
Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20221104001

Fundo Municipal de Saúde

Governo Municipal de Medicilândia
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ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

10  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

14  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a Contratação de empresas com o objetivo de formar Sistema de Registro de Preços para 
fornecimento de Serviço Limpeza de fossa séptica, com destinação final adequado dos resíduos., para 
qual solicitamos as providências necessárias.

Pela inexistência de saneamento público apropriado, o sistema de esgoto dos prédios públicos desta municipalidade 
foi concebido com fossas e sumidouros, que funciona sob o princípio de reservação dos dejetos sólidos e percolação 
dos líquidos para o subsolo através de sumidouros. A Contratação é necessária manter as fossas sépticas, os 
sumidouros e filtros desentupidos, limpos e sem mau cheiro, tornando o ambiente adequado para a utilização dos 
servidores e ao público e também buscando preservar a saúde de todos que utilizam os serviços públicos, evitando o 
transbordamento e mal cheiro das mesmas.

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

021022 LIMPEZA DE FOSSA E ESGOTO 80,0000 UNIDADE 2.283,33

Especificação: Limpeza de Fossas Sépticas, caixas de passagens dos complexos e outros - Método: 
Esgotamento do material através de sucção por sistemas de bombas de anel líquido e 
hidro jatos em tubulações adequadas e remoção do material para local adequado, 
conforme rege a legislação.

Medicilândia, 04 de Novembro de 2022

DEYWIS JULIANO DANIEL

RESPONSÁVEL
rpt01



Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220930003

Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica
Governo Municipal de Medicilândia
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ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

16 FUNDEB

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s)
necessário(s) a Contratação de pessoa juridica para Prestação de Serviço de controle integrado de
pragas urbanas e limpeza de reservatorios para atende as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação, para qual solicitamos as providências necessárias.

A presente licitação destinara-se a realização dos serviços de limpeza de fossas sépticas/sumidores, desentupimentos
de caixas de gordura, limpeza de poços artesianos e controle integrado de pragas urbanas e limpeza de reservatórios
que se faz necessário devido ao compromisso de zelar pela higienização do ambiente público, mantendo desentupidas,
limpas e sem mau cheiro, tomando o ambiente adequado para a utilização dos servidores e usuários dos serviços
públicos da Secretaria Municipal de educação, buscando preservar a saúde de todos que utilizam.

Justificativa :

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

031763 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIO ESCOLAS 2000,0000 LITRO 193,33
Especificação: Aplicação de calda quimica interna por meio de nebulizadores, Aplicação de calda

quimica nos ralos, expurgo das redes de esgoto, Coloração de porta isca em lugares
estrategicos onde os tecnicos julgarem necessario, Limpeza e Higienização dos
reservatorios.

021022 LIMPEZA DE FOSSA E ESGOTO 100,0000 UNIDADE 2.283,33
Especificação: Limpeza de Fossas Sépticas, caixas de passagens dos complexos e outros - Método:

Esgotamento do material através de sucção por sistemas de bombas de anel líquido e
hidro jatos em tubulações adequadas e remoção do material para local adequado,
conforme rege a legislação.

021023 DESENTUPIMENTOS DE CAIXAS DE GORDURA 60,0000 UNIDADE 2.133,33
032431 LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS 50,0000 UNIDADE 9.086,67

Medicilândia, 30 de Setembro de 2022

ILTOMAR CARVALHO DOS SANTOS
RESPONSÁVEL

rpt01
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Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20221103006

Prefeitura Municipal de Medicilândia
Governo Municipal de Medicilândia

1Pag.:

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

03  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

10  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário
(s) a seleção e contratação de empresas, com o objetivo de prestação de serviços para limpeza de fossas 
sépticas/sumidouros e limpeza de poços para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Medicilândia, para qual solicitamos as providências necessárias.

A presente contratação tem por objetivo contratar empresa do ramo realizar serviços de higienização. A limpeza dos 
poços, faz-se necessária, uma vez que qualquer construção exige manutenção regular, e os poços de água não são 
exceção. Deve ser realizada uma desinfecção sempre que seja preciso devido às contaminações da água, 
detectando, assim, situações de risco à saúde relacionadas ao seu consumo. Também se faz necessário os serviços 
de limpeza, esgotamento e remoção dos detritos de fossas sépticas A contratação de pessoa jurídica para executar 
os serviços deste termo de referência tem a finalidade de manter a funcionalidade dos prédios, proporcionando aos 
usuários um ambiente salubre., assim como evitar reclamações de servidores e usuários das unidades prediais 
quanto a problemas de mau funcionamento das fossas, refletindo no sistema de esgotamento sanitário, ou seja, 
entupindo tubulações, de vasos sanitários e outros transtornos. A Administração tem o dever de inibir a proliferação 
de doenças no entorno de onde ficam localizadas as Fossas Sépticas dos prédios públicos. Vale ressaltar que a 
utilização do serviço não é ordinária, pois os problemas de entupimentos, vazamentos das fossas ocorrem 
eventualmente e, quando acontecem, merecem atendimento eficiente, pois a demora no atendimento compromete a
boa utilização das instalações, além de causar perigo à saúde dos servidores e usuários. Tal contratação resta 
necessária para atuarmos de maneira rápida quando do surgimento da demanda. As atividades que serão 
desenvolvidas com as fossas sépticas trarão benefícios às instalações públicas, bem como a manutenção do fluxo 
dos dejetos sanitários, aspectos que contribuirá com a saúde coletiva, assim como a limpeza e higienização dos 
tenham sua potabilidade preservada.

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

021022 LIMPEZA DE FOSSA E ESGOTO 50,0000 UNIDADE 2.283,33
Especificação: Limpeza de Fossas Sépticas, caixas de passagens dos complexos e outros -

Método: Esgotamento do material através de sucção por sistemas de bombas de 
anel líquido e hidro jatos em tubulações adequadas e remoção do material para 
local adequado, conforme rege a legislação.

032431 LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS 80,0000 UNIDADE 9.086,67

Medicilândia, 03 de Novembro de 2022

JÚLIO CÉSAR DO EGITO

RESPONSÁVEL
rpt01
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