
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2019 

 
Em concordância com a ata datada em 10/07/2019 de abertura do processo licitatório na modalidade de pregão 
eletrônico nº 48/2019, que teve como objeto a aquisição de um Aquisição de um veículo automotor zero km, 

tipo camionete SUV, ano/modelo 2019/2019, conforme especificações, condições e prazos descritos no 

Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. HOMOLOGO por seus próprios fundamentos 
determinando que seja ADJUDICADO o seu objeto, a favor da empresa IPI MOBILIDADE CORPORATIVA 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.105.413/0001-00, conforme especificações e valores conforme relação abaixo: 
 

Item Descrição Unid. 
Qua

nt 

MARCA/ 

MODELO 

Valor Uni. 

(R$) 

01 

Veículo zero km, tipo camionete SUV, ano/modelo 
2019/2019, 04(quatro) portas, combustível diesel 
com no mínimo de 2.8 de potência mínima de 170 
CV, transmissão com no mínimo de 06(seis) 
velocidades à frente e 01(uma) a ré, com capacidade 

de transporte para 07(sete) passageiros, com ar 
condicionado digital automático de fábrica e com 
saída de ar no teto com controle de intensidade, 

direção hidráulica ou elétrica, na cor preta em 
pintura do tipo metálica ou perolizada, com travas 
elétricas de todas as portas, com vidros elétricos em 
todas as portas, alarme antifurto, sistema de partida 

start/stop com sistema de partida sem chaves, 
sistema de inteligência de destravamento das portas  
por sensores, tanque de combustível com capacidade 
para no mínimo 68 litros, faróis de neblina, faróis 
alto e baixo em LED, rodas aro 18” ou superior e 
pneus com medida de no mínimo 265/60R18, 
assoalhamento em carpete, computador de bordo, 

estribos laterais, bancos revestidos em couro, todos 
com cintos de segurança retratáveis de 3 pontos, 
sistema multimídia que comtemple no mínimo, 
navegador de GPS, rádio AM/FM, CD player e DVD, 

câmera de ré, conexão bluetooth, conexão USB e 
AUX, e no mínimo 10 autofalantes, volante com 

possibilidade de troca de marchas no volante e 
comando integrado de telefone, áudio, vídeo e 
computador de bordo, retrovisores e maçanetas 
esternos pintado na cor do veículo ou cromados, 
para-choques na cor do veículo, air bags no mínimo 
07(sete), sistema de freios ABS e controles 
eletrônicos de tração e estabilidade, sensor de 

estacionamento traseiro, garantia de no mínimo 
36(trinta e seis) meses, sem limite de quilometragem 
a partir da data de entrega do veículo, conter demais 
itens exigidos pelo COTRAN. 

Und. 1 

COMPASS 
LIMITED AT 
2.0 TURBO 

DIESEL 4X4. 

170.500,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO 
R$ 170.500,00 

(Cento e setenta mil e quinhentos reais) 

 
Bom Sucesso do Sul, 19 de julho de 2019. 

 
 

Nilson Antonio Feversani 

 Prefeito 
 

 

 


