
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará

JUSTIFICATIVA

1.0. OBJETO.

1.1. Para atender às necessidades do(a) Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, faz-se necessário a REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
LIMPEZA DE FOSSAS E DE  CAIXAS DE ESGOTO E DEDETIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA 
DO PARÁ E  DEMAIS ORGÃOS QUE A COMPÕEM, conforme especificações e quantitativos em solicitação 
encaminhada pelas Secretarias que compõem a esfera municipal,  que seguem anexo a essa justificativa, conforme 
estabelecidos abaixo :

----------------------------------------------------------------------------

|  ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                    |

|       |    QUANTIDADE  UNIDADE           VALOR UNITÁRIO       VALOR TOTAL |

----------------------------------------------------------------------------

| 00001 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA                                       |

|       | Desentupimento, raspagem e sucção de resíduos                     |

|       |        171.00  UNIDADE                  917,540        156.899,34 |

| 00002 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ESGOTO                             |

|       | limpeza e desobstrução de esgotos e de caixas de gordura          |

|       |        132.00  UNIDADE                  153,980         20.325,36 |

| 00003 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO                                            |

|       | Dedetização para eliminação  de  insetos: cupim, barata, formiga, |

|       | lagarta, e de infestações de morcegos e ratos                     |

|       |        149.00  UNIDADE                  965,220        143.817,78 |

----------------------------------------------------------------------------

|                                          VALOR TOTAL R$ |      321.042,48 |

----------------------------------------------------------------------------

2.0. JUSTIFICATIVA.

2.1. 2.1. A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades  cotidianas da(o) Prefeitura Municipal de 
Ipixuna do Pará.  .

2.2. A quantidade solicitada no item 1.1. deste Termos de Referencia, esta justificada de acordo com a média de 
consumo dos órgãos integrantes da(o) Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará. 

2.3. Justifica-se a necessidade de realizar um processo de licitação para contrat ação de uma empresa especializada 
na prestação de serviço de limpeza de fossa séptica, limpeza de esgoto e dedetização, devido a as fossas séticas 
e/ou rede de esgoto dos prédios e departamentos da prefeitura muni cipal de Ipixuna do Pará, receberem diariamente 
uma quantidade consideravel de dejetos oriundos principalmente de sanitário bem como caixa de gordura. 
Considerando que se faz necessário manter limpas desentupidas e sem mal cheiro e devidamente desentupidas as 
fossas sépticas e caixa de gordura, tornando a utilização adequada para os serviçores e demais usuários. bem como 
a contrtação tembém de uma empresa para dedetização dos prédios publicos para manter ambiente adequado aos 
usuários dos mesmos.

2.6. O objeto da justificativa enquadra-se na categoria de servicos comuns, de que, trata a lei n° 10.520/2002  por 
possuir padrões de desempenho e características gerais e especificas usualmente encontradas no mercado, 
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podendo ser licitado por meio da modalidade pregão.

3.0. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

3.1. Os serviços serão executados obedecendo a especificação de cada serviço, conforme o disposto no item  1.1
deste termo de referência;

3.2. A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários à perfeita execução contratual.

4.0. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS.

4.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO para cada item;
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