
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAPUCAIA 

CNPJ (MF: 27.907.829/0001-29 
 

Rua Dália, nº 77, Centro – Sapucaia – PA – 68.548-000 
 

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

AO: GABINETE DO PREFEITO 

 
Exmo. Sr. Prefeito. 
 
Através do presente, venho encaminhar proposta apresentada por pessoa física para a locação de um 
terreno não residencial medindo 10.000 M², localizado frente a BR 155, KM 01, do lado direito sentido 
Marabá, Zona Rural, S/n, denominado Sítio Beija Flor, Sapucaia/PA, que se destina à instalação e 
funcionamento do lixão público do município, ligado diretamente à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente do Município de Sapucaia, Estado do Pará. 
 
O imóvel acima especificado possui as características necessárias para a finalidade que se destina, 
quanto à localização, espaço físico, e, foi o único encontrado no Município de Sapucaia em 
disponibilidade para locação para este fim. 
 
Período de Locação: 12 (doze) meses consecutivos, podendo este prazo ser prorrogado, nos termos 
do Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93. 
 
Valor Mensal: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
 
Valor Total: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
 
O Valor acima está em conformidade com o mercado atual. 
 
As despesas com a locação do imóvel, mediante a emissão de nota de empenho, correrão à conta dos 
recursos previstos nos elementos orçamentários abaixo especificados: 

08 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

18.541.0009.2026.0000 Manutenção dos serviços de coleta, separação e compostagem de resíduos sólidos 

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

 
A proposta foi elaborada de acordo com o cronograma da secretaria e atende de forma integral ao 
objeto. 
 
Solicito autorização para a Comissão de Licitação tomar as medidas cabíveis a fim de estabelecer 
termo de contrato com Srº Adarcino Pereira da Silva, brasileiro, autônomo, residente e domiciliado no 
Sítio Beija Flor, BR 155 Km 01 Sentido Marabá Zona Rural, Sapucaia, Estado do Pará,  inscrito no CPF 
sob o nº. 047.077.531-91, portador da carteira de identidade nº 1000231 SSP/GO. 
 
Segue em anexo a proposta e a documentação da proponente. 

 
Sapucaia (PA), 21 de Fevereiro de 2022. 

 
 

ELMAR FIGUEIREDO DA FONSECA 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 

Decreto nº 009/2021 
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