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ESCLARECIMENTO, ERRATA E NOVA DATA DE ABERTURA 

 

Referente: PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 18/0012-PG 
Objeto: Aquisição de 07 (sete) veículos automotivos, novos (0km) para substituir a 
frota de veículos do Sesc-MA, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos. 
 

 

O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, 

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, através da Comissão Permanente 

de Licitações - CPL comunica aos interessados que foi solicitado esclarecimento 

pela empresa MÔNACO DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, quanto ao item 05 

do Anexo I,  questionando qual seria o comprimento do baú e se o tipo de carro seria 

3/4 ou toco. Diante da solicitação, a Comissão de Licitação enviou-os ao requisitante 

do veículo, e após resposta, vêm apresentar as considerações especificadas abaixo: 

 

1 Quanto ao comprimento do baú, e de acordo com o requisitante, informamos que 

as dimensões mínimas do baú são: comprimento é 4,83 m; altura é 1,93 m e a 

largura é 2,07 m. Quanto ao tipo de carro se seria 3/4 ou toco, informamos que as 

características do veículo pretendido, deve ser conforme especificado na errata 

abaixo. 

 

DA ERRATA: 
 
Mediante os esclarecimentos dispostos acima, segue a seguinte retificação: 
 

Nº DO ITEM 
NO     

PROCESSO 
ONDE SE LÊ NO ANEXO I: LEIA-SE NO ANEXO I: 

     05 

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 

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 
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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. 
 

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. Dimensões mínimas 
do baú: comprimento - 4,83 
m, altura - 1,93 m e largura - 
2,07 m. 
 
 

 
 

Diante do exposto, informamos que a nova data de abertura para o 

recebimento dos envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de 

habilitação está prevista para as 09h (nove horas) do dia 07 de agosto de 2018, 

na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações - CPL, no Sesc 

Administração. 

 

São Luís-MA, 24 de Julho de 2018. 

 

 
 

Analís Oliveira Teixeira 
Pregoeira e Presidente da CPL, em exercício 

 


