CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
Rua Sofia Tachini, nº237 - Jardim Bela Vista
Jussara – Paraná – Cep 87.230-000
CNPJ: 04.823.494/0001-65 – Telefone: (44) 3123-2800

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2017
PREGÃO PRESENCIAL 014/2017
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ –
CISPAR
CNPJ: 04.823.494/0001-65
CONTRATADA: CIATEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 81.836.843/0001-24
OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de 02 (dois) veículos automotores novos,
zero km, com as seguintes especificações:
1. Marca CHEVROLET: MODELO 5G752J – SPIN 1.8 LS – 04 portas – câmbio manual de 06
marchas; - 05 passageiros – Combustível: Álcool/Gasolina; ANO FAB/MOD: 2017/2018;
COR: Branco – Motor: 04 cilindros – POTÊNCIA: 111 CV – Cilindrada: 1.800 cm3 – 5
lugares/ Airbag duplo / Alarme Anti-furto / Alerta de Pressão dos Pneus / Sistema de freios
com ABS, EBD / Faróis com “Máscara Negra” / Maçanetas externas na cor do veículo /
Roda de aço aro 15” com calotas integrais / Ar condicionado / Direção Elétrica Progressiva /
Indicador de troca de marchas / Sistema de Grade Ativa (“Active Grille Shutters”) /
Transmissão manual de seis velocidades / Trava elétrica das portas com acionamento na
chave / Vidro elétrico nas portas com acionamento por ‘um toque”, anti esmagamento e
abertura/fechamento automático pela chave / Banco da segunda fileira bipartido e rebatível /
Provisão para instalação de rádio. CHASSI n.º: 9BGJG7520JB137303
2. Marca CHEVROLET: MODELO 5C692J – COBALT 1.8 LTZ – 04 portas – câmbio
automático de 06 marchas, - 05 passageiros – Combustível: Álcool/Gasolina; ANO
FAB/MOD: 2017/2018; COR: Branco – Motor: 04 cilindros – POTÊNCIA: 111 CV –
cilindrada: 1.800 cm3 – Alarme Anti-furto / Airbag duplo / Alerta de Pressão dos Pneus /
Cintos de segurança com pré-tensionadores e ajuste de altura / Cintos de segurança
traseiro laterais 3 pontos / Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de
frenagem (“EBD”) / Adesivo de coluna na cor preto / Espelho retrovisores externos na cor
do veículo / Grade frontal com detalhes cromados / Maçanetas externas na cor do veículo /
Abertura do porta-malas por controle remoto na chave e botão no interior do veículo / Ar
condicionado / Chave tipo canivete dobrável / Coluna de direção com regulagem em altura /
Desembaçador elétrico do vidro traseiro / Direção Elétrica Progressiva / Espelhos
retrovisores externos elétricos / Indicador de troca de marchas / Trava elétrica das portas
com acionamento na chave / Trava elétrica da tampa de combustível / Vidro elétrico nas
portas dianteiras e traseiras com acionamento por “um toque”, anti esmagamento e
abertura/fechamento automático pela chave / Banco traseiro rebatível / Faróis de neblina /
Maçanetas internas cromadas / Painel de portas com revestimento Premium / Rodas de
Alumínio aro 15” / Volante com revestimento Premium / Controlador de velocidade de
cruzeiro / Computador de bordo com informações como Contagiros Analógico e
Velocímetro digital, hodômetro total e parcial, tempo de viagem, consumo médio,
velocidade média e autonomia / Sensor de Estacionamento Traseiro / Bancos de tecido
com revestimento Premium / Friso cromado na parte Superior das portas / Chevrolet
MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 7”, integração com smartphones através do
Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM, Entradas USB e Aux—in, Função Áudio
Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e configurações do veículo / Navegação por
setas com comando de voz / Controles de Rádio e do Celular no Volante / OnStar – Pacote
Exclusive / Manopla da alavanca de câmbio com revestimento Premium / Transmissão
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automática de seis velocidades com opção de troca manual de marchas “Active Select”.
CHASSI n.º: 9BGJC6920JB151702
Valor contratado: R$ 125.500,00 (cento e vinte e cinco mil e quinhentos reais)
Data do contrato: 25/09/2017
Vigência: até 31 de dezembro de 2017.
Jussara, 25 de setembro de 2017.

____________________________________
ANDRÉ LUÍS BOVO
PRESIDENTE

