 12 MESES SEM LIMITE DE KM.
CARRO
6
UNIDADE
5
R$ 54.000,00
R$ 270.000,00
TRANSPORTE
Marca: FIAT
Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Modelo / Versão: STRADA HARD WORKING 1.4 L CS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO PICK UP, novo, zero quilômetro, na cor
branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 2 portas, capacidade para 2 pessoas incluindo o
motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, 1.4 L, 4
cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência do motor de
85 CV (gasolina) e 88 CV (etanol), torque de 12,4 (G) / 12,5 (E) Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador
de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, transmissão manual, 05 (cinco)
velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida, coluna de direção com
regulagens, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido , pneus
originais de fábrica aro 14”, freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro
do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, 2 airbags frontais, vidros
elétricos, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, com fechamento automático
dos vidros. Bancos com encosto de cabeça, banco do motorista com ajuste de altura, cintos de segurança de 3
pontos e regulagem de altura, caçamba capacidade de carga 705 quilogramas, com protetor de caçamba,
fixação da carga através de ganchos, tapetes tipo bandeja, material em borracha ou similar, rádio AM/FM,
MP3, USB, tomada de 12V. Veículo em conformidade com as normas de segurança e circulação em vigor.
Licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF, com entrega a ser
efetuada no pátio de veículos da SEAGRI-DF. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS.
GARANTIA: 12 MESES SEM LIMITE DE KM.
CARRO
7
UNIDADE
3
R$ 63.500,00
R$ 190.500,00
TRANSPORTE
Marca: FIAT
Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Modelo / Versão: STRADA HARD WORKING 1.4 L CE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO: PICK UP CABINE ESTENDIDA, novo, zero
quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 2 portas, capacidade para 2 pessoas
incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor
dianteiro, volume 1.4, de 4 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta
giros, potência do motor de 85 CV (gasolina) e 88 CV (etanol), torque de 12,4 (G) / 12,5 (E) Kgfm, refrigeração
forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo
recomendação contrária do fabricante, transmissão manual, 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré,
tração dianteira, direção servoassistida, coluna de direção com regulagens, suspensão dianteira
independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido, pneus originais de fábrica aro 14”, freios
ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação
vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, 2 airbags frontais, vidros elétricos, portas com travamento por
meio de chaves e dispositivos elétricos, com fechamento automático dos vidros. Bancos com encosto de

cabeça, banco do motorista com ajuste de altura, cintos de segurança de 3 pontos e regulagem de altura,
caçamba capacidade de carga 705 quilogramas, com protetor de caçamba, fixação da carga através de
ganchos, tapetes tipo bandeja, material em borracha ou similar, rádio AM/FM, MP3, USB, tomada de 12V.
Veículo em conformidade com as normas de segurança e circulação em vigor. Licenciado e emplacado, sendo
o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF, com entrega a ser efetuada no pátio de veículos da
SEAGRI-DF. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS. GARANTIA: 12 MESES SEM LIMITE
DE KM.
CARRO
19
UNIDADE
6
R$ 42.745,00
R$ 256.470,00
TRANSPORTE
Marca: FIAT
Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Modelo / Versão: UNO ATTRACTIVE 1.0 L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-VEÍCULO DE
PASSEIO, tipo hatchback, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 4
portas mais porta do porta malas, capacidade para 5 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado
(quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.0 ou superior, mínimo de 3
cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência mínima do
motor de 72 CV (gasolina) e 75 CV (etanol), torque mínimo de 9,0 Kgfm, 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,
direção servoassistida, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo
rígido ou de torção, ou semi-independente, pneus originais de fábrica aro 14 , ou superior, freios ABS, alarme
sonoro e travamento remoto, 2 airbags frontais, vidros elétricos, no mínimo nas portas dianteiras, portas com
travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, conforme descrição anexo I do Edital.
CARRO
20
UNIDADE
2
R$ 53.000,00
R$ 106.000,00
TRANSPORTE
Marca: FIAT
Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Modelo / Versão: UNO WAY 1.3 L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-VEÍCULO DE
PASSEIO, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 4 portas mais
porta do porta malas, capacidade para 05 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio)
original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.3 ou superior, mínimo de 03 cilindros, em
linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência mínima do motor de 85 CV
(gasolina) e 87 CV (etanol), torque mínimo de 11,9 Kgfm, 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 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira,
direção servoassistida, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo
rígido ou de torção, pneus originais de fábrica aro 14 ou superior, freios ABS, alarme sonoro e travamento
remoto, mínimo 02 airbags frontais, vidros elétricos, portas com travamento por meio de chaves e
dispositivos elétricos, vidros com películas não reflexivas, conforme descrição anexo I do Edital.
CARRO
24
UNIDADE
1
R$ 54.000,00
R$ 54.000,00
TRANSPORTE
Marca: FIAT
Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Modelo / Versão: STRADA HARD WORKING 1.4 L CS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-VEÍCULO
UTILITÁRIO, TIPO PICK930 UP, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou
superior, 2 portas, capacidade mínima para 2 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio)
original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.4 ou superior, mínimo de 4 cilindros, em
linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência mínima do motor de 85 CV
(gasolina) e 87 CV (etanol), torque mínimo de 12,4 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de
temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do
fabricante, transmissão manual, mínimo 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira,
direção servoassistida, coluna de direção com regulagens, suspensão dianteira independente, tipo

McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, pneus originais de fábrica aro 15 , ou superior,
freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela
legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, mínimo 2 airbags frontais, conforme descrição
anexo I do Edital.
Valor Total de Itens Excluídos do Fornecedor:
R$ 1.984.890,00
Valor Total de Itens Excluídos da Ata de Registro de Preços
R$ 2.914.890,00
Valor Global da Ata Atualizado:
R$ 14.621.188,00
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