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Porto Velho, 14 de janeiro de 2021. 
 
 
Ao 
Poder Executivo 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COMISSÃO DE PREGÃO – SRP  
 
PROC. ADM. Nº: 1-10347/PMJ/2020. 
PREGÃO ELETRONICO Nº: 205/PMJ/2020 
 

PROPOSTA DE PREÇOS MENOR PRECO POR LOTE 
 
 

Prezado(s) Senhor (es), Nissey Motors Ltda, concessionária Toyota, estabelecida à Rua da Beira, Nº. 
7670 - Bairro Jardim Eldorado, Porto Velho – RO, estado de Rondônia, inscrita no CGC/MF sob o Nº. 
04.996.600/0001-02 e Inscrição Estadual Nº. 106917-9, vimos apresentar PROPOSTA, nas seguintes 
condições: 
 
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico, visando formalização de Registro de 
Preços para futura e eventual AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, sendo VEICULOS 0 KM, que 
irão atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente – 
SEMINFRAM, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES, Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMUSA e Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito - SEGAP e demais órgãos e setores 
ligados as mesmas, da Prefeitura Municipal de Jaru/RO e setores ligados as mesmas, pertencentes a 
Prefeitura Municipal de Jaru/RO, conforme Termo de Referencia e Anexo I deste Edital. 

 
Marca: Toyota / Modelo: HILUX SR/AT 2.8L CD / Catalogo anexo 
 Valor unit. Item 01: R$ 192.660,00 (cento noventa e dois mil seiscentos e sessenta 

reais) 
 Valor total item 01: R$ 1.155.960,00 (um milhão cento e cinquenta e cinco mil 

novecentos e sessenta reais) 
 

Marca: Toyota / Modelo: SW4 SRX/AT 2.8L SUV / Catalogo anexo 
 Valor unit. Item 02: R$ 310.050,00 (trezentos e dez e seis mil e cinquenta reais) 
 Valor total item 02: R$ 620.100,00 (seiscentos e vinte mil e cem reais) 

 
Marca: Toyota / Modelo: HILUX SR/AT 2.8L CD / Catalogo anexo 
 Valor unit. Item 03: R$ 205.920,00 (duzentos e cinco mil novecentos e vinte reais) 
 Valor total item 03: R$ 823.680,00 (oitocentos e vinte e três mil seiscentos e oitenta 

reais) 
 
Valor total do lote 01: R$ 2.599.740,00 (dois milhões quinhentos noventa e nove mil 
setecentos e quarenta reais)  
 
ITE
M ESPECIFICAÇÃO Q 

T 
D 

U 
N 
D 

 
 
 
 

CONFORME EDITAL 
VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA 4 PORTAS 
(TRANSMISSAO AUTOMATICA). Veiculo automotor cabine dupla com carroceria em 
aço sobre chassi; zero quilometro ano e modelo de fabricação iguais ou posteriores a 
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data do pedido de fornecimento, cor branca, combustível diesel, tração 4x2 4x4 e 4x4 
reduzida com acionamento por alavanca/seletor, mínimo 4 cilindros 16V, motor 
mínimo 2.8 turbo diesel, mínimo 170CV, transmissão AUTOMATICA no mínimo 05 
(cinco) marcha a frente e uma a ré, direção hidráulica, 04 portas laterais, carroceria 
aberta; ar condicionado original de fabrica, travas elétricas nas 4 portas, Central 
Multimídia de som AM/FM estéreo, MP3 player, CD, sistema bluetooth, USB; freios 
ABS nas 04 (quatro) rodas, eixo traseiro rígido; Air Bag (motorista, passageiro, lateral 
e cortina), console central com porta objetos e descansa braço integrado, rodas em 
aço aro mínimo capacidade mínima do tanque de combustível 80L, capacidade carga 
útil na caçamba de no mínimo 1000kg, estribos laterais, insulfilme, protetor de 
caçamba; reboque para engate traseiro com instalação elétrica; capota marítima e 
santo Antônio, controle de tração e instabilidade.  
O veiculo devera conter todos os demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo 
CONTRAN e estar em conformidade com todas as normas do PROCONVE (Programa 
de Controle de Poluição do ar por veículos Automotores).  
Veiculo deve ser entregue devidamente emplacado e licenciado, sendo o primeiro 
emplacamento no Estado de Rondônia/RO município de Jaru. 
Garantia de Fabrica Mínima: 36 meses ou 100.000 (cem mil) km rodados o que 
ocorrer primeiro, assistência técnica prestada no município de Porto Velho/RO e mais 
02 (dois) cidade do Interior do Estado de Rondônia. 
 
INFORAMÇÕES ADICIONAIS: 
 Motor: Diesel D-4D 2.8 L 16 V Turbo com torque 50,9 kgf.m e potência de 204 / 
3.400 cv/rpm. 
 Transmissão: Automática de 6 velocidades sequencial. 
 Tração: 4×2, 4×4 e 4×4 reduzida com acionamento eletrônico e bloqueio do 
diferencial traseiro. 
 Acabamento Externo  
Roda de liga leve aro 17′′, protetor de caçamba, maçanetas externas na cor do 
veículo, para-barros dianteiro e traseiro, para-choque dianteiro na cor do veículo, para-
choque traseiro cromado, para-brisa degradê, faróis de neblina dianteiros de LED e 
estribos laterais na cor preta. 
 Acabamento Interno  
Console entre os bancos dianteiros em tecido com porta-copos, porta-objetos e 
descansa-braços, revestimento dos bancos em tecido, pacote couro (volante e 
manopla de câmbio), maçanetas internas cromadas, porta-objetos nas portas e sob o 
banco traseiro, compartimento refrigerado no painel. 
 Principais Equipamentos:  
Ar-condicionado auto/digital, direção hidráulica, freios ABS com EBD, airbags frontais 
(dois) de joelho (motorista), laterais (dois) e de cortina (dois), computador de bordo 
com tela de 4,2" de TFT, modo de condução Eco e Power, controle de velocidade de 
cruzeiro, display áudio de 8" com rádio com MP3, câmera de ré, conexão auxiliar USB 
e Bluetooth® e conectividade Android Auto e Apple CarPlay, câmera de ré, conexão 
auxiliar, controle eletrônico de estabilidade (VSC) e de tração (A-TRC), assistente de 
reboque (TSC), de subida (HAC) e de descida (DAC), imobilizador por código 
eletrônico na chave, retrovisor externo com regulagem elétrica, acendimento 
automático dos faróis com temporizador (follow me home) e luz de condução diurna 
(DRL).  
 
Garantia de: 36 meses ou 100.000 (cem mil) km rodados o que ocorrer primeiro. 
Assistência técnica prestada no município de Porto Velho/RO e mais 04 (quatro) 
cidade do Interior do Estado de Rondônia. 
Assistência 24 (vinte e quatro) horas/dia e 7 (sete) dias por semana, por um período 
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de 01 (um) ano serviço de guincho/remoção do veiculo em caso de: Acidente; Pane 
elétrica; colisão e pane mecânica; através de 0800.703.0206 sem ônus ao contratante, 
cobertura em todo o Estado de Rondônia. 
 

02 VEICULO UTILITARIO PARA 7 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA. Com 4 
portas e uma de acesso ao porta malas. Veiculo automotor zero quilometro ano e 
modelo de fabricação iguais ou posteriores a data do pedido de fornecimento, cor 
branca, combustível diesel, tração 4x2 4x4 e 4x4, comprimento do veiculo: 
aproximadamente: 4800mm, distancia entre eixos: não superior a 2.800mm, altura: 
aproximadamente: 1.840mm, largura: aproximadamente 1850mm, potencia: 
aproximadamente 170CV, reduzida com acionamento eletrônico, motor mínimo 2.8 
turbo diesel, transmissão automática, direção hidráulica, 04 portas laterais; ar 
condicionado original de fabrica, travas elétricas nas 4 portas, vidro elétrico nas 4 
portas, Central Multimídia de som AM/FM estéreo, MP3 player, CD, sistema bluetooth, 
USB; freios com sistema antitravamento (ABS) nas 04 (quatro), eixo traseiro rígido; Air 
Bag duplo (motorista e passageiro), rodas em aço aro mínimo 18", capacidade mínima 
do tanque de combustível 80L, revestimento dos bancos em couro e material sintético, 
insulfilme, Jogo de tapetes.  
O veiculo devera conter todos os demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo 
CONTRAN e estar em conformidade com todas as normas do PROCONVE (Programa 
de Controle de Poluição do ar por veículos Automotores). 
Veiculo deve ser entregue devidamente emplacado e licenciado, sendo o primeiro 
emplacamento no Estado de Rondônia/RO município de Jaru.  
Garantia de Fabrica Mínima: 36 meses ou 100.000 (cem mil) km rodados o que 
ocorrer primeiro, assistência técnica prestada no município de Porto Velho/RO e mais 
01 (uma) cidade do Interior do Estado de Rondônia. 
 
INFORAMÇÕES ADICIONAIS: 
 Motor: DIESEL: D-4D 2.8 L 16 V Turbo* intercooler (*turbo com geometria variável) 
com torque de 50,9 kgf.m e potência de 204/3.400. 
 Transmissão: Automática de 6 velocidades sequencial. 
 Tração: 4×2, 4×4 e 4×4 reduzida com acionamento eletrônico, VSC (controle 
eletrônico de estabilidade) e A-TRC (controle eletrônico de tração), com bloqueio do 
diferencial. 
 Lugares: 5 e 7 assentos. 
 Acabamento interno  
Acabamento em padrão madeira no console central e volante, console entre os 
bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos e descansa-braços, revestimento 
dos bancos em couro e material sintético4 preto, maçanetas internas cromadas, luz de 
leitura em LED, porta-objetos com porta-garrafas nas portas, porta-copos no painel, 
porta-luvas com chaves e amortecedores, terceira fileira de bancos rebatíveis, saída 
de ar central com difusores no teto e controle de intensidade para os bancos traseiros, 
tomadas de energia (12 V) para acessórios no painel, console central e no porta-
malas, compartimento refrigerado no painel. 
 Acabamento externo  
Rodas de liga leve aro 18", aerofólio, faróis (alto e baixo) de LED, lanternas traseiras 
em LED, moldura lateral dos vidros cromada, estribos laterais na cor prata, maçanetas 
externas cromadas, para-choques dianteiro e traseiro pintados na cor do veículo, 
retrovisores externos eletro retráteis na cor do veículo com regulagem elétrica e 
indicadores de direção e iluminação de boas-vindas, para-barros dianteiro e traseiro, 
faróis de neblina de LED, grade cromada do radiador, 2ª e 3ª colunas pretas, limpador 
do para-brisa com temporizador de velocidade intermitente, luz de condução diurna 
em LED, barras longitudinais no teto. 
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 Principais equipamentos  
Computador de bordo com tela de 4,2" de TFT, Smart Entry + Push Start, Paddle Shift, 
modos de direção: Power / Eco / Sport, abertura elétrica do porta-malas com função 
de memória para ajuste da altura da tampa, volante com comandos integrados: 
telefone, áudio, vídeo e computador de bordo, ar-condicionado com display digital e 
regulagem de intensidade independente para as saídas de ar dos bancos traseiros, 
bancos dianteiros com ajuste elétrico de distância, inclinação, altura e com sistema de 
ventilação, compartimento refrigerado no painel, sistema multimídia sensível ao toque 
com tela de 8": com falantes e subwoofer JBL, GPS8, TV Digital5, MP3, conexão 
auxiliar, USB e Bluetooth®, conectividade Android Auto e Apple CarPlay e câmera de 
ré. Airbags frontais (dois), de joelho para motorista, laterais (dois) e de cortina (dois), 
retrovisor interno eletrocrômico, controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC) e 
de tração (A-TRC), assistente de descida (DAC), de subida (HAC) e de reboque 
(TSC), sistema auxiliar EBD nas quatro rodas, assistência em frenagem de 
emergência nas quatro rodas (BAS), assistente de pré-colisão (Pre-crash System - 
PCS) com alerta sonoro e visual e frenagem automática, sistema de alerta de 
mudança de faixa (Lane Departure Alert – LDA), sistema universal Isofix® para fixação 
da cadeirinha para crianças no banco traseiro, sistema one touch para rebatimento 
dos bancos traseiros (disponível nas versões sete lugares), sensores de 
estacionamento dianteiros e traseiro, controle adaptativo de velocidade de cruzeiro 
(ACC), faróis dianteiros (alto e baixo) em LED com ajuste automático de altura e 
temporizador (follow me home). 
 
Garantia de: 36 meses ou 100.000 (cem mil) km rodados o que ocorrer primeiro. 
Assistência técnica prestada no município de Porto Velho/RO e mais 04 (quatro) 
cidade do Interior do Estado de Rondônia. 
Assistência 24 (vinte e quatro) horas/dia e 7 (sete) dias por semana, por um período 
de 01 (um) ano serviço de guincho/remoção do veiculo em caso de: Acidente; Pane 
elétrica; colisão e pane mecânica; através de 0800.703.0206 sem ônus ao contratante, 
cobertura em todo o Estado de Rondônia. 
 

03 VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4 PORTAS 
(TRANSMISSAO AUTOMATICA) COM CAPOTA DE FIBRA Veiculo automotor cabine 
dupla, com carroceria em aço sobre chassi; com capota de fibra da mesma altura da 
cabine e da mesma cor da carroceria, zero quilometro ano e modelo de fabricação 
iguais ou posteriores a data do pedido de fornecimento, cor branca, combustível 
diesel, tração 4x2 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca/seletor, mínimo 
4 cilindros 16V, motor mínimo 2.8 turbo diesel, mínimo 170CV, transmissão 
AUTOMATICA no mínimo 05 (cinco) marcha a frente e uma a ré, direção hidráulica, 04 
portas laterais, carroceria aberta; ar condicionado original de fabrica, travas elétricas 
nas 4 portas, Central Multimídia de som AM/FM estéreo, MP3 player, CD, sistema 
bluetooth, USB; freios ABS nas 04 (quatro) rodas, eixo traseiro rígido; Air Bag 
(motorista, passageiro, lateral e cortina), console central com porta objetos e descansa 
braço integrado, rodas em aço aro mínimo capacidade mínima do tanque de 
combustível 80L, capacidade carga útil na caçamba de no mínimo 1000kg, estribos 
laterais, insulfilme, protetor de caçamba; reboque para engate traseiro com instalação 
elétrica; controle de tração e instabilidade.  
O veiculo devera conter todos os demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo 
CONTRAN e estar em conformidade com todas as normas do PROCONVE (Programa 
de Controle de Poluição do ar por veículos Automotores). 
Veiculo deve ser entregue devidamente emplacado e licenciado, sendo o primeiro 
emplacamento no Estado de Rondônia/RO município de Jaru.  
Garantia de Fabrica Mínima: 36 meses ou 100.000 (cem mil) km rodados o que 
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ocorrer primeiro, assistência técnica prestada no município de Porto Velho/RO e mais 
02 (dois) cidade do Interior do Estado de Rondônia. 
 
INFORAMÇÕES ADICIONAIS: 
 Motor: Diesel D-4D 2.8 L 16 V Turbo com torque 50,9 kgf.m e potência de 204 / 
3.400 cv/rpm. 
 Transmissão: Automática de 6 velocidades sequencial. 
 Tração: 4×2, 4×4 e 4×4 reduzida com acionamento eletrônico e bloqueio do 
diferencial traseiro. 
 Acabamento Externo  
Roda de liga leve aro 17′′, protetor de caçamba, maçanetas externas na cor do 
veículo, para-barros dianteiro e traseiro, para-choque dianteiro na cor do veículo, para-
choque traseiro cromado, para-brisa degradê, faróis de neblina dianteiros de LED e 
estribos laterais na cor preta. 
 Acabamento Interno  
Console entre os bancos dianteiros em tecido com porta-copos, porta-objetos e 
descansa-braços, revestimento dos bancos em tecido, pacote couro (volante e 
manopla de câmbio), maçanetas internas cromadas, porta-objetos nas portas e sob o 
banco traseiro, compartimento refrigerado no painel. 
 Principais Equipamentos:  
Ar-condicionado auto/digital, direção hidráulica, freios ABS com EBD, airbags frontais 
(dois) de joelho (motorista), laterais (dois) e de cortina (dois), computador de bordo 
com tela de 4,2" de TFT, modo de condução Eco e Power, controle de velocidade de 
cruzeiro, display áudio de 8" com rádio com MP3, câmera de ré, conexão auxiliar USB 
e Bluetooth® e conectividade Android Auto e Apple CarPlay, câmera de ré, conexão 
auxiliar, controle eletrônico de estabilidade (VSC) e de tração (A-TRC), assistente de 
reboque (TSC), de subida (HAC) e de descida (DAC), imobilizador por código 
eletrônico na chave, retrovisor externo com regulagem elétrica, acendimento 
automático dos faróis com temporizador (follow me home) e luz de condução diurna 
(DRL).  
 
Garantia de: 36 meses ou 100.000 (cem mil) km rodados o que ocorrer primeiro. 
Assistência técnica prestada no município de Porto Velho/RO e mais 04 (quatro) 
cidade do Interior do Estado de Rondônia. 
Assistência 24 (vinte e quatro) horas/dia e 7 (sete) dias por semana, por um período 
de 01 (um) ano serviço de guincho/remoção do veiculo em caso de: Acidente; Pane 
elétrica; colisão e pane mecânica; através de 0800.703.0206 sem ônus ao contratante, 
cobertura em todo o Estado de Rondônia. 
 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias 
PRAZO DE ENTREGA: até 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a emissão da 
Autorização de Fornecimento, devidamente assinada pela autoridade competente. 
 

LOCAL/HORÁRIO DE ENTREGA: sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agricultura 
e Meio Ambiente - SEMINFRAM, localizada na Rua Otaviano Neto, No. 4475 Setor 02. CEP: 
76890-000 Jaru/RO, telefone (69) 3521 2923, em horário comercial de segunda a sexta-feira, 
das 07h30min as 11h30min e das 13h30min as 17h30min. 
 
DECLARAMOS que estão inclusas no valor da proposta todas as despesas com mão-de-obra 
e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, 
ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens 
adequadas.  
 

Condições de pagamentos: conforme edital e seus anexos.  
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Forma de entrega: Terrestre.  
 

Garantia Legal: Conforme art. 24, do CDC.  
 

Outras Garantias: Conforme Contrato. 
 
 

Assistência técnica veicular/ autorizada em Rondônia:  
01-Porto Velho-Ro: R. da beira, 7670, B. J. Eldorado–NISSEY MOTORS LTDA.69-3218-2100.  
02-Ariquemes/RO  BR 364: KM 521, Nº 7660, NISSEY MOTORS LTDA tel. 69-3536-3444. 
03-Ji-paraná/RO: Av. Aracaju n. 799 – B: Riachuelo, NISSEY MOTORS LTDA - 69-3416-8320.  
04-Cacoal/RO: Av. Castelo Branco, 15929, B. Sto. Antonio - Apediá veíc, Ltda. 69 3441-2967. 
05-Vilhena-RO: Av. Celso Mazzuti, 7363 setor industrial – Apediá veículos Ltda. 69 3316-5000. 
 
 
IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA:  

DADOS EVENTUAL CONTRATAÇÃO: 
Nome Empresa: Nissey Motors Ltda 
CNPJ: 04.996.600/0001-02 
Insc. Est.: 106917-9 
Endereço Comercial: Rua da beira n. 7670,  
Bairro: Jardim Eldorado. 
Cidade: Porto Velho/RO 
 

Dado representante legal 
Mário Missumi 
Cargo: Sócio Diretor 
RG: 79738424 SSP / SP 
CPF/MF: 241.749.479-53 
Tel/cel: 69-3218-2138/99941-5571 
Email: joao.silva@nisseymotors.com.br 

DADOS BANCÁRIOS 
Nome Empresa: Nissey Motors Ltda 
Banco: Brasil S/A 
Agência: 1182-7  
Conta Corrente: 152011-3 
Praça: Vilhena/RO 

ENDEREÇO  CORRESPONDÊNCIA 
End. Comercial: Rua da beira n. 7670 
Bairro. Jardim Eldorado 
Cidade: Porto Velho 
Estado: Rondônia 
CEP: 76611-738  

 
 

Atenciosamente, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


