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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

SECRETARIA MI-INICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 28.859.521/000 I -l 8

JUSTIFICATIVA

í. CoNTRATAçÃO DE EMPRESA ESPEC|ALIZADA PARA LOCAçÃO DE
GARAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICíPIO DE JURUTI.PA.

OBJETIVO E JUSTIFICATIVA: a Prefeitura Municipal de Juruti, através da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

objetivo: 1 CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC|ALIZADA PARA LOCAÇÃO
DE GARAGEM NAUTICA.

Justificativa:

Atendendo ao que dispõe as exigências da legislação, elaboramos o presente

Termo de Referencia com base nas indicações do engenheíro da Prefeitura de

Jurutí, com intuito de assegurar a viabilidade técnica e ainda configurar todas as

informações fundamentais para caracterização das condições ideais de contrataçâo

do objeto abaixo especificado.

Neste sentido esta secretaria de Meio Ambiente após a identificação do imóvel,

análise das vantagens pela divisão de transporte e realização de vistoria do imovel,

no qual foifeito pelo Engenheiro da Prefeitura e constatou que a garagem atende as

necessidades de locação da lancha da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A licitação para a contratação do objeto deste termo decone da necessidade da

Secretaria municipal de meio ambiente não ter local apropriado para atender suas

necessidades, o endereço do objeto fica localizado na Tv. Padre Joao Brás, Bairro

Centro, na cidade de Juruti/PA.

De todo modo, o Estado não pode se dispor de bens moveis ou imóveis suficientes

para atendimento e funcionalidade, surgindo a necessidade de locação. O município

de Juruti, referencial para toda região, não possui em seu patrimônio, quantidade

suficiente de prédios que possam abrigar o funcionamento das suas secretarias e

demais orgãos indispensáveis a prestação de serviços públicos
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A aquisição do objeto será realizada por meio de licitação sob a responsabilidade da

Secretaria Ívlunicipal de Planejamento, Orçamento e Finança, através do Setor de

Licitação, para a realização do certame

Juruti- PA, 13 de Janeiro de 2022.
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NAYME LOPES DOLZANE DO COUTO
Secretária Municipal de Meio Ambiente

Decreto n" 4.49512021
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