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PREGÃO ELETRÔNICO

Fundação de Empreendimentos Científicos e Técnicos
 

Pregão Eletrônico   Nº 00022/2021 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

06.900.979/0001-30 - FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

3 Automóvel Unidade 1 R$ 186.400,0000 R$ 144.800,0000 R$ 144.800,0000
Marca: HONDA
Fabricante: HONDA DO BRASIL
Modelo / Versão: HR-V / EXL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo SUV 0KM, ano e modelo 2021/2021 na cor preta, 5 lugares, 4 portas, direção elétrica, porta malas com 437
litros, tanque de combustível 51 litros Flex, pneus R17, tração dianteira, transmissão automática de 7 velocidades, câmbio CVT, torque de 17,4 Kgf, potência do motor
140 cv, motor 1.8 de 16 válvulas, 4 cilindros em linha, ar condicionado, farol de neblina em LED , trava elétrica , alarme , câmera de ré, sensores de estacionamento
dianteiro e traseiro, película de vidro 3M da série Crystalline nos vidros frontal, laterais e traseiro e com certificado de autenticidade comprovada, rebatimento elétrico
dos retrovisores, 6 airbags (frontais, laterais e de cortina), Freio de estacionamento eletrônico com função Brake Hold, Freios a disco nas 4 rodas com sistema ABS e
EBD, Sistema HSA (assistente de partidas em aclives), Sistema VSA (assistente de tração e estabilidade), Suspensão dianteira tipo McPherson, roda tipo independente
e molas helicoidal, Suspensão traseira tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. OBS: O veículo será entregue zero quilômetro, com duas
chaves e Certificado de Registro, com o Licenciamento Veicular – CRLV, registrado no DETRAN/DF, com os manuais do proprietário de manutenção e de garantia.
Validade da proposta de 60 dias. Prazo de entrega de 90 dias. Garantia de 36 meses sem limite de quilometragem sobre defeitos de fabricação. No valor ofertado estão
inclusas todas as despesas que incidem sobre o fornecimento. Demais características e condições, conforme edital e anexos.

Total do Fornecedor: R$ 144.800,0000
 

15.332.890/0001-06 - RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Automóvel Unidade 1 R$ 256.666,6700 R$ 195.900,0000 R$ 195.900,0000
Marca: L200
Fabricante: Mitsubishi
Modelo / Versão: GL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Camionete 0Km 2020/2021 ou modelo posterior cabine dupla, 4x4, diesel com as seguintes especificações
mínimas:-cor preta ou prata/ -Combustível: diesel /-Potência mínima: 177 cv /-Torque mínimo: 42 kgf.m / -Câmbio manual ou automático, mínimo de 5 marchas -
Tração: 4x4/-Direção hidráulica ou elétrica/-ar-condicionado/-travas elétricas/- alarme/-ar-quente /-volante com regulagem de altura /-trio elétrico/-radio /-alças de
segurança no teto/-vidros elétricos (traseiro e dianteiro) /-computador de bordo /-freios ABS a disco /-sistema de auxílio de partida em rampa (HSA) /-airbag motorista
e passageiro /-farol de neblina -capota marítima /-sensor de Ré /-protetor de caçamba /-película de vidro 3M da série Crystalline nos vidros frontal, laterais e traseiro e
com certificado de autenticidade comprovada. OBS: O veículo deverá ser entregue, com as taxas de Emplacamento, Licenciamento e Seguro Obrigatório – DPVAT
pagos, com os Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo (CRV/CRLV) e com o pagamento do frete, tanque cheio com Diesel, tributos pagos, encargos sociais,
e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir no preço proposto. Entregar o veículo zero quilômetro, com duas chaves e Certificado de Registro, com o
Licenciamento Veicular – CRLV, registrado no DETRAN/DF, com os manuais do proprietário de manutenção e de garantia.

Total do Fornecedor: R$ 195.900,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 340.700,0000
(*) 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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