
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. 

DESPACHO 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

 

Solicito as providencias adequadas para abertura de procedimento licitatório visando a contratação de 

empresa de engenharia para execução da obra do novo estacionamento da Câmara Municipal de 

Ipixuna do Pará, e reforma da cobertura do prédio principal, de acordo com o projeto básico, executivo 

e complementares, em decorrências dos fatos exposto a seguir e de acordo com o Termo de 

Referência, Projetos Básico, Executivo e Complementares em anexo. 

 

Neste sentido, dada falta de previsão financeira para a execução dos 2 (dois) módulos da obra, os quais 

ficaram estimado no valor total de R$-1.194.416,91 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, 

quatrocentos e dezesseis reais e noventa e um centavos); e 

 

CONSIDERANDO, que o telhado atual do prédio sede desta Casa de Leis, possui um problema quase 

que crônico de inúmeras goteiras acarretando diversos pontos de alagamentos no interior do imóvel, 

resultando em danos estruturais, equipamentos e danificando móveis, trazendo assim prejuízos à 

Administração, principalmente nos períodos chuvosos. 

 

CONSIDERANDO, que a Câmara Municipal de Ipixuna do Pará – CMIP, encontra-se localizada em 

uma parte da cidade as quais as ruas são estreitas e possuem a necessidade de ampliar e modificar o 

local da área de estacionamento, pois no quando ocorre qualquer evento – sessão, palestras, reuniões e 

outros – acaba ocorrendo a obstrução da via, em decorrência de carros e motocicletas, ali serem 

estacionadas.  

 

AUTORIZO, a abertura de procedimento licitatório, para abertura a execução dos seguintes módulos: 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES, no valor de R$-78.135,73 (setenta e oito mil, cento e trinta e cinco 

reais e setenta e três centavos); 2. ESTACIONAMENTO, no valor de R$-182.721,84 (cento e oitenta 

e dois mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos); 3. REFORMA DA 

COBERTURA, no valor de R$-65.944,66 (sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais 

e sessenta e seis centavos) e 4. SERVIÇOS FINAIS, no valor de R$-2.371,84 (dois mil, trezentos e 

setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), totalizando um valor global estimado em R$-

329.174,07 (trezentos e vinte e nove mil, cento e setenta e quatro reais e sete centavos), tendo um 

prazo de 60 (sessenta) dias para o término da obra, conforme Orçamento Sintético e Cronograma 

Físico e Financeiro, que deverá correr com a dotação orçamentária descrita abaixo: 

 EXERCÍCIO 2022: 

 0101 Câmara Municipal. 

 Função: 01 Legislativa. 

 Sub-Função: 031 Ação Legislativa. 

 Programa: 0001 Gestão Legislativa. 

 Atividade: 1.038 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios pertencente a Câmara Municipal. 

 Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. 

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. 
 

Proceda-se em caráter de máxima prioridade.  
 

Em, 01 de setembro de 2022. 

 

FABIO DE ALMEIDA SOUZA 

Vereador Presidente 
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