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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00185/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 085/2019

EMPRESA: NISSEY MOTORS LTDA

CNPJ: 04.996.600/0001-02

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):

TELEFONE/FAX: (69) 3218-2100 e (69) 9-9941-5571
E-MAIL:
REPRESENTANTE: Mário Missumi
CPF: 241.749.479-53

LOTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MARCA VALOR TOTAL

1 Unidade 1 R$ 142.390,00

Rua da beira, n. 7670, Jardim Eldorado, Porto Velho – 
RO, CEP: 76.811-738

licitaceos@nisseymotors.com.br

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COM 04 (PORTAS), ZERO KM, 
MOVIDO A DIESEL, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COM 04 
(QUATRO) PORTAS, ZERO KM, MOVIDO À DIESEL, 
com as seguintes especificações: Modelo do 
ano da contratação ou do ano posterior; 
Motorização: motor turbo diesel de 2.8 L, 
potência de 177 CV; tração 4X2, 4X4 e 4X4 
com reduzida; câmbio manual  com 6 (seis) 
marchas à frente e 1 (uma) marcha à ré; 
Dimensões e Capacidade: capacidade de 
carga de 1.015 kg, capacidade mínima de 
volume da caçamba para 1.000 litros; 
tanque de combustível com capacidade 80 
(oitenta) litros; capacidade de transporte 
de 5 (cinco) pessoas, incluindo o 
motorista; comprimento mínimo de 5200 mm e 
largura mínima de 1750 mm; Suspensão, 
Rodas e Freios: pneus 265/65 R17 
(originais de fábrica e homologado pela 
montadora), rodas aro 17”; sistema de 
freios a disco nas rodas dianteiras e a 
tambor nas rodas traseiras; freios ABS na 
dianteira (mínimo); cor predominante 
branca; 4 (quatro) portas laterais; bancos 
dianteiros individuais; cintos de 
segurança traseiros laterais e central de 
3 pontos retráteis; dispositivo com 
sistema de alarme antifurto; travas 
elétricas nas quatro portas e com 
acionamento à distância; vidros elétricos 
nas quatro portas, espelhos retrovisores 
elétricos; sistema de som de fábrica com 
aparelho player (reprodução de músicas por 
entradas USB - MP3 e rádio AM/FM), alto-
falantes (mínimo 4, sendo 2 dianteiros e 2 
traseiros); para-brisa com vidro degradê; 
direção hidráulica/elétrica; ar 
condicionado; faróis de neblina; protetor 
de cárter do motor; conjunto de tapetes de 
borracha; estribos laterais; protetor da 
caçamba; Para-choques dianteiro e 
traseiro, padrão de fábrica; Engate 
traseiro para reboque de acordo com as 
exigências do CONTRAN;

TOYOTA / HILUX 
STD 2.8L
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VALOR TOTAL R$ 142.390,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO R$ 142.776,67

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO R$ 142.390,00

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO R$ 386,67

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 0,27%

Porto Velho, 24 de julho de 2019.

Janíni França Tibes

Pregoeira – SML

Todos os equipamentos de segurança 
exigidos por lei (triângulo, chave de 
roda, pneu reserva, etc.); Atender as 
exigências do PROCONVE. Demais itens de 
segurança determinados por lei; tendo 
todos os acessórios e itens de segurança 
determinados pelo CONTRAN e exigidos por 
lei; sendo todos os equipamentos originais 
de fábrica; película não-refletiva em 
todos os vidros (em níveis permitidos pelo 
CONTRAN); adesivos Identificadores; e 
possuir prazo de garantia de  no mínimo de 
12 (doze)meses, sem limite de 
quilometragem.  

O PRIMEIRO EMPLACAMENTO: deverá ser na 
cidade de Porto Velho, C rtificado de 
Registro e Li encia ento de Veículo em 
nome da Secretaria Municipal de Saúde.  

O veÍculo deverá ser entregue, com as 
taxas de Emplacamento, Licenciamento e 
Seguro Obrigatório – DPV T pago, com o 
Certif cado de Registro e Licenciamento do 
Veículo e  com o pagam nto do frete, 
tributos, encargos sociais, e quaisquer 
outras despesas que incidam ou venham a 
incidir no preço proposto. O ve culo 
deverá ser emplacado na categoria oficial 
e lice ciado em nome da Secretaria 
Municipal de saúde – SEMUSA.      


