TOYOTA
Rio Branco-Acre, 24 de Julho de 2017
AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RUA MARECHAL DEODORO - N° 472
CEP - 69.900-333
RIO BRANCO - ACRE

REF.: PREGÃO ELETRÓNICO SRP N° 007/2017 - DIA
HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

24.07.2017

-

ÀS 12:00

Prezados Senhores,
A Acre Comércio e Administração Ltda, concessionária exclusiva dos produtos e
serviços Toyota para o Estado Acre, localizada na Rodovia BR 364, n° 4245 - Corrente com
CNPJ: 63.605.653/0001-14, fone: (68)3214-7000, fax: (68) 3214-7099 e e-mail:
xapurivendas@uol.com.br, atendendo do que dispõe o Edital supra citado, vem apresentar
proposta comercial para o fornecimento dos veículos abaixo conforme segue:
ITEM 01 - 04 UNIDADES
ESPECIFICAÇÕES - Veículo novo, tipo Sedan, de fabricação nacional, O Km, da Marca
Toyota Modelo ETIOS - X, Cor- Branca, ano e modelo 2017/2018, motor 1.5L 16V DOHC
T-FLEX, (gasolina e etanol), 16 Válvulas, 04 Cilindros em linha, com potência de 102 CV/107
CV, gasolina/etanol, Sedan com 05 portas e capacidade para 05 pessoas, AIR BAG frontal duplo
para motorista e passageiro, Alarme de advertência de portas abertas e dos cintos de segurança,
Transmissão manual com 05 marchas à frente e 01 a ré, Direção Eletroassistida progressiva,
Suspensão dianteira McPherson com barra estabilizadora e traseira eixo de torção com barra
estabilizadora, Tanque de combustível com capacidade p/ 45 litros, Ar condicionado com filtro
antipólen, Ar quente, Bancos revestidos com tecido especial, Banco traseiro rebatível,
Comando interno de abertura da tampa do tanque e do porta malas, Acelerador eletrônico,
Console central com dois porta-copos dianteiro e um traseiro, Volante com acabamento prata
fosco, Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível e do porta-malas,
Desembaçador do vidro traseiro, Travas elétricas, Vidros elétricos dianteiros e traseiros, Brake
Light, cintos de segurança traseiros laterais de 03 pontos e central de dois pontos, Barra de
proteção nas portas, Rodas de Aço Aro 14 x 5J, Pneus 175/65 R-14, com calotas integrais
Freios à Disco ventilados nas rodas dianteiras e tambor nas rodas traseiras com ABS e EBD,
Trava elétrica das portas e Alarme, Imobilizador eletrônico do motor, Maçanetas externas;
Retrovisores externos e Para-choques dianteiro e traseiros na cor do veículo, Películas de
proteção nas áreas envidraçadas na forma da lei; acabamento interno das portas de tecido.
Dimensões: Altura 1,510 mm; Comprimento 4.369 mm; Distância entre-eixos 2.550 mm;
Largura 1.695 mm; Porta Malas de 562 litros.Veículos entregues emplacados. Demais^ííens de
série vide prospecto em anexo.
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RS - 52.163,33 (Cinquenta e Dois Mil, Cento e Sessenta e Três Reais e Trinta e Três
Centavos
Valor Total do Item 01
RS - 208.653,33 (Duzentos e Oito Mil, Sessentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Três
Centavos.
Valor Total da Proposta
RS - 208.653,33 (Duzentos e Oito Mil, Seissentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Três
Centavos).
Proconvc: Os referidos Veículos estão em cumprimento com todas as Normas do Programa de
Controle de Poluição do Ar por Veículo Automotor - PROCONVE e todos equipamentos de
segurança exigidos por Lei.
Validade da Proposta
A referida proposta é válida pelo período de 60 (sessenta) dias contados da data de sua abertura.
Local de Entrega
Os veículos serão entregues devidamente emplacados na Divisão de Gestão de Frota,
localizada na Rua Marechal Deodoro, n° 472 - Bairro IPASE, em Rio Branco - AC.
Prazo de Entrega
Em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, emitida
via Sistema e MPAC.

Condições de Pagamento
O pagamento será efetuado após o recebimento e atesto dos veículos com as Notas Fiscais
eletrônica/fatura, em até 30 (trinta). De acordo com o Edital.
Dados dos Responsáveis
•

Nome: João Manoel Silva Palma Duarte Júnior
RG: 20.796.358 - SSP/SP
CPF: 155.976.728-60
Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Casado

•

Nome: António Cardoso dos Prazeres
RG: 120.983 - SSP/AC
CPF: 181.380.472-91
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Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Casado
Dados Bancários
Banco Bradesco
Conta Corrente: 62.777-1

Agência: 3686-2.

Garantia do Produto /Assistência Técnica/Manutenção
Os objetos ofertados apresentam uma garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 36
(trinta e seis) meses ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro, desde que o veículo
seja utilizado em condições normais de trabalho e que as revisões periódicas estejam realizadas
dentro dos prazos estabelecidos pelo fabricante e tempo por espera de peças de reposição deverá
ser de no máximo de 02 (dois) dias.
Declaração
A Acre Comércio e Administração Ltda, declara que seus preços são fixos, estando
neles incluídos todos os impostos e taxas vigentes na legislação brasileira, bem como todos os
custos e responsabilidades decorrentes de direito, licença de fabricação, frete, seguro ou
qualquer outros ónus adicionais.
A Acre Comércio e Administração Ltda, declara ainda que aceita de fornia integral todas
as condições estabelecidas neste Edital, bem como o compromisso formal de executar o objeto
da presente licitação, nas condições de prazo de entrega, preços e forma de pagamento
propostos.
Outrossim. Declaramos que: os bens ofertados são novos, sem uso, de modelos mais
recentes ou atuais; os bens ofertados não apresentam vícios provenientes de projeto, material ou
mão-de-obra utilizados ou decorrentes de ato ou omissão da licitante, que possam surgir pelo
uso normal dos bens, nas condições existentes no Brasil.
Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos : a efetuar a completa entrega de
todos os itens no prazo previsto no Edital, contado a partir da data da assinatura do termo de
Contrato ou da comunicação emitida pela CONTRATANTE.
Atenciosamente,
ACRE COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

João Manoel Silva PalniàxDnarte Júnior
,
Diretor Comercial
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