
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde�
Coordenação de Preparo e Gerenciamento

 

Ofício SES/CPG nº. 4/2020

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2020.

 
A Sua Excelência o Senhor
Cristiano Pinheiro da Cruz
Contador
Av. Henry Ford, 2000 - Copec  
CEP: 42810-000 – Camaçari/BA

  

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços n° 054/2019 da FUNDAÇÃO INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE

 

Referência:  Processo nº 1320.01.0011377/2020-21.

  

Senhor, 

 

Solicito a V. Exa. a autorização de adesão à Ata de Registro de Preços n°
054/2019, celebrado entre a FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA - IBGE e a empresa Ford Motor Company Brasil LTDA , cujo objeto é a aquisição
de veículos.

Tal solicitação visa o cumprimento de demanda para atender às Emendas
Parlamentares Federais n° 03133.408000/1170-02, 03133.408000/1170-06,
03133.408000/1180-02, 03133.408000/1170-20, 03133.408000/1170-
05, 03133.408000/1170-21, 03133.408000/1170-19 . O objetivo será aquisição de 24 (vinte e
quatro) veículos, conforme especificado no quadro abaixo. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01

Veículo de procedência nacional, Ano de Fabricação
2019/2020, motor flex (gasolina e etanol) de

1.000cm3, com eficiência energética INMETRO “A”
na categoria e nas demais, dotado de ar-

condicionado de fábrica, transmissão manual de 05
velocidades, assento do condutor com regulagem de
altura, banco traseiro bipartido 60/40, freios ABS com

EBD, limpador e desembaçador do vidro traseiro,
com 05 portas; cor branca; direção elétrica, rodas de
aço estampado, pneus verdes, com protetor de cárter

de fábrica (original), entre eixos mínimo de (mm)
2521, largura mínima de (mm) de 1692, 4 tapetes de

borracha, equipado com todos os acessórios
exigidos pelo CONTRAN, garantia total de fábrica de

06 R$
45.000,00

R$
270.000,00
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no mínimo 36 (trinta e seis) meses, conforme
disposições explicitadas no manual, emplacado,

licenciado na cidade de destino (capitais) com IPVA e
seguro obrigatório pagos, incluindo no preço de
aquisição as 3(três) primeiras revisões obrigatórias
durante o período de garantia e assistência técnica

em todas as capitais da Federação e no Distrito
Federal. 

02

Veículo de procedência nacional, Ano de Fabricação
2019/2020, motor flex (gasolina e etanol) de

1.000cm3, com eficiência energética INMETRO “A”
na categoria e nas demais, dotado de ar-

condicionado de fábrica, transmissão manual de 05
velocidades, assento do condutor com regulagem de
altura, banco traseiro bipartido 60/40, freios ABS com

EBD, limpador e desembaçador do vidro traseiro,
com 05 portas; cor branca; direção elétrica, rodas de
aço estampado, pneus verdes, com protetor de cárter

de fábrica (original), entre eixos mínimo de (mm)
2521, largura mínima de (mm) de 1692, 4 tapetes de

borracha, equipado com todos os acessórios
exigidos pelo CONTRAN, garantia total de fábrica de

no mínimo 36 (trinta e seis) meses, conforme
disposições explicitadas no manual, emplacado,

licenciado na cidade de destino (capitais) com IPVA e
seguro obrigatório pagos, incluindo no preço de
aquisição as 3(três) primeiras revisões obrigatórias
durante o período de garantia e assistência técnica

em todas as capitais da Federação e no Distrito
Federal - Com TRIO ELÉTRICO

(TRAVA,VIDRO,ALARME).

18 R$
45.000,00

R$
810.000,00

 

Ressaltamos que trata-se de Portarias Federais e a vigência destes documentos
vigorará até o mês de março, por tanto, solicitamos como demanda URGENTE.

Lembramos que, 18 unidades deverão ser entregues com TRIO ELÉTRICO
(TRAVA,VIDRO,ALARME) e 6 unidades sem TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME). 

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe o ofício
de autorização via e-mail. 

Contando    com    a    costumeira    atenção    de    V. Exa., colocamo-nos a
disposição para o que se zer necessário.

 

Atenciosamente, 

 

 

Bruno Carlos da Silva Porto

Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde
Secretaria de Estado de Saúde - MG
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Documento assinado eletronicamente por Bruno Carlos da Silva Porto,
Subsecretário(a), em 21/02/2020, às 00:47, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
11750484 e o código CRC 95E28ABE.

Referência: Processo nº 1320.01.0011377/2020-21 SEI nº 11750484

Rodovia Papa João Paulo II, 4143  - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-900�
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