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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANTENTE DE 
LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA, ESTADO DO PARÁ 
 
 
Assunto: Solicitação de abertura de processo licitatório para aquisição de veículo. 

 
 

Em cumprimento ao que determina a legislação vigente, venho através deste 

expediente, solicitar de V. Sa., a contratação de empresa para fornecimento de um veículo, 

conforme abaixo melhor se especifica. 

Justificativa: esta Casa de Leis conta apenas com dois veículos a seu serviço, um modelo Triton 

Sport GLS AT ano/modelo 2018/2019 e outro Renault Duster, ano/modelo 2021/2022. Ocorre 

que essa quantidade reduzida é insuficiente para atender a contento a demanda administrativa 

bem como a demanda proveniente dos nobres vereadores.  

Os veículos em tela são utilizados para dar suporte às atividades administrativas e nos 

deslocamentos dos vereadores desta edilidade à capital do Estado (Belém-PA) e até mesmo 

para Brasília-DF. Ademais, o município possui uma extensa zona rural na qual é necessário 

realizar as atribuições fiscalizatórias inerentes aos representantes do Poder Legislativo e 

também conta com três Distritos nos quais, por vezes, são realizadas sessões itinerantes  que 

demandam, por óbvio, os deslocamentos dos vereadores e dos servidores da sede do município 

até tais localidades.  

Mister observar que, dentro das possibilidades orçamentárias, é necessário que o veículo a ser 

adquirido possua caçamba de maneira que seja mais versátil possibilitando os transportes de 

itens maiores e de maior quantidade de equipamentos; quando necessários.     

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo picape intermediária para ser utilizado nas atividades da 

Câmara Municipal de Xinguara / PA, apresentando quatro portas, revestimentos dos bancos em 

couro, cor prata, motor flex com 185 Cv de potência; com frete de entrega incluso.  

• Dotação orçamentária: 01.031.0001 – Ação Legislativa  

• Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente. 

• Forma de pagamento: O pagamento será efetuado integralmente mediante apresentação da 

respectiva nota fiscal e recibo de quitação. 

Sendo esse o único assunto para o momento, reitero os nossos protestos de estima e 

consideração.  
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Xinguara, 27 de junho de 2022. 
 
 
 
  
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 

Adair Marinho da Silva 

Presidente  


