PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 18/0012-PG
ANEXO I
DESCRIÇÕES DOS ITENS

Item

01

02

03

Uso
Interno
(RCMS e
item)

Descrição

18/1380-1

Veículo automotor zero km tipo sedan ano
2018, modelo 2017 ou posterior,
capacidade 05 passageiros incluindo o
motorista com 04 portas, vidros elétrico
em todas as portas, ar condicionado
digital motor mínimo 1.8 com potência
mínima
de
139cv,
combustível
gasolina/álcool, transmissão automática,
suspensão dianteira e traseira com barra
estabilizadora, direção eletroassistida,
freios ABS, airbag duplo, rodas de liga
leve aro mínimo 16", pneus aro mínimo
195/55r16, rádio com entrada para usb,
sensor de estacionamento traseiro 4
pontos, sensor de estacionamento frontal,
faróis de neblina, bancos revestido em
couro, Cor prata metálico ou azul
metálico.

18/1380-2

18/1380-3

Veículo automotor zero km ano 2018,
modelo
2017
ou
posterior,
tipo
caminhonete
cabine
dupla
4x4,
capacidade 05 passageiros incluindo o
motorista, 04 portas, vidros elétrico em
todas as portas, movida a diesel, motor
mínimo 2.8 com potência mínima 170cv,
com controle de estabilidade, suspensão
dianteira independente e traseira com eixo
rígido com molas, ar condicionado,
direção hidráulica, airbag duplo, freios
ABS, capacidade de carga de no mínimo
1.000kg, capota marítima, rodas de liga
leve aro mínimo 17" pneus 265/65/r17,
rádio com entrada para usb. Cor prata.
Veículo automotor zero km ano 2018,
modelo 2017 ou posterior, tipo passeio
HATCH, capacidade 05 passageiros
incluindo o motorista, com 04 portas, vidro
elétrico em todas as portas, ar
condicionado, motor mínimo 1.3 com
potência mínima de 80cv, combustível
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gasolina/álcool, transmissão manual de
até 06 velocidades, suspensão dianteira
independente
e
traseira
semiindependente com eixo, sistema de
direção hidráulica ou superior, freios ABS,
airbag duplo, aro mínimo 14", pneus
175/60r14 no mínimo, rádio com entrada
para USB. Cor prata.

04

05

06

18/1380-4

18/1380-5

18/1380-6

Veículo automotor zero km tipo sedan ano
2018, modelo 2017 ou posterior,
capacidade 05 passageiros incluindo o
motorista, com 04 portas, vidro elétrico em
todas as portas, ar condicionado, motor
mínimo 1.3 com potência mínima de 95cv,
combustível gasolina/álcool, transmissão
manual de até 06 velocidades, suspensão
dianteira independente e traseira semiindependente com eixo, sistema de
direção hidráulica ou superior, freios ABS,
airbag duplo, aro mínimo 14", pneus
185/60r14 no mínimo, rádio com entrada
para USB. Cor prata.
Veículo automotor zero km tipo caminhão
baú, ano 2018, modelo 2017 ou posterior,
cabine com 03 assentos incluindo o
motorista, motor de no mínimo 150cv
combustível óleo diesel/arla, transmissão
manual de 05 marchas para frente e 01
marcha de ré, sirene de alerta de marcha
ré, direção hidráulica, capacidade de
carga útil no mínimo 5.000 kg, com ar
condicionado na cabine independente do
baú, tacógrafo digital, rádio com entrada
para USB, pneu 215/75r17.5, equipado
com baú frigorífico com revestimento
térmico equipado com equipamentos que
proporcione temperatura até menos -18ºc,
02 portas traseiras com abertura total com
fechaduras, 01 porta lateral com
fechadura, controle de temperatura digital
do baú com painel interligado na cabine,
luz interna do baú em LED, sistema de
dreno de água, cortina de ar nas portas
traseira e lateral. Cor branco.
Veículo automotor tipo utilitário, zero km
ano 2018, modelo 2017 ou posterior, baú
com as dimensões mínimas de vão
interno livre 1,10cm altura, 1,60cm
comprimento, 1,05 largura, capacidade
mínima de carga de 750kg, porta lateral
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deslizante, portas traseiras assimétricas
capacidade 02 passageiro incluindo o
motorista, com 02 portas, vidro elétrico em
todas as portas, ar condicionado, direção
hidráulica, motor no mínimo 1.6 com
potência mínima de 95cv, combustível
gasolina/álcool,
pneus
no
mínimo
165/70/r14. Cor branco.

UNIDADE

Observações:
1 - Deverá apresentar os preços unitários e totais, em moeda corrente nacional,
devendo conter no máximo, 02 (duas) casas decimais, incluindo, obrigatoriamente,
todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos,
impostos, fretes, despesas diretas e indiretas em geral e demais condições de que
sejam devidas em decorrência, direta e indireta, da execução do objeto desta
licitação.
2 - Deverá conter prazo de entrega, sendo o máximo permitido, de 60 (sessenta) dias,
após assinatura do PAF - Pedido ao Fornecedor. Não sendo indicado o prazo de
entrega na proposta fica subentendido como de 60 (sessenta) dias.
3 - A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias. Não sendo
indicado o prazo de validade fica subentendido como de 90 (noventa) dias.
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