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SGD: 2018/30559/109669
OFÍCIO - 11340/2018/SES/GABSEC

Palmas, 09 de outubro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
PAULO POZZEBON
Vice-Prefeito em Exercício no Cargo de Prefeito
Prefeitura Municipal de São João do Polêsine
São João do Polêsine – RS

Assunto:  RESPOSTA AO PEDIDO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 032/2018

Senhor Prefeito, 

Em atenção ao OFÍCIO Nº  1 99 /201 8 , datado em  2 2  de  agost o  de 201 8 , 
na qualidade de órgão gerenciador,   AUTORIZAMOS  a   adesão ao Pregão Eletrônico 
nº. 032/2018, cujo objeto é aquisição de Ambulâncias.

A presente autorização encontra-se condicionada à ausência de prejuízo 
do compromisso assumido em Ata, bem como observância da totalidade do 
quantitativo solicitado, conforme em Anexo I.

É  de inteira responsabilidade do órgão aderente, comprovar a 
compatibilidade do objeto registrado com o solicitado, disponibilidade orçamentária e 
vantajosidade à Administração.

Os documentos relativos à referida Ata de Registro de Preços 
encontram-se em anexo.

Atenciosamente, 

RENATO JAYME DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde
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ANEXO I
Item para adesão ao Pregão Eletrônico nº 032/2018

ITEM UNID DISCRIMINAÇÃO QTD 
VALOR

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

01 UND

AMBULÂNCIA SIMPLES DE 
REMOÇÃO (tipo A)  Característica 
do veículo: ano/modelo do ano 
corrente; motorização mínima de 
1.6, injeção eletrônica á álcool e/ou 
gasolina, 05 machas para frente e 
uma de ré; direção hidráulica; ar 
condicionado para o Motorista e 
para o compartimento do paciente 
(baú); veículo com pintura sólida na 
cor branca; porta lateral esquerda 
de acesso do Motorista e direita do 
acompanhante, porta traseira 
bipartida com abertura horizontal, 
com ângulo mínimo de 180%, com 
travas e dispositivos para abertura 
interna e externa; porta lateral 
corrediça com trava de segurança; 
Potência mínima do motor 90 CV; 
freios dianteiros a disco e traseiros 
a tambor; Característica de 
Transformação: Conjunto 
sinalizador óptico acústico (sonoro) 
e visual; Suporte para soro; 
Iluminação interna fluorescente no 
compartimento do paciente; bateria 
de suporte; cadeira para 
acompanhante; suporte para 
fixação do cilindro de O2; maca 
com cabeceira articulada; 
revestimento do piso em borracha 
antiderrapante lavável, alta 
resistência; Vidros laterais traseiro, 
revestido com película branca 
adesiva ou chateado; divisória  
entre a cabine e o salão com janela 

01 R$ 79.250,00 R$ 79.250,00
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inter comunicadora; ventilador e 
exaustor no teto do salão; armário 
com fechamento frontal corrediça; 
Emplacada e documentada em 
nome da Secretaria de Estado da 
Saúde; Seguro veicular total; 
Assistência técnica no Estado do 
Tocantins.
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