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Ofício Nº 185/2021- GAB 

 

A(O) 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

MARIA FRANCINETE CARVALHO LOBATO/Secretária Municipal de Saúde 

Rua Siqueira Mendes, nº 1359 – Centro CEP: 68.440-000 

CNPJ: 12.282.048/0001-19, Abaetetuba-Pará. 

 

Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços - SOLICITAÇÃO DE “CARONA” 

 

Prezado (a) Senhor (a),  
 
A Prefeitura Municipal de Santarém Novo, em face à necessidade da Contratação de 

empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista, para 
atender a necessidade da Prefeitura Municipal, suas Secretarias e Fundos Municipais, do 

município de Santarém Novo, realizou pesquisa no mural de licitações do TCM, e identificou 

que os itens descritos na Ata de Registro de Preços n° 022/2021-SRP provinda do Pregão 
Eletrônico (SRP) n° Nº 021/2021, assinada no dia 01 de outubro de 2021, e com validade de 

12 meses, vem com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 

e nas demais normas vigentes, consultar o órgão gerenciador da ata, solicitando 

manifestação sobre a possibilidade de adesão da ARP acima aludida, nas quantidades e itens 
descritos na tabela abaixo, para análise quanto a possibilidade de anuência para aceitação de 
adesão.  

E, para surtir efeitos e legalidade na contratação, solicitamos que a Prefeitura 
Municipal de Abaetetuba-PA, por meio de seu representante legal, emita um termo de 

AUTORIZAÇÃO A ADESÃO DA ATA. 

 

 Empresa R&T Muli Serviços Eireli, inscrita no CNPJ: 23.188.924/0001-69, na Rua Ó de 

Almeida, nº 207, Bairro Campina, Belém-Pa CEP: 66.017-050, por intermédio de seu 

representante legal, a Sra. THALES MICHEL MARQUES MONTEIRO, na qualidade de 

Representante Legal da referida empresa, portador do CPF Nº 722.905.362-53, residente na Rua 

vinte e oito de setembro, 1102, casa 52, Bairro Reduto, Belém-Pa CEP: 66.053-355. 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNI MARCA MODELO 
PREÇO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 

Especificação mínima: veículo 

tipo passeio com 04 (quatro) 

portas, capacidade de 05 

(cinco) passageiros, sem 

motorista, higienizado e em 

perfeito estado de 

funcionamento: Direção 
Hidráulica; ar condicionado; 

combustível: gasolina/álcool; 
potência mínima de 65 

24 MÊS SERVIÇO SERVIÇO 2.100,00 50.400,00 
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CV/1.000 CC, hidrômetro, 

velocímetros funcionando e 

com todos os itens de segurança 
de obrigatoriedade do veículo, 

como documentação e 
certificados, quilometragem e 

livre (02-veículos) 

2 

Especificação mínima: veículo 

tipo passeio com 04 (quatro) 

portas, capacidade de 05 

(cinco)passageiros, sem 

motorista, higienizado e em 

perfeito estado de funcionamento: 

direção hidráulica; ar 

condicionado; combustível: 

gasolina/álcool; potencia mínima 

de 65 cv/1.000 cc, hidrômetro, 

velocímetro funcionando e com 

todos os itens de segurança de 

obrigatoriedade do veiculo, como 

documentação e certificados, 

quilometragem livre. (01-veículo) 

 

12 MÊS SERVIÇO SERVIÇO 2.100,00 25.200,00 

3 

Especificação mínima: veiculo 

tipo van com 03 (três) portas, 

capacidade de 20 (vinte) 

passageiros, sem motorista, 

higienizado e em perfeito estado 

de funcionamento: direção 

hidráulica; ar condicionado; 

combustível: diesel; potencia 

mínima de 130 cv, hidrômetro e 

velocímetro funcionando e com 

todos os itens de segurança e 

obrigatoriedade do veiculo, como 

documentação e certificados, a 

quilometragem livre. (02-

veículos) 

 

24 MÊS SERVIÇO SERVIÇO 9.100,00 218.400,00 

4 

Especificação mínima: veiculo 

tipo van com 03 (três) portas, 

capacidade de 20 (vinte) 

passageiros, sem motorista, 

higienizado e em perfeito estado 

de funcionamento: direção 

hidráulica; ar condicionado; 

combustível: diesel; potencia 

mínima de 130 cv, hidrômetro e 

velocímetro funcionando e com 

todos os itens de segurança e 

obrigatoriedade do veiculo, como 

documentação e certificados, a 

quilometragem livre. (01- 

veículo) 

 

12 MÊS SERVIÇO SERVIÇO 9.100,00 109.200,00 

5 

Especificação mínima: veiculo 

tipo caminhonete com tração 

4x4, cabine dupla, com 

carroceria e transporte de 

pessoal e utilitário (misto), 

quatro portas. motor diesel, 

turbo, intercooler, em 

conformidade com o a norma 

proconve vii/euro v ou norma 

mais atualizada: cilindros: no 

12 MÊS SERVIÇO SERVIÇO 6.700,00 80.400,00  
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mínimo 4 (quatro); potência: 

mínimo de 160 cv; torque: 

mínimo de 33 kg fm; capacidade 

de carga útil: mínimo 950 kg; 

peso bruto total - pbt: mínimo de 

2.800 kg máximo de 3500 kg; 

cambio manual ou automático. 

(01-veículo) 

 

7 

Especificação mínima: veiculo 

tipo ambulância para simples 

remoção sem motorista, motor 

1.8, combustível a gasolina, com 

direção hidráulica e ar 

condicionado no compartimento 

do paciente e cabine do motorista, 

quilometragem livre, equipada 

com maca, suporte para balão de 

oxigênio e todos os acessórios 

obrigatórios por lei, todos 

acessórios luminosos, sonoros e 

visuais regidos pelo detran, 

seguro total 

obrigatório,comdocumentação no 

nome da empresa da contratada, 

certificados da anvisa e 

certificado crm, com 

quilometragem livre. (01-veículo) 

 

12 MÊS SERVIÇO SERVIÇO 10.450,00 125.400,00  

9 

Especificação mínima: veiculo 

tipo van, sem motorista, com 

motor de 2.5, tração dianteira, 

com direção hidráulica com 7 

(sete) marchas, sendo 6 frontais e 

uma ré, com 2 portas na cabine 

anterior, uma porta correr 

lateral,2 traseiras, cor branca, com 

todos os itens de segurança 

assegurados por lei, adaptados 

para atendimentos médicos 

denominada uti. com ar 

condicionado na cabine anterior e 

na parte traseira, parede divisória 

com janela espiã corrediça entre o 

compartimento do paciente e a 

cabine do motorista, cadeiras 

acompanhantes, armário para 

oxigenoterapia, equipada com 

maca, suporte para balão de 

oxigênio e todos os acessórios 

obrigatórios por lei: bipap, 

cardiovenson, monitor cardíaco, 

bomba enfusora, kit entubação, 

dea, sistema de climatização e 

maca retrátil todos acessórios 

luminosos, sonoros e visuais 

regidos pelo detran, seguro total 

obrigatório, higienizado e em 

perfeito estado e com todos os 

itens de segurança e 

obrigatoriedade do veículo, com 

documentação no nome da 

empresa contratada e certificados 

da anvisa e certificado crm, 

quilometragem livre. (01-veículo) 

12 MÊS SERVIÇO SERVIÇO 

 

12.900,00  

 

 

154.800,00  
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VALOR TOTAL POR EXTENSO: (setecentos e sessenta e três mil e oitocentos reais.) 
 

 
Informo que em conformidade com o art. 22 § 6º do Decreto 7.892/13, havendo 

a aceitação por parte desta Prefeitura, efetivaremos a aquisição ou contratação em até 
noventa dias. 

 

Santarém Novo/PA, 18 de Novembro de 2021. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
 

___________________________________ 

THIAGO REIS PIMENTEL 
Prefeito Municipal de Santarém Novo 

 

 

VALOR TOTAL 

 

763.800,00  
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