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JUSTIFICATIVAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

( ) Aquisição de material e/ou 

Equipamento 

(X) Execução de Serviços e/ou Obras 

DATA: 11/03/2021 

FONTE: 

( x ) Recursos Próprios 

(  ) Programas 

(    ) Convênios 

(   ) FUNDEB 
 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA UNID. TOTAL 

01 
Contratação de Pessoa Jurídica especializada na locação de 

Caminhão Papa – Lixo para atender as necessidades da 

Prefeitura do Município de Jacareacanga – PA.  

TERMO EM 

ANEXO 

TERMO EM 

ANEXO 

02 

JUSTIFICATIVA: Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviços de coleta 

convencional, transporte e destinação final de resíduos domiciliares e das atividades comerciais, a serem 

executados em regime de empreitada por preço global, diariamente, de acordo com as especificações 

técnicas, anexas a deste edital, conforme segue: 

a) Execução da coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e das 

atividades comerciais de todo o território do Município de Jacareacanga – zona urbana de acordo com o 

plano de trabalho, periodicidade e roteiros de coleta estabelecidos no presente Edital. 

b) Coleta de lixo seletiva porta a porta, em todo o perímetro urbano do Município de Jacareacanga 

incluído a coleta de móveis, equipamentos de informática e eletrodomésticos usados e descartados pelos 

domicílios. 

c) Serviços de Varrição manual, Serviços de capina manual, Serviços de Roçado manual 

(incluindo a coleta e transporte dos resíduos até o bota-fora); Serviço de Roçada mecânica (incluindo a 

coleta e transporte dos resíduos até o bota-fora), nas seguintes localidades: Limpeza da Praça Cívica, 

Limpeza das Praças municipais e Limpeza da Área da Feira (Limpeza diária de segunda a sábado, 

incluindo as galerias ali existentes). 

d) Coleta e Transporte de material de expurgo e limpeza de ruas, material arenoso pedras, resíduo 

doméstico, resíduos de obras, acumulo de enxurrada e poda de arvores com transporte até o bota fora, 

com utilização de caminhão basculante e caminhão poli guincho (Distribuição e Coleta de Contêiner 

diariamente de segunda a sábado). 

Por esses motivos, faz-se necessário a abertura de procedimento licitatório que subsidie a contratação.  

 

 

 

 

_____________________________________ 

Suzy Stephan Amorim de Souza 

Secretária de Administração e Finanças 
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