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PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/01.00009 - PG 

RESULTADO FINAL  

A Comissão de Licitação designada por intermédio da Portaria nº. 928/20, no uso de suas atribuições, 

com base no Artigo 14 inciso V1 da Resolução Sesc/DN n. º 1252/2012, comunica que a Licitação Pregão 

Presencial com Registro de Preço, Tipo Menor Preço enumerado 22/01.00009 - PG, destinada à 

Aquisição de Veículo Caminhonete Cabine Dupla A Diesel Automática – Ano/Modelo 2022/2022-2023, 

destinado atender o Sesc/TO por empresa especializada, foi homologada ao seguinte licitante: 

 

MARCA MOTORS VEÍCULOS LTDA CNPJ 04.724.715/0001-48 – VALOR R$ 313.000,00 

ITEM VEÍCULO DESCRIÇÃO UND QTD 

1 

VEÍCULO 
CAMINHONETE 
CABINE DUPLA A 
DIESEL 
AUTOMÁTICA – 
ANO/MODELO 
2022/2022 

 

 Caminhonete cabine dupla, 0 Km, Ano / modelo 2022/2022 ou 2023; 

 Cores: prata, cinza ou chumbo; 

 Motor 2.3L (mínimo), movida a diesel, com tração 4x4, potência 
mínimo líquida do motor 190cv; 

 Transmissão automática; 

 Direção elétrica ou hidráulica; 

 Acabamento bancos revestidos em couro original de fábrica; 

 Espaço para 5 pessoas; 

 Tanque de combustível com capacidade média de 76 litros; 

 Airbag de cortina, airbag frontal duplo e airbag lateral; 

 Farol de neblina, seletor eletrônico de tração; 

 ABS nas 4 rodas, EBD & PBA ou BAS, para-choques na cor do veículo 
com moldura na cor do veículo; 

 Rodas de liga leve aro 18” (mínimo). Ar-Condicionado, computador 
de bordo com informações de viagem do veículo e de consumo, 
trava elétrica das portas, vidro elétrico nas portas dianteira e 
traseira com antiesmagamento, abertura automática pela chave, 
conjunto de alto falantes;  

 Volante revestido em couro com comando de áudio, telefone, voz, 
piloto automático, computador de bordo com ajuste de altura e 
profundidade; 

 Console dianteiro com descansa braço e porta copos 

 Central multimídia de no mínimo 7” com sistema de som (AM/FM 
estéreo, MP3 player, viva voz através de sistema Bluetooth, função 
áudio streaming por Bluetooth, entrada auxiliar, USB compatível 
com Android auto e Apple Carplay e configurações do veículo); 

 Controle eletrônico de estabilidade, tração, velocidade; 

UND 01 

                                                           
1 Resolução 1252/2012 
Art. 14 
... 
V. Comunicação do resultado conforme estabelecido no instrumento convocatório. 
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ACESSÓRIOS;  

 Capota marítima, engate traseiro original com gancho de reboque e 
tomada elétrica integrada, protetor de caçamba, sensor 
estacionamento traseiro, câmera de ré e estribo lateral.  

 Película com proteção em até 90% contra os raios infravermelhos, 
garantia vitalícia contra desbotamento, proteção de 99% contra os 
raios Ultravioleta. 

 Transparência de 75% no para-brisa, de 70% nos vidros laterais 
dianteiros e de 28% no restante dos vidros.  

 Tapete em carpete. 

 Molduras de proteção lateral (na cor do veículo) 
 

Totalizando o presente processo em R$ 313.000,00 (trezentos e treze mil reais). 
 
Palmas Tocantins 01 de abril de 2022. 

 
 

 
HIGOR PINTO DA SILVA 

Pregoeiro da CPL 
 
     
 

MAILA NOHARA FONSECA DOS REIS 
Membro da CPL 

 

         HALLEX VENTURA CAMARA 
           Membro da CPL 

 


