ERRATA - REABERTURA
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 (itens cancelados do processo 18/0012-PG), conforme Instrumento
Convocatório e seus anexos.
O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, através da Comissão
Permanente de Licitações, comunica aos interessados que os itens abaixo relacionados,
cancelados na primeira abertura, sofreram alterações em relação à descrição:

Item

02

06

ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:

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
2019 ou posterior, tipo caminhonete cabine
dupla 4x4, câmbio automático, capacidade 05
passageiros incluindo o motorista, 04 portas,
vidros elétrico em todas as portas, movida a
diesel, motor mínimo 2.8 com potência mínima
170 cv, com controle de estabilidade, suspensão
dianteira independente e traseira com eixo rígido
com molas, ar condicionado, direção hidráulica
ou elétrica, airbag duplo, freios ABS, capacidade
de carga de no mínimo 1.000kg, rodas de liga
leve aro mínimo 17", rádio com entrada para usb.
Cor prata.

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
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.

Veículo automotor tipo utilitário, zero km ano
2018 ou posterior, modelo 2018 ou posterior, baú
com as dimensões mínimas de vão interno livre
1,10cm altura, 1,60cm comprimento, 1,05 cm
largura, capacidade mínima de carga de 500 kg,
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 1.3 com potência mínima de 80 cv,
combustível gasolina/álcool, pneus no mínimo
165/65/r14. Cor branco.

As demais condições descritas no Anexo I permanecem inalteradas.
São Luís-MA, 20 de março de 2019.

Eline dos Santos Ramos
Presidente da CPL
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