
ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ  
CNPJ/MF: 34.845.230/0001-73 

 

Travessa Padre Anchieta, s/n, Bairro: Vila Nova, CEP: 68637-000. 

Contatos: Fone: (91) 3811-2038. E-mail: camara@cmipixuna.pa.gov.br. Site:https://www.cmipixuna.pa.gov.br. 

 

JUSTIFICATIVA E DESPACHO 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

 

 

Ante ao Ofício nº-001/2022 – SG, do Secretário Geral, solicitando autorização para abertura 

de procedimento licitatório para a locação de veículos com motorista, com quilometragem 

livre, durante 30 (trinta) dias para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipixuna do 

Pará - CMIP, visando: 

 

Atender as demandas de apoio nas providências iniciais junto às instituições financeiras, 

órgãos de controle externo (Ministérios Públicos, Tribunais de Contas, Poder Executivo, e 

outros), Receita Federal do Brasil, contato e visita aos fornecedores de bens e serviços dentre 

outros, devido a CMIP não dispor de veículo próprio. Bem como, ter um veículo destacado 

para atender as necessidades da Presidência desta Casa, principalmente no que se refere à 

retomada das atividades parlamentares presenciais que visam viabilizar os interesses de nossa 

população na busca de: investidores, empresas, programas e emendas parlamentares, e, 

viabilizar o transporte dos servidores que irão trabalhar nas Sessões itinerantes realizadas nas 

comunidades e interior deste município. Bem como, suprir as necessidades de ter um veículo 

para atender aos vereadores, no exercício de seu mandato, que dentre outras atividades: 

fiscalizam o cumprimento das leis no interior deste município e viabilizam os anseios das 

populações interioranas. 

 

APROVO o Termo de Referência e AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório. 

 

DETERMINO: 

 

1. À CPL para providências observando as exigências legais que culmine no 

atendimento do pedido; 

2. Após, retornem-me os autos para deliberação desta Presidência. 

 

C U M P R A – S E  C O M  A  M Á X I M A  U R G Ê N C I A 

 

É o Despacho 

 

Em, 04 de janeiro de 2022. 

 

 

 

FABIO DE ALMEIDA SOUZA 

Vereador Presidente 
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