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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJN" 06.089.668/0001-33 I
Secretaria Municipal de Administração

SETORDE COMPRAS i

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

São João dos Patos - MA, 14 janeiro de 2021

ASenhora |
Thuany Costa deSá Gomes j
Secretária Municipal de Administração
Nesta,

Sra. Secretária

Venho por meio deste, solicitar que a Vossa Senhoria possa tomar as providên
cias necessárias para a abertura de Processo Licitatório, obedecendo aos rigores da lei n°
10.520/02 e suas alterações posteriores, tendo por objeto o Registro de Preços parafutura e
eventual contratação de empresa especializada para prestação de.serviços de manutenção
preventiva e corretiva nos veículos leves, pesados e semipesados,. máquinas e equipamen
tos pesados, pertencentes à frota do Município de São João dos Patos/MA, compreendendo
os serviços de reparos mecânicos em gerai, elétricos, alinhamento e balanceamento, esto-
famento, funilaria, lantemagem, pintura, tapeçaria, estofamentó, tornearia, sistema de mo
las, de ar condicionado, caixa de câmbio, soldas, escapamentos; radiadores, suspensão,
sistema de freios, bem como, retifica de motores e bomba e outros serviços afins necessá
rios ao completo e perfeito funcionamento dos veículos, de acordo com as informações em
Anexo. |

Apresente contratação visa manter em perfeito estado de conservação, todos os
veículos da frota do Município, haja visto a essencialidade dosialudidos automotores para o
desenvolvimento das atividades das diversas unidades que corripõem a Prefeitura Municipal
de São João dos Patos/MA, buscando dessa forma alcançar a otimização e pleno aprovei
tamento do potencial de tais veículos, promovendo assim maior rapidez e plena qualidade
na execução dos serviços municipais. Evitar mediante a manutenção preventiva, a quebra
constante dos veículos, as quais em determinadas ocasiões colocam em risco seus condu
tores, ajudantes, servidores transportados, pacientes e estudan es.

Atenciosamente,

Gustavo Carvalho Silva ''
Chefe Setor de Compras
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ITEM DESCRIÇÃO i UNID. QUANT.
1 Mecanica Geral j HORA 100
2 Sistema de Arrefecimento | HORA 100
3 Serviços de Refrioeração | HORA 100
4 Elétrica Geral | HORA 100
5 Serviços de Lanternaqem e Pintura í HORA 100
6 Retifica Geral HORA 100
7 Alinhamento Serv 100
8 Balanceamento em Geral Serv 50
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