ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
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CNPJ NS 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

Memorando Circular n° 12/2021

São João dos Patos/MA, 14 de janeiro de 2021

A Secretaria Municipal de Administração, na competência de ÓRGÃO
GERENCIADOR, COMUNICA a quem possa interessar, sua intenção de participação do
referido processo licitatório, tendo como objeto o Registro de Preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva nos veículos leves, pesados e semipesados, máquinas e
equipamentos pesados, pertencentes à frota do Município de São João dos Patos/MA,
compreendendo os serviços de reparos mecânicos em geral, elétricos, alinhamentos e

balanceamento, estofamento, funilaria, lanternagem, pintura, tapeçaria, estofamento,
tornearia, sistema de molas, de ar condicionado, caixa de câmbio, soldas, escapamentos,
radiadores, suspensão, sistema de freios, bem como, retifica de motores e bomba e outros

serviços afins necessários ao completo e perfeito funcionamento dos veículos, para o
exercício de 2021. A contratação pretendida será realizada mediante licitação pública na
modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, conforme condições,
especificações e quantitativos a seguir;
ITEM

DESCRICAO

UND

1

Mecanica Geral

2

Sistema de Arrefecimento

3
4

serviços de Ketriqeraoão
Elétrica Geral

HORA
HORA
HORA

5

Serviços de Lanternaqem e Pintura

HORA

6
7

Retifica Geral
Alinhamento

8

Balanceamento em Geral

HORA

HORA
Serv
Serv

QUANT.
100
100
100
100

100
100
100
50

Os Órgãos /Secretarias que tiverem a intenção de participar do referido Registro

de Preços, em obediência, deverão manifestar seu interesse de participação mediante o
encaminhamento a Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de São
João dos Patos/MA, da sua manifestação, formalizado e aprovado pela autoridade
competente, sua concordância com objeto a ser licitado contendo a estimativa de consumo
e especificações pertinentes, antes da realização do procedimento licitatório.
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