
 
 
 

        
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA 

Gabinete do Prefeito e Dependências 
CEP: 78.398-000 – Porto Estrela- MT 

TELEFONE/FAX (065) 3384-1244 
E-mail: gabinete@portoestrela.mt.gov.br 

HC  Página 1 de 2 

 
OFICIO Nº 016/2021/GAB 

 
 

Porto Estrela/MT, 16 de Junho de 2021. 
 

A Vossa Excelência. 
ANDREIA WAGNER 
Prefeita Municipal de Jaciara – MT. 

 
 

Assunto: Autorização para Adesão à Ata de Registro nº 039/2021 referente ao Pregão 
Presencial nº 020/2021. 

 
                     

Senhor Prefeito, 
 

Com fulcro no § 1º, artigo 22º do Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, consulto 
V. Senhoriaº sobre a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços nº 039/2021 referente 
ao Pregão Presencial nº 020/2021, cujo o item, descrição, quantidade e fornecedor segue:  
 
FORNECEDOR: REAVEL VEÍCULOS EIRELI  - CNPJ Nº 30.260.538/0001-04. 

 
A presente Licitação tem por objeto “Aquisição de veículo tipo micro ônibus que será 
utilizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer no 
Município de Jaciara/MT. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDADE 
MARCA/ 

MODELO/ 
ANO.FAB. 

VL. UNIT. VL. TOTAL 

02 

 Veiculo o km, tipo micro ônibus, 
fabricação nacional, com capacidade 
de 16 lugares incluindo o motorista, 
quatro portas, portas laterais traseiras, 
deslizantes, bicombustível, potência 
mínima de 160cv, modelo do ano da 
contratação ou do ano posterior, ar 
condicionado, calotas integrais, cintos 
de segurança dianteiros retrateis de 3 
pontos com regulagem de altura, 
cintos de segurança laterais traseiros 
retrateis de 3 pontos e central fixo de 2 
pontos, computador de bordo, direção 
elétrica ou hidráulica espelho no para 
sol lados motorista e passageiro, 
Airbag (motorista e passageiro) e ABS 
com EBD, hodômetro digital (total e), 

UNID 01 

VAN 
MERCEDES 

BENS 
SPRINTER 

2.2 CDI 
DIESEL 

/2021 

R$ 
213.000,00 

R$ 
213.000,00 
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limpador e lavador dos vidros 
dianteiros e traseiro com intermitência, 
luzes de leitura dianteira e traseira, 
para-choques na cor do veículo, 
protetor de cárter, retrovisores 
externos com comando interno, rodas 
de aço 15 +pneus 185/60 ou superior, 
tomada 12 equipado com os demais 
acessórios exigidos pelo Contran, com 
garantia mínima de 36 meses contra 
defeitos de fabricação.( cor 
branca/prata).   

 
 
A adesão do material mencionado afigura-se como medida mais vantajosa para o 

Município de Porto Estrela - MT, devido ao valor registrado estar de acordo com o praticado no 
mercado e por se tratar de um processo mais célere. 

Outrossim, confirmamos nossa concordância em que a especificação técnica do objeto 
licitado e com o Termo de Referência, de modo que atende plenamente as necessidades desta 
administração, não obstante, colocamo-nos à disposição do órgão gerenciador para outras 
informações e esclarecimentos que se façam necessários ao bom andamento do processo 
licitatório. 

 
Por fim aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência o protesto da 

nossa alta estima e mais distinta consideração. 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

 
 

 
 
 

 


