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JUSTIFICATIVA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A presente contratação se justifica em virtude da necessidade premente de 

serviços técnicos de engenharia para execução de obras e serviços de Ampliação da 

Área 02 e Reforma dos Banheiros do prédio da Câmara Municipal de Santarém-PA.  

Inaugurada em 1992, a edificação faz parte do complexo arquitetônico que 

compreende a sede dos Poderes Executivo e Legislativo, localizado na Avenida Dr. 

Anysio Chaves, no bairro Aeroporto Velho, neste Município de Santarém, Estado do 

Pará. Há de se destacar que as edificações supracitadas, em especial o prédio que 

abriga o Poder Legislativo, foram projetadas num momento em que a conjuntura 

municipal possuía uma configuração bem diferente dos dias atuais em todos os 

aspectos.  

Nesse sentido, passados trinta anos desde a sua inauguração, o prédio da 

Câmara Municipal começou a apresentar falta de espaço físico disponível para atender 

as demandas parlamentares e administrativas que foram crescendo e se avolumando ao 

longo dos anos.  

Diante desse cenário, a Administração se viu obrigada a contratar um espaço 

físico de terceiros (Galpão), em função da falta de espaço para funcionamento de um 

arquivo adequado para a guarda das documentações administrativas e parlamentares, 

bem como servir como depósito para atender as necessidades da instituição.  

Vale ressaltar que tal iniciativa partiu da preocupação da Administração em 

preservar todo o acervo documental produzido pelo Parlamento, bem como os 

documentos de caráter administrativos que foram se acumulando ao longo desse 

período.  
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Com efeito, apesar dessa iniciativa ter solucionado temporariamente essa 

problemática, há de se considerar que essa solução trouxe um consequente aumento 

das despesas administrativas da instituição, sendo que essa alternativa não representa, 

em si, uma solução definitiva e eficaz para o problema, impondo à Administração uma 

resolução mais eficiente.  

Cumpre dizer que, além do aumento significativo das atividades parlamentares 

e administrativas produzidas ao longo dessas três décadas de funcionamento, houve 

também um acréscimo no número de parlamentares que passaram a compor o Poder 

Legislativo, em função do aumento da população, conforme estabelece a Constituição 

Federal, em seu artigo 29, inciso IV. Isso fez com que os espaços físicos da Casa 

fossem ficando cada vez mais escassos, principalmente diante do desafio de abrigar 

novos gabinetes parlamentares que antes não existiam.  

Portanto, diante desse quadro, julga-se extremamente necessário, urgente e 

relevante promover uma adequação nas instalações da Câmara Municipal, a fim de 

readaptá-la aos novos tempos e às atuais estruturas administrativas e parlamentares do 

Poder Legislativo.  

Nessa perspectiva, prima-se por realizar uma ampliação na Ala 02 do prédio, 

visando, em especial, a construção de um espaço onde funcionará o Arquivo de 

Câmara Municipal, a fim de acomodar toda a documentação produzida e adquirida 

pelo Poder Legislativo. Esse novo espaço contará, também, com um espaço reservado 

para um Depósito que atenderá as demandas da Instituição.  

Por fim, objetiva-se realizar uma Reforma nos Banheiros da Casa Legislativa, 

com o objetivo de proporcionar aos servidores, parlamentares e os cidadãos que 

frequentam a Câmara Municipal no exercício de sua cidadania, um ambiente mais 

agradável e compatível com as exigências e com os padrões de higiene e saúde 

estabelecidos pelos órgãos competentes.  

Em síntese, tais procedimentos objetivam a readequação e a otimização do 

espaço físico da Câmara Municipal de Santarém/PA, a fim de melhor atender às atuais 

e as vindouras necessidades da Instituição, recolocando o prédio do Poder Legislativo 
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em condições de desenvolver o seu múnus próprio de forma satisfatória e com 

excelência, tendo como meta principal, o bem da coletividade.    

 

2. OBJETO 

Contratação de empresa habilitada para execução de obras e serviços de 

engenharia objetivando a Ampliação da Ala 02 e a Reforma dos Banheiros da sede da 

Câmara Municipal de Santarém-PA, conforme Planilha de Orçamento, Cronograma 

Físico-Financeiro, Especificações Técnicas e Projetos que fazem parte do processo.  

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O objeto da pretensa contratação encontra fundamento no Art. 2º, combinado com o 

Art. 7º, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.  

 

4. CONCLUSÃO 

À face do exposto, julga-se impreterível o serviço de ampliação e reforma ora 

pretendidos, por entender que o Poder Legislativo, para cumprir com excelência a sua 

missão, necessita estar alinhado com as novas conjunturas atuais, principalmente no 

que tange ao aprimoramento das instalações e espaços físicos necessários a esse fim.  

Assim, justifica-se a pretensa contratação, na certeza de estar adotando a 

medida mais eficiente, adequada e vantajosa para a Administração e com a convicção 

de estar praticando a boa gestão dos recursos públicos.  

 

Santarém/PA, 03 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

EMIR MACHADO DE AGUIAR 

Presidente da CMS 
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