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OFÍCIO Nº 444/2019/GR/UNIPAMPA

Bagé, 18 de novembro de 2019.

 

Ao Senhor
ROBSON ANTÔNIO DE ALMEIDA
Diretor do Departamento de Projetos Especiais (DPE)
Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional - IPHAN
Quadra SEPS 713/913, 00 Quadra SEPS, 713/913 - Bloco D - 1º andar
(61) 2024-6158 - Asa Sul – 70390-135 - dpe@iphan.gov.br
Brasília/DF

 

Assunto: Solicitação de APOIO ao IPHAN para CENTRO de INTERPRETAÇÃO do PAMPA - CIP.

 

Senhor Diretor,

 

Ao cumprimentá-lo, considerando a extrema necessidade de retomarmos a conclusão do 
Centro de Interpretação do Pampa – CIP (Enfermaria Militar), na cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul,
que se manifesta como importante obra para a UNIPAMPA e a para a sociedade brasileira, no
que concerne à permanente valorização e manutenção do patrimônio histórico do País,
encaminhamos solicitação de apoio visando ao alcance desse obje�vo. 

Reforçamos que a UNIPAMPA sempre esteve atenta a essa necessidade, porém, em razão
das recorrentes limitações orçamentárias, ano a ano, não foi possível realizar os encaminhamentos nesse
sen�do com os meios próprios desta Ins�tuição. 

Apesar dessas limitações, após os ajustes firmados na reunião realizada em 9 de agosto de
2017 entre a UNIPAMPA e a Superintendência do IPHAN/RS, em Bagé/RS, confeccionamos Termo de
Referência para CONTRATAÇÃO DE LEVANTAMENTO FÍSICO E DIAGNÓSTICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO
DOS SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS, ANÁLISE DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES
EXISTENTES E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA CONCLUIR
O PROJETO – CONCEPÇÃO – DO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO PAMPA (desenvolvido pela empresa Brasil
Arquitetura), VISANDO À EXECUÇÃO COMPLETA DA OBRA, que enviamos em 9 de outubro de 2017, por
meio do O�cio nº 456/17 UNIPAMPA/GR, por e-mail, e incluímos em anexo.

Também com esse obje�vo, ob�vemos orçamentos para instruir processo licitatório, porém
reforçamos que não conseguimos dar prosseguimento interno em decorrência das limitações
orçamentárias de recursos de inves�mentos que a UNIPAMPA tem vivenciado ao longo destes úl�mos
anos, o que remete a este pedido de apoio ao IPHAN, visando à concretude dessa importante obra. 



Aliado ao pedido de apoio para deflagração do certame licitatório com vistas à contratação
de empresa para realizar o levantamento �sico e do diagnós�co do atual estado de conservação da obra e
demais estudos; após inúmeros procedimentos e diligências internas que restaram superadas
na comprovação e no reconhecimento de dívida perante a empresa executora da obra à época; dado o
histórico de limitações vivenciados pela UNIPAMPA, também solicitamos apoio ao IPHAN para equacionar
pendência de Nota Fiscal existente. A nota fiscal nº 1253 decorre de acerto de contas ao final do Contrato
nº 44/2011. 

Importante ainda ressaltar que a UNIPAMPA des�na, anualmente, cerca de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) para a manutenção/segurança do complexo do CIP. 

Dessa forma, buscando dar os encaminhamentos necessários, solicitamos apoio do IPHAN
na liberação de Termo de Execução Descentralizada – TED, visando à retomada e à conclusão da
obra, conforme os valores informados na tabela a seguir:

Objetivo do TED Valor (R$)
Pagamento NF nº 1253 – Elemento Despesa 4.4.90.51 1.374.371,84
TR contratação de empresa para diagnóstico – Elemento Despesa – 3.3.90.39    500.000,00
TOTAL DO TED 1.874.371,84
                           Fonte: PROPLAN

 

Desde já antecipamos agradecimentos pelo acolhimento do pleito.

 

Atenciosamente,

 

MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN
Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN, Reitor, em
18/11/2019, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0199811 e o
código CRC 97D109CB.

 

Referência: Processo nº 23100.020754/2019-71 SEI nº 0199811

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

