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RESULTADO FINAL 
REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA N° 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 o resultado final do 
Pregão Presencial em epígrafe: 
 
 

EMPRESA VENCEDORA: ALVEMA ALCANTARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA. 

ITEM: 06 

VALOR TOTAL: R$ 69.323,00 (sessenta e nove mil, trezentos e vinte e três reais). 
 
Itens Adicionais sem custo ao Sesc: faróis de neblina, volante com regulagem de 
altura, banco reclináveis, tapete, barra de proteção nas portas, ganchos para 
amarração da carga, iluminação do compartimento de carga. 
 

EMPRESA VENCEDORA: DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. 

ITEM: 02 

VALOR TOTAL: R$ 177.200,00 (cento e setenta e sete mil e duzentos reais). 
 
Itens Adicionais sem custo ao Sesc: 7 airbags; acendimento automático das luzes; 
aviso de utilização do cinto de segurança do motorista e passageiro; aviso de portas 
abertas, do lavador e chave de ignição; banco em couro com ajuste do banco do 
motorista em 8 posições, ajuste da altura do volante, barras de proteção lateral, banco 
traseiro rebatível, câmera de ré, computador de bordo, capota marítima, chave canivete 
com controle remoto, console central com porta objetos e de teto com porta óculos, 
controle de intensidade da luz do painel, desembaçador de vidro, descansa braço, 
faróis com acabamento cromado, farol de neblina, gancho para reboque, iluminação da 
caçamba, protetor da caixa de transferência, combustível e carter, retrovisores externos 
com ajuste elétrico, Revestimento da manopla em couro, sensor de estacionamento, 
sensor de monitoramento dos pneus, Tela LCD multifuncional Touchscreen no painel 
central; controle de áudio no volante, tapetes dianteiros e traseiros, e volante em couro. 
 
 

São Luís - MA, 15 de maio de 2019. 
 

  
 
 
 

Eline dos Santos Ramos 
Pregoeira e Presidente da CPL. 


