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LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE ADESÃO 

À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 DECLARO, para os devidos fins, que a Defensoria Pública do Estado do Acre/DPE adere à Ata de Registro de Preços n° 17/2020 oriunda do Pregão Eletrônico SRP n° 107/2020 – Secretaria de Estado

da Fazenda, cujo objeto é a aquisição de veículos (tipo caminhonete) zero quilômetro, emplacados no Departamento de Trânsito do Estado do Acre - DETRAN, em nome da DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DO ACRE, e com garantia do fabricante, visando atender à necessidade de renovação da frota da DPE/AC, conforme abaixo:

Item Descrição Unidade Quant.

Valor Unitário

(R$)

Valor Total

(R$)

02

CAMINHONETE – zero quilômetro; emplacamento no Estado

do Acre em nome da Defensoria Pública do Estado do Acre;

cabine dupla; fabricação (ano/modelo) 2020/2020 ou versão

mais atualizada; tração 4X4; capacidade mínima para 05

passageiros; motor mínimo 2.0 com 160 cv ou superior; diesel

S-10; direção hidráulica ou superior; câmbio manual de 6

velocidades (incluindo a ré); ar condicionado; vidros elétricos;

travas elétricas nas 04 portas; retrovisores elétricos; alarme;

freios ABS nas 04 rodas; sensor de estacionamento; air bag

duplo; protetor de caçamba; santo antonino; capota marítima;

rodas de liga leve; pneus radiais, aro 16, 265/70R16; bateria de

12 volts e 70 amperes; chapa protetora de motor e cárter; jogo

de tapetes; estribos laterais; engate para reboque; Equipado

com som e alto falante; entrada para USB; coluna de direção

regulável; console central entre os bancos dianteiros com porta;

limpador com temporizador e lavador elétrico do para-brisa;

painel de instrumentos com tacômetro e conta giros; alça

dianteira ao lado do passageiro e traseiras nos dois lados;

capacidade do tanque de combustível de 70 litros ou mais;

alarme antifurto com acionamento na chave de ignição; portas

com barras de proteção lateral; cintos de segurança conforme

as normas do CONTRAN; coluna de direção absorvedora de

energia; faróis de neblina; ganchos internos na caçamba;

emplacamento e licenciamento incluso; garantia do fabricante,

contados a partir da data de recebimento definitivo do veículo;

pintura na cor BRANCA; assistência técnica autorizada na

cidade de Rio Branco/AC. Adesivado nas laterais e traseira com

a logomarca da Defensoria Pública do Estado do Acre.

 Unid. 02 155.000,00 310.000,00

TOTAL (R$) 310.000,00

FORNECEDOR: AGRO NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 04.582.979/0001-04

Rio Branco – Acre, 06 de Novembro de 2020.

ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO

Defensora Pública-Geral do Estado
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