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Objeto: Formação de registro de preços, em razão de aquisição de 12 (doze) unidades de veículos tipo sedan, híbrido, 0 (zero) km ano e modelo 2022/2023, na cor: preta, a gasolina, transmissão automática devidamente emplacadas, transferido pela contratada a este Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

MAPA DE PREÇOS



ITEM



DESCRIÇÃO



UND



QUANT
ACRE COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA

KASA MOTORS LTDA - BRASÍLIA

HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA

KASA MOTORS LTDA - GOIÂNIA

Indicadores Estatísticos




CNPJ: 63.605.653/0001-14
CNPJ: 05.471.879/0001-16
CNPJ: 120.306.945/0001-43
CNPJ: 05.471.879/0001-73
Indicadores de valores utilizados




PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de Variação
Nº de Preços Utilizados
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Veículo automotor leve sedan tipo híbrido 0 (zero) km, ano e modelo 2022/2023 ou superior : Veículo automotor leve sedan tipo híbrido 0 (zero) km, ano e modelo 2022/2023 ou superior, com as seguintes especificações:
Cor preta (original do fabricante);
	4 (quatro) portas laterais;
	Capacidade para 5 (cinco) passageiros;
	Motor com potência mínima de 160 cv;
	A partir da motorização de 1.8 a combustão;
	Motor bicombustível, gasolina e álcool;
	Câmbio automático;
	Direção hidráulica ou elétrica;
	Vidros elétricos nas 04 portas;
	Travas elétricas nas 04 portas;
	Rodas de liga leve aro 17" no mínimo;
	Pneus de no mínimo 225/45 R17
	Freios ABS nas 04 rodas;
	Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro;
	Câmera de ré com linhas de distância e projeção na central multimídia;
	Air bag mínimo: frontal (dois) e laterais, sendo (dois) dianteiros e (dois) traseiros;
	Ar condicionado;
	Alarme antifurto;
	Computador de bordo;
	Comando interno dos retrovisores externos;
	Jogo de tapetes;
	Tanque de combustível com capacidade mínima para 40 (quarenta) litros;
	Porta-malas com capacidade mínima para 450 (quatrocentos e cinquenta) litros;
	Equipado com sistema de áudio central multimídia e mínimo quatro auto-falante, rádio AM/FM, entrada USB, bluetooth, função MP3, conexão para smartphones e tablets via android e apple;
	Película de controle solar nas especificações permitidas pelo CONTRAN;
	O veículo deverá ser entregue devidamente emplacado com placa na categoria oficial do Estado do Acre, de acordo com as especificações da legislação de trânsito vigente;
	Garantia mínima de 12 (doze) meses, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Acre, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da assistência técnica na capital do Estado.
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R$ 250.000,00

















R$ 3.000.000,00

















R$ 185.350,00

















R$ 2.224.200,00

















R$ 250.000,00

















R$ 3.000.000,00

















R$ 250.000,00

















R$ 3.000.000,00

















R$ 233.837,50

















R$ 2.806.050,00

















R$ 32.325,00

















13%
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VALOR TOTAL

R$ 3.000.000,00

R$ 2.224.200,00

R$ 3.000.000,00

R$ 3.000.000,00

R$ 2.806.050,00




