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Vitória do Xingu-PA, 16 de março de 2018. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

Setor de Lictação 

Oficio Nº 002/2018LICTCMVX 

 

À 

F. SANTIAGO DA SILVA EIRELI-ME 

CNPJ Nº22.884.369/0001-47  

RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, Nº1650, JARDIM INDEPENDENTE 

CEP: 68.371-075 

ALTAMIRA/PA 

 

Ref. a Continuação de Serviços de Locação de Veículos 

Senhor Sarney Silva do Nascimento, 

 

      Em nome da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Vitória do 

Xingu, vimos pelo presente solicitar que seja realizado o Primeiro Termo Aditivo (com 

base no art. 57, inciso II, e artigo 65, inciso I, alínea 'b', e $ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93), 

do Contrato nº20170021, que tem como objeto Contratação de empresa especializada 

em locação de veículos médios e leves para atender as necessidades da Câmara Municipal 

de Vitória do Xingu (Processo Carona nº A/2017-001CMVX, ) firmado no dia 17 

(dezessete) de março de 2017 (dois mil de dezessete) entre este órgão e a empresa 

supracitada. Informamos que foi feita uma pesquisa de preços por nossa parte, de maneira 

a buscar sempre o mais vantajoso à nossa administração, onde verificamos no site do 

TCM-PA que no dia 03 (três) de janeiro de 2018 (dois mil e dezoito) o município de 

Brasil Novo, adjudicou à empresa F. SANTIAGO DA SILVA EIRELIN o lote de nº28 

(conforme o Termo de Referência- Anexo I do Edital SRP Nº049/2017) que contém 05 

(cinco) veículos tipo utilitário que perfaz o montante de R$ 137.400,00 (cento e trinta e 

sete mil reais) anual. Assim, calculamos esse somatório em valores unitários por veículo 

chegando à conclusão de que cada um sai pelo valor de R$ 2.290,00 (dois mil duzentos 

e noventa reais) mensal. Da mesma forma, foi adjudicado o lote de nº29 que contém 05 

(cinco) veículos tipo caminhonete 4X4, perfazendo o montante de R$409.999,80 

(quatrocentos e nove mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) anual, 

saindo cada veículo em valor unitário por R$6.833,33 (seis mil oitocentos e trinta e três 

reais e trinta e seis centavos) mensal. Com base nesses dados, solicitamos a vossa 
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senhoria aprovação da redução dos preços firmados no Contrato anterior de forma a ser 

mais benéfico a ambas as partes. E consequentemente com a aprovação (seguindo os 

tramites legais) o convocamos a assinatura do Primeiro Termo Aditivo de prazo e redução 

de preços, acompanhado das certidões fiscal e trabalhista da empresa citada, sendo: 

1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ), da empresa licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto desta licitação; 

 

2. Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, 

fornecida pela Secretaria da Receita Federal; 
 

3. Certidão negativa de débitos de tributos estaduais (tributária e não tributária); 

 

4. Certidão negativa de débitos de tributos municipais, se houver, do domicilio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 

5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei; 

 

6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos, ou seja, a Certidão Negativa de Débito 

Trabalhista (CNDT), perante a Justiça do Trabalho, fornecida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, com base no art. 642-A da Consolidação das Leis Trabalhistas e no art. 29, 

inciso V da Lei 8.666/93, ambos acrescentados pela Lei 12.440, de 7 de julho de 2011, 

e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho. 

  

     Desta forma, solicitamos a resposta deste, de maneira a nos respaldar e para que demos 

continuidade aos procedimentos cabíveis em decorrência a sua aceitação ou não.  

 

Atenciosamente,  

 

 

__________________________________________________ 

Cínara Mendonça Pimentel 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

Responsável pelo Setor de Licitação e Contratos  


		2018-03-16T12:27:42-0300
	CINARA MENDONCA PIMENTEL:02954227265




