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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE XINGUARA, ESTADO DO PARÁ. 
 
 

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

solicitar de V. Sa., a contratação de empresa para aquisição de mesas para os novos gabinetes dos 

vereadores da Câmara Municipal de Xinguara.  

No mês de dezembro de 2018 houve a finalização da construção do Centro Administrativo desta 

Casa de Leis, ocasionando aumento de salas, inclusive implantação de Gabinetes para vereadores que, até 

então não existiam. Ocorre que tal novidade, à época, era compartilhada vez que o número de salas não 

era suficiente para contemplar cada vereador com um gabinete individual.  

A parte mais antiga do prédio, onde está situado o plenário, sofreu desgastes que culminaram no 

desabamento de parte do teto dessa área. Tal situação perdurou até que, no início de 2021, através de um 

convênio com o governo do Estado do Pará, foi possibilitada a realização da reforma dessa área atingida 

bem como a construção de novos cômodos e a divisão de antigas salas de modo a novos espaços serem 

destinadas aos vereadores.  

Ocorre que, para viabilizar o trabalho dos vereadores e os atendimentos aos cidadãos que os 

procuram, é necessário que sejam providenciados os móveis para os gabinetes. Nesse contexto, atendendo 

a critérios de padronização, as mesas a serem adquiridas deverão ser semelhantes técnica e aparentemente 

às já existentes nos gabinetes mais antigos e nos demais departamentos desta Casa Legislativa. O que, 

antecipadamente, vislumbra-se a necessidade de serem fabricadas ao invés de serem adquiridas prontas.  

Mister observar que, a priori, serão remanejadas as antigas longarinas do plenário para serem 

destinadas para uso dos que procurarem atendimentos junto aos gabinetes dos vereadores e, 

posteriormente, serão providenciadas cadeiras individuais para as mesas a serem adquiridas. No entanto, 

procedimentos distintos serão adotados vez que, diferentemente das mesas, tais cadeiras não precisarão 

ter suas fabricações encomendadas já que modelos correspondentes aos existentes nesta Casa de Leis são 

facilmente encontrados no comércio de modo a garantir a padronização pretendida. Ante a relevância do 

exposto, apresento, abaixo, os seguintes dados para contratação:  

 
• Objeto: aquisição de mesas para os novos gabinetes dos vereadores da Câmara Municipal de 

Xinguara.  
         

• Dotação orçamentária no Exercício 2022: 01.031.0001 – Ação Legislativa  
• Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente. 
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• Forma de pagamento: O pagamento será realizado em até trinta dias após a emissão da 
respectiva nota fiscal.  

 

 

Xinguara / PA, 12 de abril de 2022. 

 

 

 

Adair Marinho da Silva 
  Presidente 

 
 
 
 
  
 


