
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
CNPJ: 01.617.317/0001-34 

 

  

Sapucaia – PA, 19 de Agosto de 2022 
 

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

AO: PREFEITO MUNICIPAL DE SAPUCAIA 

M/D: WILTON MIRANDA DE LIMA 
 

 
ASSUNTO: Autorização para realização de processo Administrativo 

 
Senhor Prefeito, 

 
Venho solicitar autorização de Vossa Excelência para a Comissão Permanente de Licitação tomar as 

medidas cabíveis, a fim de realizar o competente Processo Administrativo para contratação de empresa 

especializada na locação de Veículos (Caminhonetas, Caminhões Basculantes, Caminhão, Carros 

populares e motos 150 cilindradas) para prestar serviços ao município de Sapucaia – Pará, conforme 

relação em anexo, o mais urgente possível. 

 
1.  JUSTIFICATIVA PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS faz saber e justifica-se pelo ato do processo conforme 

abaixo descreve: 

O presente processo justifica-se pela necessidade da Prefeitura Municipal de Sapucaia em manter o 

encascalhamento das estradas vicinais, na distribuição de merenda e materiais de limpeza para a rede 

publica municipal de ensino, apoio a manutenção do maquinário na recuperação de estradas, assim 

como também o deslocamento dos operadores de máquinas pesadas e o apoio administrativo aos 

diversos órgãos deste município. 

 
2. RELAÇÃO DE VEÍCULOS: 

 

Item Meses Descrição dos Produtos Unid. 

01 12 

CAMINHÃO, fabricação nacional, equipado com motor diesel, capacidade de carga de 

3.500 a 4.200 kg. É de responsabilidade da contratada, efetuar manutenções corretivas e 

preventivas do veículo, inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou 

sinistro de qualquer espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 

02 12 

CAMINHÃO, fabricação nacional, equipado com motor diesel, capacidade de carga de 

3.500 a 4.200 kg. É de responsabilidade da contratada, efetuar manutenções corretivas e 

preventivas do veículo, inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou 

sinistro de qualquer espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 

03 12 

VEICULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE/PICK UP (PAJERO, L200, RANGER, 

HILLUX, FRONTIER OU SIMILAR) quilometragem livre, ano de fabricação 2017 em 

diante, equipada com motor diesel 1.6 ou superior, cabine dupla, com tração 4X4, 04 

Unidade 
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portas, ar condicionado, trava elétrica, direção servo-assistida (hidráulica ou elétrica) 

capacidade de 05 ocupantes adultos. É de responsabilidade da contratada, efetuar 

manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive reposição de pneus, em caso 

de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer espécie o ônus correrá por conta da 

contratada. 

04 12 

VEICULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE/PICK UP ( PAJERO,L200, RANGER, 

HILLUX, FRONTIER OU SIMILAR) quilometragem livre, ano de fabricação 2017 em 

diante, equipada com motor diesel 1.6 ou superior, cabine dupla, com tração 4X4, 04 

portas, ar condicionado,trava elétrica,direção servo-assistida (hidráulica ou elétrica) 

capacidade de 05 ocupantes adultos. É de responsabilidade da contratada, efetuar 

manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive reposição de pneus, em caso 

de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer espécie o ônus correrá por conta da 

contratada. 

Unidade 

05 12 

VEICULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE/PICK UP ( PAJERO,L200, RANGER, 

HILLUX, FRONTIER OU SIMILAR) quilometragem livre, ano de fabricação 2017 em 

diante, equipada com motor diesel 1.6 ou superior, cabine dupla, com tração 4X4, 04 

portas, ar condicionado,trava elétrica,direção servo-assistida (hidráulica ou elétrica) 

capacidade de 05 ocupantes adultos. É de responsabilidade da contratada, efetuar 

manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive reposição de pneus, em caso 

de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer espécie o ônus correrá por conta da 

contratada. 

Unidade 

06 12 

VEICULO POPULAR, (TIPO HATCH OU SEDAN) de porte médio popular, cilindrada 

mínima de 1.0 ou superior, com capacidade mínima para 5 pessoas, ano modelo 2017 em 

diante,com 04 portas, direção hidráulica ou elétrica,com ar condicionado, injeção 

eletrônica,combustível gasolina/ álcool, apoio de cabeça nos bancos traseiro e 

dianteiro,cintos de segurança retrateis de 3 pontos,quilometragem livre, sem Motorista. É 

de responsabilidade de a contratada efetuar manutenções corretivas e preventivas do 

veículo, inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer 

espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 

07 12 

VEICULO POPULAR, (TIPO HATCH OU SEDAN) de porte médio popular, cilindrada 

mínima de 1.0 ou superior, com capacidade mínima para 5 pessoas, ano modelo 2017 em 

diante,com 04 portas, direção hidráulica ou elétrica,com ar condicionado, injeção 

eletrônica,combustível gasolina/ álcool, apoio de cabeça nos bancos traseiro e 

dianteiro,cintos de segurança retrateis de 3 pontos,quilometragem livre, sem Motorista. É 

de responsabilidade de a contratada efetuar manutenções corretivas e preventivas do 

veículo, inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer 

espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 

08 12 

VEICULO POPULAR, (TIPO HATCH OU SEDAN) de porte médio popular, cilindrada 

mínima de 1.0 ou superior, com capacidade mínima para 5 pessoas, ano modelo 2017 em 

diante,com 04 portas, direção hidráulica ou elétrica,com ar condicionado, injeção 

eletrônica,combustível gasolina/ álcool, apoio de cabeça nos bancos traseiro e 

dianteiro,cintos de segurança retrateis de 3 pontos,quilometragem livre, sem Motorista. É 

de responsabilidade de a contratada efetuar manutenções corretivas e preventivas do 

veículo, inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer 

espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 

09 12 VEICULO POPULAR, (TIPO HATCH OU SEDAN) de porte médio popular, cilindrada Unidade 
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mínima de 1.0 ou superior, com capacidade mínima para 5 pessoas, ano modelo 2017 em 

diante,com 04 portas, direção hidráulica ou elétrica,com ar condicionado, injeção 

eletrônica,combustível gasolina/ álcool, apoio de cabeça nos bancos traseiro e 

dianteiro,cintos de segurança retrateis de 3 pontos,quilometragem livre, sem Motorista. É 

de responsabilidade de a contratada efetuar manutenções corretivas e preventivas do 

veículo, inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer 

espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

10 12 

MOTO, de fabricação nacional equipada com motor 150 cilindrada.  É de 

responsabilidade de a contratada efetuar manutenções corretivas e preventivas do 

veículo, inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer 

espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 

11 12 

MOTO, de fabricação nacional equipada com motor 150 cilindrada.  É de 

responsabilidade de a contratada efetuar manutenções corretivas e preventivas do 

veículo, inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer 

espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 

12 12 

MOTO, de fabricação nacional equipada com motor 150 cilindrada.  É de 

responsabilidade de a contratada efetuar manutenções corretivas e preventivas do 

veículo, inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer 

espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 

13 12 

MOTO, de fabricação nacional equipada com motor 150 cilindrada.  É de 

responsabilidade de a contratada efetuar manutenções corretivas e preventivas do 

veículo, inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer 

espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 

14 12. 

MOTO, de fabricação nacional equipada com motor 150 cilindrada.  É de 

responsabilidade de a contratada efetuar manutenções corretivas e preventivas do 

veículo, inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer 

espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 

15 12 

MOTO, de fabricação nacional equipada com motor 150 cilindrada.  É de 

responsabilidade de a contratada efetuar manutenções corretivas e preventivas do 

veículo, inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer 

espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 

16 12 

MOTO, de fabricação nacional equipada com motor 150 cilindrada.  É de 

responsabilidade de a contratada efetuar manutenções corretivas e preventivas do 

veículo, inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer 

espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 

 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

As despesas com a prestação dos serviços de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de 

empenho, correrá a conta dos seguintes elementos orçamentários do exercício vigente: 

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 

 04.122.0006.2003 – Manutenção do Gabinete do prefeito 

 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

04.122.0009.2111 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração  
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3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica  

04.122.1203.2023 – Manutenção da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo. 

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 

 

 

Certo da colaboração de V. Exa. antecipamos nossos agradecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

______________________________________________ 

WILMA APARECIDA DE LIMA 

Secretária Municipal de Finanças 

Decreto 001/2021/GP 
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Sapucaia – PA, 19 de Agosto de 2022 

 

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

AO: PREFEITO MUNICIPAL DE SAPUCAIA 

M/D: WILTON MIRANDA DE LIMA 

 

ASSUNTO: Autorização para realização de processo Administrativo 

 

Senhor Prefeito, 

 

Venho solicitar autorização de Vossa Excelência para a Comissão Permanente de Licitação tomar as 

medidas cabíveis, a fim de realizar o competente Processo Administrativo para contratação de empresa 

especializada na locação de Veículos (Caminhonetas, Caminhões Basculantes, Caminhão, Carros 

populares e motos 150 cilindradas) para prestar serviços ao município de Sapucaia – Pará, conforme 

relação em anexo, o mais urgente possível. 

 

1. JUSTIFICATIVA PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE faz saber e justifica-se pelo ato do processo 

conforme abaixo descreve: 

O presente processo justifica-se pela necessidade da Prefeitura Municipal de Sapucaia em manter uma 

frota destinada a coleta de lixo e transporte de resíduos sólidos deste município. 

 
2. RELAÇÃO DE VEÍCULOS: 
 

Item Meses Descrição dos Produtos Unid. 

01 12 

CAMINHÃO BASCULANTE 03 EIXOS (TRUCADO), fabricação nacional, equipado com 

motor diesel, capacidade de carga de no mínimo 10.000 kg. É de responsabilidade da 

contratada, efetuar manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive reposição 

de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer espécie o ônus correrá por 

conta da contratada. 

Unidade 

02 12 

CAMINHÃO BASCULANTE 03 EIXOS (TRUCADO), fabricação nacional, equipado com 

motor diesel, capacidade de carga de no mínimo 10.000 kg. É de responsabilidade da 

contratada, efetuar manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive reposição 

de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer espécie o ônus correrá por 

conta da contratada. 

Unidade 

03 12 

CAMINHÃO BASCULANTE 03 EIXOS (TRUCADO), fabricação nacional, equipado com 

motor diesel, capacidade de carga de no mínimo 10.000 kg. É de responsabilidade da 

contratada, efetuar manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive reposição 

de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer espécie o ônus correrá por 

conta da contratada. 

Unidade 

04 12 CAMINHÃO BASCULANTE 03 EIXOS (TRUCADO), fabricação nacional, equipado com Unidade 
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motor diesel, capacidade de carga de no mínimo 10.000 kg. É de responsabilidade da 

contratada, efetuar manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive reposição 

de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer espécie o ônus correrá por 

conta da contratada. 

05 12 

CAMINHÃO BASCULANTE 02 EIXOS (TOCO), fabricação nacional, equipado com motor 

diesel, capacidade de carga de no mínimo 6.000 kg. É de responsabilidade da contratada, 

efetuar manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive reposição de pneus, 

em caso de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer espécie o ônus correrá por conta da 

contratada. 

Unidade 

06 12 

CAMINHÃO BASCULANTE 02 EIXOS (TOCO), fabricação nacional, equipado com motor 

diesel, capacidade de carga de no mínimo 6.000 kg. É de responsabilidade da contratada, 

efetuar manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive reposição de pneus, 

em caso de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer espécie o ônus correrá por conta da 

contratada. 

Unidade 

 
 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

As despesas com a prestação dos serviços de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de 

empenho, correrá a conta dos seguintes elementos orçamentários do exercício vigente: 

 
08 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

18.541.0009.2026 – MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, SEPARAÇÃO E 

COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

 
 

Certo da colaboração de V. Exa. antecipamos nossos agradecimentos. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

______________________________________________ 
ELMAR FIGUEIREDO DA FONSECA 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 

Decreto nº 009/2021 
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JUSTIFICATIVA DA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Sapucaia abre processo administrativo de licitação para a escolha da 

proposta mais vantajosa para Contratação de empresa(s) habilitada(s) na locação de Veículos 

(Caminhões Basculantes, Caminhão, Caminhonetes, Carros populares e Motos 150 cilindradas), com a 

finalidade de manter o encascalhamento das estradas vicinais, distribuição de merenda e materiais de 

limpeza para a rede publica municipal de ensino, apoio a manutenção do maquinário na recuperação 

de estradas, assim como também o deslocamento dos operadores de máquinas pesadas e o apoio 

administrativo aos diversos órgãos deste município. 

. 

 

Sapucaia – PA, 19 de Agosto de 2022. 

 

 

 

______________________________________________ 
WILTON MIRANDA DE LIMA 

Prefeito Municipal 
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