GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO
DISTRITO FEDERAL
Gerência de Licitações
Termo de Adjudicação - SEAGRI/SUAG/DILOG/GELIC

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Cota Reservada

PROCESSO Nº 00070-00007141/2019-11 (SEI)
PREGÃO (SRP) Nº 12/2020 - FORMA ELETRÔNICA
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

OBJETO: Registro de Preços para a eventual aquisição de implementos agrícolas diversos a ﬁm de
atender a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRIDF, de acordo com o detalhamento descrito no item 3, Termo de Referência, Anexo I do Edital..

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 12/2020-SEAGRI-DF, realizado em 27/08/2020 às 10:02 hs,
que
obje vou o Registro de Preços para a eventual aquisição de implementos agrícolas diversos a ﬁm
de atender a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRIDF, de acordo com o detalhamento descrito no item 3, do Termo de Referência, Anexo I do Edital, o
Pregoeiro, Sr Natanael Félix dos Santos, ADJUDICA, aos licitantes vencedores dos itens 7 e 12, (itens
de par cipação cota principal), os itens 8 e 13 referente às cotas reservadas, nos termos do item 3.3.4
do Edital bem como nos termos do § 2º do Art. 8º do Decreto Federal nº 8.538/2015, por atenderem as
condições previstas no Instrumento Convocatório, sujeitando-se as partes, a Lei nº 10.520/2002,
Decreto Federal nº 10.024/2019 (Recepcionado no Distrito Federal por meio do Decreto nº
40.205/2019), Lei Distrital nº 5.575/2015, Decretos Distritais nº 25.966/2005, nº 26.851/2006, nº
33.598/2012, nº 35.592/2014, nº 39.103/2018 e alterações posteriores, Instrução Norma va nº 05, de
25 de maio de 2017/MPOG, (recepcionada no Distrito Federal pelo Decreto Distrital nº 38.934/2018),
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e alterações subsequentes, observando a Lei Complementar
nº 123/2006, Lei Distrital nº 4.611/2011 e Decreto Distrital nº 35.592/2014, além de outras normas
aplicáveis ao objeto deste certame

BRASIL IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - EIRELI - CNPJ Nº 27.443.844/0001-63
ITEM
COTA
PRINC.

7

ITEM
COTA
RES.

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT

8

CARRETA TANQUE COM BOMBA D ÁGUA, acionada por tomada de potência
(TDP) do trator; tanque cilíndrico ou elíptico, capacidade entre 4.000 a 5.100
litros, horizontal, em aço carbono, acabamento interno em epóxi, e externo
em esmalte sintético veicular, tampa de inspeção na parte superior com
diâmetro mínimo de 380 mm, abertura total na parte traseira, para inspeção
e limpeza, quebra ondas; chassi de arrasto, cabeçalho dotado de suporte
estático regulável na altura, 02 (dois) eixos em tandem e 04 (quatro) rodas,
04 pneus novos; tanque com escada de acesso externo, visor do nível da
água, bomba centrífuga de alta vazão, produção mínima de 32 m³/hora e
pressão mínima de 75 mca, bico traseiro de aspersão para distribuição do
produto em leque (tipo rabo de pavão ) e largura mínima de aplicação de 15
metros, barra irrigadora instalada na parte inferior traseira do equipamento
com descarga por gravidade e acionamento na cabine ou plataforma do
trator, kit de combate a incêndio montado em plataforma superior do
tanque, de alcance mínimo de 24 metros de distância, com mangueiras e
conexões instaladas, equipamento pronto para uso, compatível com tratores
de potência mínima de 75 CV.

UNID

3

VL.

VL.

UNIT.

TOTAL

19.000,00

57.000,00

TOTAL
KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI - CNPJ Nº 92.264.472/0001-70

57.000,00

12

13

GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO, com 14 discos de 26 polegadas de
diâmetro e 06 mm de espessura mínima, mancais de rolamento com
lubrificação permanente em banho de óleo, ou a graxa, espaçamento
mínimo entre os discos de 230 mm, controle remoto para regulagem de
profundidade do trabalho e transporte por meio do sistema hidráulico e
pneus agrícolas, largura de corte mínima de 1500 mm, compatível com
tratores de potência mínima de 75 CV.

UNID

7

14.800,00

103.600,00

TOTAL 103.000,00

TOTAL GLOBAL

NATANAEL FÉLIX DOS SANTOS
Pregoeiro
Documento assinado eletronicamente por NATANAEL FELIX DOS SANTOS - Matr.1661701-0,
Gerente de Licitações, em 10/09/2020, às 10:11, 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= 46877670 código CRC= 47D97F8D.
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