
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO 
 

Av. Presidente Castelo Branco, nº 425, Centro, Cep 68.675-000, Mãe do Rio – Pará 

OFÍCIO:11/2022 
 
A Vossa senhoria 
Vanessa Gusmão Miranda 
Prefeita Municipal de Aurora do Pará 
 
 
Assunto: Adesão parcial à Ata de Registro de Preços nº 20220021 - Pregão eletrônico 
Nº02/2022 
                               

            Senhora Prefeita, 
            Consulto Vossa senhoria sobre a possibilidade de adesão parcial à Ata de Registro de 
Preços nº 20220021, referente ao processo Pregão eletrônico Nº02/2022, realizada por 
este município.  

           Essa adesão visa a Aquisição de um veículo tipo hatch conforme descrição 
abaixo, empresa P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, conforme a tabela abaixo, para atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Mãe do Rio-PA. 

 
ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTD. 
 

V. UNIT. V. TOTAL 

0001 Veículo automotor tipo Hatch, zero 
quilômetro, ano e modelo de 
fabricação não inferior ao ano 
corrente, cor prata, 4 portas, 
capacidade 5 passageiros incluindo o 
motorista, combustível: gasolina/álcool 
(TotalFlex), air bag frontal para 
motorista e passageiro freios ABS, 
rodas de aço aro ?14?, ar 
condicionado, direção hidráulica ou 
elétrica vidros elétricos dianteiros e 
traseiros retrovisores com 
acionamento interno limpador e 
desembaçador do vidro traseiro 
protetor de cárter cintos de segurança 
dianteiros e traseiros com 3 pontas 
travas elétricas com controle remoto 
câmbio de transmissão manual motor 
1.0 no mínimo, potência mínima de 70 
CV, banco do motorista com ajuste de 
altura, jogos de tapetes de borracha 
equipado com todos os acessórios de 
segurança exigidos pela legislação de 
trânsito vigente. Tanque de 
combustível com capacidade mínima 
de 55 litros. Capacidade mínima do 
porta- malas (litros): 285 litros. 
Emplacamento do veículo incluso. 
Garantia mínima de 3 (três) anos, a 
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R$ 78.600,00 

 
 
 
 

R$ 78.600,00 
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contar do recebimento 
definitivo.Veículo: novo, zero 
quilômetro. 

VALOR TOTAL R$ 78.600,00 
 
Solicitamos ainda, uma vez que atendido o pleito em tela, que nos encaminhe cópia 

da Ata de Registro de Preços, Edital de Homologação, Publicação do Extrato da Ata, 
Adjudicação da empresa vencedora e proposta vencedora. 

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de estima e apreço. 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
 

Mãe do Rio, 25 de fevereiro de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
LEYVISSON RODRIGO DA SILVA GONZAGA 

Presidente da Câmara Municipal de Mãe do Rio  
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