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PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS PR

Pregão Eletrônico   Nº 00026/2020 

RESULTADO POR FORNECEDOR

59.104.422/0024-46 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 VEÍCULO
UTILITÁRIO

Unidade 1 R$ 61.101,2000 R$
53.680,0000

R$ 53.680,0000

Marca: Volkswagen
Fabricante: Volkswagen
Modelo / Versão: VOYAGE 1.0
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  VW VOYAGE 1.0 2020/2021 Bi-Combustível BRANCO . "ABS" - freios com
sistema antitravamento . Transmissão Manual . "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem . "ESS" - alerta de
frenagem de emergência . 2 airbags (passageiro e motorista) . 2 Luzes de leitura traseiras . 2 apoios de cabeça no
banco traseiro com ajuste de altura . Alerta sonoro de faróis acesos . Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de
segurança do motorista . Antena no teto . Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen . Banco do motorista com ajuste
de altura . Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador . Cintos de segurança laterais traseiros retráteis .
Compartimento carga 480 litros . Desembaçador do vidro traseiro . Direção hidráulica . Encosto do banco traseiro
rebatível . Faróis simples com máscara escurecida . Grade dianteira em preto . Iluminação no porta-malas . Painel de
instrumentos c/ conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível . Para-choques na cor do veículo . Para-sol
com espelho para motorista e passageiro . Porta-revistas no encosto do banco do passageiro dianteiro . Preparação
para sistema de som com fiação . Retrorrefletores no para-choque traseiro . Reservatório de Combustível 55 litros .
Suporte para celular com entrada USB . Temporizador do limpador do para-brisa . Tomada 12V no console central .
Travamento elétrico das portas *Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina .Cor Branca . Rodas de liga leve 15" . Pneus
195/55 R15 . Alarme Keyless . Chave tipo "canivete" com controle remoto . Retrovisores e maçanetas na cor do veículo .
Grade de proteção do radiador pintada em preto ninja . Espelhos retrovisores externos com ajuste elétrico e função tilt
down LD . Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas . Sensor de estacionamento
traseiro . Vidros elétricos dianteiros e traseiros . Destravamento elétrico da tampa traseisa com controle remoto .
Travamento elétrico das portas com controle remoto . Parasol com espelho iluminado LD/LE . Faróis duplos . Farol de
neblina . Lanterna traseira escurecida . 2 luzes de leitura dianteiras e 2 traseiras . Alças de segurança no teto . Coluna
de direção com ajuste de altura e profundidade . Sistema de som "Composition Touch" com App-Connect . Volante
multifuncional com comando de sistema de som e do ?I-System? . 4 alto-falantes e 2 tweeters . "I-System com Eco-
Comfort" - computador de bordo

Total do Fornecedor: R$
53.680,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
53.680,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é util izado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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