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Ao 
PODER JUDICIARIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 048/2018 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PROAD N. 5605/2018 
 
Aos cuidados de Luiz Joel de Melo 
Coordenador Seção de Transporte 
do Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região 
 
 
A empresa TOYOTA DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 59.104.760/0001-91 e 
Inscrição Estadual n. 635.015.941.112, sediada na Rua Max Mangels Senior, 1024, Bairro  
Planalto, São Bernardo do Campo, SP, CEP: 09895-510 e com filial na Rodovia Engenheiro 
Ermênio de Oliveira Penteado SP-75, KM 48, Bairro Caldeira, Indaiatuba, SP, Cep: 13347- 600 
CNPJ: 59.104.760/0003-53, vem, a presença de V. Sas, expor e requerer o quanto segue:  
 

A Toyota do Brasil esclarece que não há no estoque da Montadora o veículo Modelo Prius 

Hybrid na cor PRETA e devido ao fato deste modelo ser importado do Japão, a Montadora só 

receberá novos lotes de importação a partir de 2020. 

Com o lançamento do novo COROLLA ALTIS PREMIUM HyBRID 2020 no Brasil, em meados 

de setembro/2019, os veículos Prius Hybrid que seriam recebidos da fábrica localizada no 

Japão chegariam em desvantagem comercial em relação ao novo Corolla, sendo necessário 

aguardar a liberação, pela Fábrica Toyota do Japão, dos novos modelos com novo pacote 

tecnológico que serão comercializados no Brasil a partir do próximo ano. 

Pelo motivo supracitado e para não gerar prejuízos ao TRT 7ª da Região e a Toyota do Brasil 

que oferecemos um veiculo com nova tecnologia e que atende a todos os pré requisitos do 

Termo de Referencia e da ARP 41/2018 do Pregão Nº 48/2018. 

Diante das razões acima apresentadas solicitamos a o Egrégio Tribunal que aprecie a nossa 

proposta de substituição do Veículo Modelo Prius Hibrid registrado na ARP pelo Corolla Altis 

Premium Hybrid 2020 sem prejuízo das condições elencadas na ARP nº 41/2018. 

Segue abaixo a proposta de preços com o novo modelo ofertado: 
 
 

DO OBJETO 

PLANILHA DE PREÇOS 

Item Descrição Valor 
unitário (R$) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Veículo c/ propulsão híbrida, marca TOYOTA, modelo COROLLA ALTIS  
PREMIUM HYBRID, 0Km;  

Motor: Motor a combustão: 1.8L VVT-i¹ 16V DOHC18 / Motor elétrico: 

Dois motores elétricos (MG1 e MG2) 

Potência: Motor a combustão: 101 cv / 5.200 rpm (abastecido 100% com 
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etanol) / Motor elétrico: 72 cv 

Torque: Motor a combustão: 14,5 Kgf.m / 3.600 rpm (abastecido 100% 

com etanol) / Motor elétrico: 16,6 Kgf.m 

Combustível: Etanol / Gasolina / Elétrico 

Direção: Eletroassistida progressiva (EPS4) 

Transmissão: Hybrid Transaxle (CVT³) + botão seletor: Normal, ECO, 

Power e EV (Electric Vehicle). 

. 

Suspensão Dianteira: Independente, MacPherson com molas helicoidais 

e barra estabilizadora. 

Suspensão Traseira: Independente, tipo duplo A (double-wishbone) com 

molas helicoidais e barra estabilizadora. 

 

FREIOS 

Freios Dianteiros: Discos Ventilados com ABS, EBD e BAS 

Freios Traseiros: Discos Sólidos de com ABS, EBD e BAS 

 

PNEUS/RODAS 

Pneus: 225 / 45 R17 

Rodas: 17" de liga leve com acabamento na cor prata 

Estepe: 205 / 55 R16 com roda de aço estampado (temporário com limite 

de velocidade de 80 Km/h) 

 

DIMENSÕES 

Altura: 1.455mm 

Capacidade de tanque: 43L 

Comprimento: 4.630mm 

Distância entre eixos: 2.700mm 

Largura sem espelho retrovisores: 1.780mm 

Largura com espelho retrovisores: 2.079mm 

Vão livre mínimo do solo: 148mm 

Porta malas: 470L 

 

Antena integrada no vidro traseiro 

Ar-condicionado automático com filtro antipólen e ar quente 

Banco do motorista com regulagem para seis ajustes: altura, distância e 

inclinação 

Banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro 

ajustes: distância e inclinação 

Banco traseiro bipartido / rebatível 60:40 (somente encosto) 

Bancos traseiros com descança-braços central e porta copos 

Chave presencial (Smart Entry) com comandos integrados: abertura, 

travamento das portas e alarme 

Coluna de direção com regulagem manual de altura e profundidade 

Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT de 7,0” de alta 

resolução) 

 
 
 
 

R$ 
127.900,00 

 
(CENTO E 
VINTE E 

SETE MIL E 
NOVECENT
OS REAIS) 
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Conexão USB abaixo do painel central (Info + carregamento) 

Controle de velocidade de cruzeiro (Cruise Control) 

Direção eletroassistida progressiva (EPS) 

Entrada de 12V e USB no decansa braço (carregamento) 

Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico 

Espelhos retrovisores externos eletro-retráteis com regulagem elétrica 

Faróis LED Alto e baixo 

Faróis com acendimento automático 

Faróis com ajuste de altura 

Indicador de direção econômica no painel de instrumentos Hybrid 

System 

Lanternas dianteiras com luzes diurnas (Daytime Running Lights - DRL 

mode) 

Lanternas traseiras inteiras de LED 

Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro 

Modo de seleção de condução Power 

Painel de instrumentos com tecnologia Optitron® 

Para-sol com espelho e luz de cortesia para motorista e passageiro 

Porta-luvas e porta-malas iluminado 

Porta-objetos na lateral das portas dianteiras e portas traseiras 

Porta-revistas e tablets atrás dos bancos dianteiros 

Quatro alto-falantes e dois tweeters 

Relógio Digital no TFT colorido e na tela do Multimídia 

Sistema de áudio central multimídia Toyota Play+ com tela sensível ao 

toque de 8", rádio AM/FM, função MP3, entrada USB, Bluetooth®, 

conexão para smartphones e tablets através do espelhamento Android 

Auto®, Apple CarPlay®, SDL 

Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores na chave 

Start Button / Push Start: sistema de partida por botão (sem chave) 

Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função auto up-down (com 

antiesmagamento) 

Vidros frontais com película antirruído 

Volante com controles de áudio e computador de bordo + Funções TSS 

 

Acabamento do volante e detalhe da manopla da transmissão em couro 

na cor preta 

Acabamento interno com partes revestidas de couro preto 

Difusores de ar com acabamento na cor prata 

Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do carro e pisca integrado 

Painel de instrumentos Tela TFT de 7’’ digital e colorido 

 

Airbag de joelho (um): motorista 

Airbag frontal (dois): motorista e passageiro dianteiro 

Airbag lateral (dois): motorista e passageiro dianteiro 

Airbags de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada) 

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem manual de altura 

Assistente de pré-colisão (Pre-crash System - PCS) com alerta sonoro e 
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3. DEMAIS CONDIÇÕES COMERCIAIS: 

b) O preço ofertado é fixo e irreajustável correspondente ao preço final, considerados 
benefícios tais como isenções, imunidades ou outros de qualquer natureza. 
 
c) Prazo de entrega do veículo: até 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do recebimento da nota 
de empenho. 
 
d) Prazo de garantia dos veículos de 36 (trinta e seis) meses. 
 
e) Validade da Proposta: 90 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da sua 
apresentação. 
 
f) Site na internet do fabricante do veículo ofertado: www.toyota.com.br. 
 
g) Acompanha a presente proposta o catálogo, contendo as características do veículo ofertado. 
 

visual e, se necessário, frenagem automática 

Aviso luminoso e sonoro para desafivelamento dos cintos de segurança 

frontais e traseiros (com o carro em movimento) 

Aviso sonoro para faróis ligados (com o carro estacionado) e portas e 

porta-malas abertos (com o carro em movimento) 

Barra de proteção (absorção de impacto) no interior das quatro portas 

Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, 

pré-tensionador e limitador de força 

Cintos de segurança traseiros laterais e central de três pontos 

Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC14) 

Controle Eletrônico de Tração (TRC15) 

Câmera de ré com linhas de distância com projeção na central multimídia 

Desembaçador do vidro traseiro 

Farol alto automático (Auto High Beam - AHB) 

Faróis de neblina dianteiros de LED 

Freios ABS com BAS e EBD 

Imobilizador por código eletrônico na chave 

Jogo de tapetes dianteiros e traseiros em carpete 

Lanterna de neblina traseira 

Limpador do para-brisa intermitente Com temporizador 

Luz auxiliar de freio (brake light) 

Luz de frenagem emergencial automática 

Sistema de Alarme perimétrico e volumétrico 

Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert – LDA) 

Sistema de alerta de oscilação (Sway Warning System – SWS) 

Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC16) 

Sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinhas no banco traseiro 

com ancoragem de três pontos 

Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo (a partir 

de 20 km/h) 

Trava de segurança para portas traseiras 
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h) DECLARAMOS, sob as penas da lei, que o veículo atende a todas as especificações 
exigidas no Edital. 
 
 
São Bernardo do Campo, 2 de outubro de 2019. 

 
PAULO ALEXANDRE ANTUNES MESQUITA 
Consultor de Vendas 
RG: 24.625.411-7 SSP/SP 
CPF: 252.390.268-07 
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