
 

Ofício n.º 097/GAB/PMT.                                            Tucumã /PA, 17 de junho de 2021. 

 

ILMO Sr. 

SEBASTIÃO GOUDINHO NETO.  

Diretor de Departamento de Compras 

TUCUMÃ-PA 

 

Assunto: Solicitação de Abertura de processo Licitatório.  

               Aquisição de Equipamento e Material Permanente (veiculo). 

 

  Considerando as necessidades de locomoção do Prefeito Municipal, para que os 

Profissionais e Prefeito possam se deslocar em viagens intermunicipais e estaduais, visto 

que  não possui veículo próprio lotado no gabinete, e que o município não possui 

aeroporto comercial, o que se faz necessário a aquisição para o deslocamento, visto que 

muitas vezes de forma emergencial ou repentina, para cumprir agenda em outros 

municípios e capital do estado do Pará, solicitações de viagens estas as quais são de 

interesse da administração e população a fim de oferecer um serviço de qualidade, 

agilidade e precisão para os munícipes tucumaense.  

Solicitamos a Vossa Senhoria a realização de cotação e posterior abertura de 

processo licitatório, cujo objetiva a Aquisição de Equipamento e Material Permanente 

(Veiculo).  

 
NOME DO EQUIPAMENTO QTD. 

Veículo Picape 4X4 – Serviços Administrativos e Transporte de Equipe (0km 

ano 2021 modelo 2022). 

Veículo Picape cabine dupla 4X4 – Para Serviços Administrativos e 

Transporte de Equipe, 0km, fabricação 2021 modelo 2022, cor Branca ou 

prata, Motorização 2.4 ou superior, 16 Válvulas, injeção eletrônica direta  

turbocompressor e intercooler, 2.440 cilindradas ou superior, Potencia 190 CV 

ou superior, entre eixo 3.000 mm, carga útil mínima 1.000 kg, Combustão a 

Diesel, tanque de combustível 75 litros ou superior,  4 portas, 5 lugares, freio 

dianteiro disco ventilado 16” ou superior, ABS com EBD, traseiro tambor, 

tração 4x2 e 4x4, bloqueio diferencial traseiro, bloqueio diferencial central, 

assistente de frenagem de emergência, sistema de frenagem autônoma, 

controle de estabilidade e tração,  Air bag frontal duplo, air bag lateral 

motorista e passageiro, air bag joelho para motorista, air bag cortina,  câmbio 

automático de 6 marchas, direção hidráulica, distância entre eixos mínima de 

3.000mm, largura mínima 1820mm, ar condicionado digital dual zone e 

circulador ar fresco traseiro, volante com regulagem de altura e profundidade, 

rodas aro 18”. Multimídia com tela touch screen de 7” com GPS nativo, 2 

entradas USB câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro 
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sistema de luzes de rodagem em led e faróis em led, vidros elétricos nas 4 

portas, retrovisores elétricos com monitoramento de ponto cego e assistente 

de mudança de faixa, 4 tapetes em borracha, bancos revestidos em couro, 

protetor de caçamba polietileno maciço, capota marítima. 

 

 

Para atender as demandas do Gabinete do Prefeito de Tucumã -PA, para exercício 2021. 

 

  
Atenciosamente,  

 

 

Celso Lopes Cardoso 

Prefeito municipal 


