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Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020.

Relatório gerado no dia 05/01/2022 16:58:18  (IP: 143.137.153.6)Relatório gerado no dia 05/01/2022 16:58:18  (IP: 143.137.153.6)

Relatório de Cotação: VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS TRANSPORTE SANITÁRIO - TFD

Pesquisa realizada em 05/01/2022 16:56:19Pesquisa realizada em 05/01/2022 16:56:19

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Menor dos preços obtidos - Preço calculado com base no menor de todos os preços selecionados pelo usuário
para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV -Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem PreçosPreços QuantidadeQuantidade
PreçoPreço

EstimadoEstimado
PercentualPercentual

PreçoPreço

MáximoMáximo
TotalTotal

1) microônibus 4 1 Unidade R$ 365.933,00 (un) - R$ 365.933,00 R$ 365.933,00

Valor Global:Valor Global:   R$ 365.933,00R$ 365.933,00
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Item 1: microônibus

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 440.000,00R$ 440.000,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA/BA

Objeto:Objeto: Aquisição de veículos (05 lugares, 07 lugares, van e micro-ônibus) para atender à

demanda da Secretaria Municipal de Educação..

Descrição:Descrição: AutomóvelAutomóvel - VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, 0KM, PRIMEIRO EMPLACAMENTO,

MODELO 2020, CAPACIDADE PARA 28 LUGARES INCLUINDO UM CADEIRANTE,

com as seguintes especificações mínimas: Equipado com: Motor de 04 cilindros

movido a óleo diesel, turbo/intercooler, com potência mínima de 155 Cvs com

injeção eletrônica; Sistema de Freios dianteiro e traseiro a tambor acionado a ar

com reservatório e ABS; Cambio com no mínimo 05 marchas frente e 01 a ré;

Tração traseira com rodado duplo; Saídas de emergência no teto e laterais;

Tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; Porta lateral lado

direito com acionamento e controle de abertura e fechamento feito polo

motorista do seu posto de trabalho; Poltronas para passageiros padrão

executivas rechináveis com encosto altos revestidas em tecido com descansa

braços laterais, equipadas com cintos de segurança abdominais; Poltrona do

motorista com amortecimento hidráulico e cintos de segurança de três pontos;

Porta pacotes; Itinerário eletrônico; Som; cortinas

Data:Data: 21/10/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:983543

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 25/10/2021 16:03

Homologação:Homologação: 26/10/2021 11:25

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: BA

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

16.865.089/0001-99
* VENCEDOR *

VOLARE VEICULOS LTDA R$ 360.000,00

Marca: Marca: MARCOPOLO                                                
Fabricante: Fabricante: SAN MARINO                                                
Modelo: Modelo: VOLARE DV9L EXECUTIVO 
Descrição: Descrição: Micro ônibus marca Marcopolo, modelo Volare DV9L executivo acessível, primeiro emplacamento, modelo 2021/21, capacidade para 28 lugares incl
uindo um cadeirante, cor branca, com as seguintes especificações: Equipado com: Motor de 04 cilindros movido a óleo diesel, turbo/intercooler, com potência d
e 156 Cvs, com injeção eletrônica; Sistema de Freios dianteiro e traseiro a tambor acionado a ar com reservatório e ABS; Cambio com 05 marchas frente e 01 a 
ré; Tração traseira com rodado duplo; Saídas de emergência no teto e laterais; Tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; Porta lateral lado direit
o com acionamento e controle de abertura e fechamento feito polo motorista do seu posto de trabalho; Poltronas para passageiros padrão executivas rechináv
eis com encosto altos revestidas em tecido com descansa braços laterais, equipadas com cintos de segurança abdominais; Poltrona do motorista com amorte
cimento hidráulico e cintos de segurança de três pontos; Porta pacotes; Itinerário eletrônico; Som; cortinas; Comprimento 9150mm, entre eixos 4800mm, Prazo
de pagamento: 30 (trinta) dias. Validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

ES São Mateus ROD BR-101 NORTE, S/N (27) 3312-4000/ (27) 3312-4004 marcopolo@marcoplo.com.br

39.592.941/0001-05 BUSMASTER LOCADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS EIRELI R$ 520.000,00

Marca: Marca: MASCARELLO/ VW                                                
Fabricante: Fabricante: MASCARELLO / VOLKSWAGEN                                                
Modelo: Modelo: GRAN MICRO S2 / 8160 OD 
Descrição: Descrição: VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, 0KM, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, MODELO 2020, CAPACIDADE PARA 28 LUGARES INCLUINDO UM CADEIRANTE, 
com as seguintes especificações mínimas: Equipado com: Motor de 04 cilindros movido a óleo diesel, turbo/intercooler, com potência mínima de 155 Cvs com i
njeção eletrônica; Sistema de Freios dianteiro e traseiro a tambor acionado a ar com reservatório e ABS; Cambio com no mínimo 05 marchas frente e 01 a ré; Tr
ação traseira com rodado duplo; Saídas de emergência no teto e laterais; Tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; Porta lateral lado direito co
m acionamento e controle de abertura e fechamento feito polo motorista do seu posto de trabalho; Poltronas para passageiros padrão executivas rechináveis c
om encosto altos revestidas em tecido com descansa braços laterais, equipadas com cintos de segurança abdominais; Poltrona do motorista com amortecime
nto hidráulico e cintos de segurança de três pontos; Porta pacotes; Itinerário eletrônico; Som; cortinas;                                        

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 365.933,00 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 365.933,00 Menor dos Preços Obtidos:Menor dos Preços Obtidos: R$ 365.933,00

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade veículo micro-ônibus, com as seguintes características mínimas: zero km, ano 2021 modelo 2022; cor prata; capacidade de no mín

imo 27 lugares mais o motorista; tacógrafo digital eletrônico; motor 4 cilindros em linha, potência 152cv; freio pneumático com ab

s; motor diesel; distância entre os eixos mínimo: 3750mm, largura externa 2200mm, altura interna mínima 190mm, comprimento 

mínimo 8450mm; mínimo 05 marchas a frente e 01 a ré; ar condicionado; câmbio manual; direção hidráulica; banco reclinável; câ

mera de ré; dispositivo de acessibilidade dta; com dístico escolar; macaco hidráulico compatível com o peso do veículo; chave de r

odas, triângulo; extintor de incêndio; pneu estepe montado completo; cinto de segurança para todos os passageiros; rádio am e f

m com usb; com wireless; demais equipamentos obrigatórios por lei. garantia: 24 meses. com emplacamento as expensas da con

tratada e em nome da prefeitura municipal de são luiz gonzaga .
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Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São Paulo AV GAL ATALIBA LEONEL, 1205 (11) 2221-0916 kelly@metodototal.com.br

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 369.530,00R$ 369.530,00

Órgão:Órgão: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO de 01 (um) veículo tipo micro-ônibus, novo, zero quilometro,

ano/modelo mínimo 2021/2021, com capacidade mínima para 33 lugares (31

passageiros + 01 auxiliar + motorista), equipado com dispositivo de

acessibilidade..

Descrição:Descrição: MicroônibusMicroônibus - AQUISIÇÃO de 01 (um) veículo tipo micro-ônibus, novo, zero

quilometro, ano/modelo mínimo 2021/2021, com capacidade mínima para 33

lugares (31 passageiros + 01 auxiliar + motorista), equipado com dispositivo de

acessibilidade, conforme especificações técnicas e exigências contidas no

ANEXO I do Edital licitatório.

Data:Data: 19/10/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:1942021 /

UASG:987885

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 20/10/2021 15:18

Homologação:Homologação: 08/11/2021 10:59

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

24.706.364/0001-50
* VENCEDOR *

SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA R$ 369.460,00

Marca: Marca: MERCEDES-BENZ                                                
Fabricante: Fabricante: MERCEDES-BENZ/MASCARELLO                                                
Modelo: Modelo: LO 916 /GRAN MICRO S3 
Descrição: Descrição: Veículo automotor tipo micro-ônibus, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2021/2021, com capacidade mínima para 33 lugares (31 passagei
ros+ 01 auxiliar + 01 motorista), equipado com dispositivo de acessibilidade, estação móvel de radiocomunicação, adesivação (Padrão GMSJP) e demais exigê
ncias conforme descritivo detalhado do edital 0194/2021.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

PR São José dos Pinhais ROD CONTORNO LESTE BR-116, 5615 ALEX (42) 2101-2300 alexrastelli@savana.com.br

00.688.075/0002-98 RODO SERVICE LTDA R$ 369.600,00

Marca: Marca: MARCOPOLO                                                
Fabricante: Fabricante: SAN MARINO ONIBUS LTDA                                                
Modelo: Modelo: V9L ATTACK 9 EXECUTIVO 
Descrição: Descrição: Veiculo Auto Motor tipo micro onibus, novo zero quilometro, ano/modelo minimo 2021/2021, com capacidade mininma para 33 lugares (31 passag
eiros + 01 auxiliar + 01 motorista), equipado com dispositivo de acessibilidade, estaçao movel de radiocomunicação, adesivação (Padrao GMSJP) e demais exi
gencias conforme descritivo detalhado.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

PR Curitiba RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 (41) 3263-2700

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas IniciaisPreço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais R$ 365.933,00R$ 365.933,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS

Objeto:Objeto: Aquisição de micro-ônibus para uso em viagens de estudo pelos alunos da Rede

Municipal de Ensino..

Data:Data: 15/10/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:262021 / UASG:988881

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 15/10/2021 11:16

Homologação:Homologação: 15/10/2021 11:19

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Descrição:Descrição: MicroônibusMicroônibus - Veículo micro-ônibus, com as seguintes características mínimas:

zero km, ano 2021 modelo 2022; cor prata; capacidade de no mínimo 27 lugares

mais o motorista; tacógrafo digital eletrônico; motor 4 cilindros em linha,

potência 152CV; freio pneumático com ABS; motor diesel; distância entre os

eixos mínimo: 3750mm, largura externa 2200mm, altura interna mínima 190mm,

comprimento mínimo 8450mm; mínimo 05 marchas a frente e 01 a ré; ar

condicionado; câmbio manual; direção hidráulica; banco reclinável; câmera de ré;

dispositivo de acessibilidade DTA; com dístico escolar; macaco hidráulico

compatível com o peso do veículo; chave de rodas, triângulo; extintor de incêndio;

pneu estepe montado completo; cinto de segurança para todos os passageiros;

rádio AM e FM com USB; com wireless; demais equipamentos obrigatórios por

Lei. Garantia: 24 meses. Com emplacamento as expensas da contratada e em

nome da Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga .

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RS

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIALVALOR DA PROPOSTA INICIAL

93.785.822/0001-06
* VENCEDOR *

SAN MARINO ONIBUS LTDA R$ 365.900,00

Marca: Marca: MARCOPOLO                                                
Fabricante: Fabricante: SAN MARINO                                                
Modelo: Modelo: VOLARE V8L ATTACK 8 
Descrição: Descrição: Micro-ônibus, zero km, ano 2021 modelo 2022; cor prata; capacidade de 27 lugares mais o motorista; tacógrafo digital eletrônico; motor 4 cilindros 
em linha, potência 152CV; freio pneumático com ABS; motor diesel; distância entre os eixos: 3750mm, largura externa 2200mm, altura interna 1900mm, compri
mento 8450mm; caixa de câmbio de 05 marchas a frente e 01 a ré; ar condicionado; câmbio manual; direção hidráulica; banco reclinável; câmera de ré; disposit
ivo de acessibilidade DTA; com dístico escolar; macaco hidráulico compatível com o peso do veículo; chave de rodas, triângulo; extintor de incêndio; pneu estepe
montado completo; cinto de segurança para todos os passageiros; rádio AM e FM com USB; com wireless; demais equipamentos obrigatórios por Lei. Garantia:
24 meses. Com emplacamento em nome da Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Caxias do Sul R IRMAO GILDO SCHIAVO, 110 (54) 3026-2200 marcopolo@marcopolo.com.br

88.616.776/0002-62 MECASUL AUTO MECANICA SA R$ 365.966,00

Marca: Marca: Mercedes-Benz                                                
Fabricante: Fabricante: Mercedes-Benz                                                
Modelo: Modelo: Chassi LO-916/48 implementado em micro conforme de 
Descrição: Descrição: Veículo micro-ônibus, com as seguintes características mínimas: zero km, ano 2021 modelo 2022; cor prata; capacidade de no mínimo 27 lugares m
ais o motorista; tacógrafo digital eletrônico; motor 4 cilindros em linha, potência 152CV; freio pneumático com ABS; motor diesel; distância entre os eixos míni
mo: 3750mm, largura externa 2200mm, altura interna mínima 190mm, comprimento mínimo 8450mm; mínimo 05 marchas a frente e 01 a ré; ar condicionado; 
câmbio manual; direção hidráulica; banco reclinável; câmera de ré; dispositivo de acessibilidade DTA; com dístico escolar; macaco hidráulico compatível com o 
peso do veículo; chave de rodas, triângulo; extintor de incêndio; pneu estepe montado completo; cinto de segurança para todos os passageiros; rádio AM e FM c
om USB; com wireless; demais equipamentos obrigatórios por Lei. Garantia: 24 meses. Com emplacamento às expensas da contratada e em nome da Prefeitur
a Municipal de São Luiz Gonzaga.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Nova Santa Rita ROD BR 386, 2229 (54) 3026-6000/ (54) 3026-6060 contabil@mecasul.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 437.500,00R$ 437.500,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO

Objeto:Objeto: Aquisição de micro-ônibus Adaptado para Transporte de Passageiros com

Deficiência..

Descrição:Descrição: MicroônibusMicroônibus - Micro-ônibus 0km adaptado para o transporte de passageiros

com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a

resolução CONTRAN 316/09, (capacidade de 20 a 24 passageiros, já incluso 01

(um) cadeirante mais motorista; ano 2021/22; ar condicionado, sistema de TV

visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote ; porta lado direito para

embarque e desembarque com plataforma elevatória veicular; janelas com vidros

móveis com guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral;cinto

de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com

saída de emergência acoplada; vidro vigia natraseira; iluminação interna; motor

diesel com no mínimo de 150 cv de potência e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m);

injeçãoeletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou

elétrica ; tacógrafo original de fábrica; freio a ar com ABS;Suspensão dianteira e

traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos;

Suspensão traseira com molaparabólica ou tratrapezoidais e amortecedores

telescópicos; PBT mínimo de 7 toneladas; tanque com capacidade mínima de 90

litros.

Data:Data: 04/10/2021 13:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:572021 / UASG:982853

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 05/10/2021 12:54

Homologação:Homologação: 15/10/2021 10:51

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 4

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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CatMat:CatMat: 18051805 - MICRO - ONIBUS

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

39.592.941/0001-05
* VENCEDOR *

BUSMASTER LOCADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS EIRELI R$ 375.000,00

Marca: Marca: MASCARELLO/ VW                                                
Fabricante: Fabricante: MASCARELLO / VOLKSWAGEN                                                
Modelo: Modelo: GRAN MICRO S2 / 8160 OD 
Descrição: Descrição: Micro-ônibus 0km adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resoluç
ão CONTRAN 316/09, (capacidade de 20 a 24 passageiros, já incluso 01 (um) cadeirante mais motorista; ano 2021/2022; ar condicionado, sistema de TV visíve
l para todos com Kit Multimídia, porta pacote ; porta lado direito para embarque e desembarque com plataforma elevatória veicular; janelas com vidros móveis 
com guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de e
mergência acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 150 cv de potência e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m); injeção 
eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica ; tacógrafo original de fábrica; freio a ar com ABS; Suspensão dianteira e traseira c
om mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; Suspensão traseira com mola parabólica ou tratrapezoidais e amortecedores telescópicos; 
PBT mínimo de 7 toneladas; tanque com capacidade mínima de 90 litros.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São Paulo AV GAL ATALIBA LEONEL, 1205 (11) 2221-0916 kelly@metodototal.com.br

11.840.303/0001-39 NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA R$ 500.000,00

Marca: Marca: volkswagem                                                
Fabricante: Fabricante: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS                                                
Modelo: Modelo: 8.160 OD 
Descrição: Descrição: Micro-ônibus 0km,fabricação Nacional Fabricante Man Latim América , modelo Volksbus 8.160 OD,encarroçado, adaptado para o transporte de pas
sageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09, (capacidade de 20 a 24 passageiros, já incl
uso 01 (um) cadeirante mais motorista; ano 2021/2022; ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote ; porta lado direito p
ara embarque e desembarque com plataforma elevatória veicular; janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona para motorista com deslocamento latera
l; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; m
otor diesel com 162 cv de potência e torque de 600 Nm (kgf.m); injeção eletrônica; com 5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ; tacógrafo original de fá
brica; freio a ar com ABS; Suspensão dianteira e traseira com mola parabólica e amortecedores telescópicos; Suspensão traseira com mola parabólica e amort
ecedores telescópicos; PBT de 8,5 toneladas; tanque com capacidade de 150 litros,demais especificações de acordo com edital.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PE Jaboatão dos Guararapes ROD BR-101 - SUL, S/N (81) 2138-2300 novomundocaminhoesequipamentosrodoviarios@gmail.com

Relatório gerado no dia 05/01/2022 16:58:18 (IP: 143.137.153.6)
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Menor dos preços obtidos:

Item 1 - microônibusItem 1 - microônibus

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
04/10/2021 e 21/10/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas FinaisMediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.
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