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SOLICITAÇÃO DE DESPESA

N° 1301001/2021

A Senhora

Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração
Nesta,

Sra. Secretária,

São João dos Patos - MA, 13 janeiro de 2021

Venho por meio desta, solicitar que a Vossa Senhoria possa tomar as
providências necessárias para a abertura de Processo Licitatório, obedecendo aos rigores
da Lei 10.520/2002, da Lei n°. 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, para a Contratação
de empresa especializada, através de ata de registro de preços, para terceirização de mão-
de-obra deapoio às atividades operacionais, para suprir a carência de pessoal da Secretaria
Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de São Joãodos Patos/MA.

Como benefícios resultantes desta contratação espera-se melhor atender às
demandas da sociedade junto à Secretaria Municipal de Administração, agilizar e dar mais
segurança aos serviços de apoio, contribuindo assim com a Prefeitura Municipal no
desenvolvimento de suas atribuições legais e regimentais voltadas às atividades finalísticas
e ao alcance dos seus objetivos.

/

Aprincipal missão dos serviços de terceirização de mão-de-obra de apoio às
atividades operacionais é garantir a operacionaiização integral das atividades finalísticas de
forma contínua, eficiente, flexível, fácil, segura e confiável. Para atingir esse objetivo a
Administração Pública busca, de forma racional e persistente, obter melhor emprego de
seus^recursos humanos, visando atingir a eficácia e eficiência de suas ações. Essa difícil
missão, muitas vezes, torna-se impossível de ser cumprida a contento, em razão da falta de
uma estrutura especifica para execução, como é o caso do serviço terceirizado a ser
licitado.

A busca da prática dos princípios da eficiência e efetividade, através da alta
produtividade, agilidade, qualidade, segurança e máxima perfeição do trabalho, por meio do
gerenciamento do material humano disponível são as metas visadas pela administração
desta Secretaria, oque pode ser mais facilmente viabiliza^com a contratação de serviços
terceirizados especializados.
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A quantidade de servidores que compõem o Quadro de Pessoal da Secretaria é

insuficiente para o cumprimento de sua função básica de implementação das atividades.

Sendo assim, a terceirização dos referidos serviços é o meio mais adéquado
para atingirmos a meta desejada, pois que, busca-se desta forma o atendimento dos
princípios da economicidade e eficiência, bem como, um elevado padrão na satisfação do
interesse público.

Justificamos-que a utilização ^do-registro de-preço para-a-presente licitação com
vistas à contratação de mão-de-obra terceirizada para atender a dèmanda desta Secretaria,
está consubstanciada no artigo quinze da Lei de Licitações e Contratos adriiinistrativos n°
8.666, no artigo onze da Léi 10.520, bem como artigo terceiro do decreto 7i.892 de 2013,
incisos 1°, 2° e 4°. ' j
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Segue os,quantitavos ,dos.postds-dé;tfaba|hos.necèssários à serem contratados.

, \(( V̂7SÈÇRETÀR1A MUNICIPAL DE ADMÍNISTRAÇÃÒ-^
ITEM f ' '\v7,ÍATEGÒR1A. "-•QTb MENSAL, j QTD TOTAL.

1 Agente dè Portaria .! \f' :. 1320 i 13200

2 Auxiliar de ServiçosGeraisV 'Uoo 1 44000

3 Copeirò , '.]{'•- ' 880 [ 8800

4 Auxiliar de Almoxarlfadp t- » r 440 1 4400

5 Auxiliarde Apoio Administrativo' , y- ''Kl
2640 - í 26400

6 AgenteAdministrativó"".,'̂ 7" • • r;-, . 2640 1 26400

7 Coordenador Administrativo ^ • v •7 71760 . , 17600

8 Motorista '-\"- 880 ' ^ - 1 8800

9 Recepcionista " - - . 660 ' 6600

10 Vigia • , 'i '-v; . ' Vi-'-/ 1320 . 13200

Atenciosarnente,

íusiavõ Carvalho Silva

Departamento de Compras
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