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SOLICITAÇÃO DE DESPESA

FOLHA n'
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São João dos Patos MA, 05 abril de 2021

A Senhora
Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração:
Nesta, /

/
Sra. Secretária

x -

/i.

Venho por meio deste;t^soiicitar~queie-Vpssa^_enhoriã fj)pssa tomar as providen
cias necessárias para-^aiabèrtura de"Processò ;Licitàtóhò;';'̂ obedeçenâ^ aos rigores da lei n°.
10.520/02 e suas aitéráçòès/posteriores, tendo, por objètd^^p^Reglstro^de Preço visando a
contratação ce empresa'espeçlailzaaa para-prestação dè\séryiço'|de^ Locação de Veículos
para atender as necessidades'da Secretaria iMunicipál .de, dó município de
São João dos Patos/MA, párà/o exercício de 2021'̂ 'de'acordo, com as informações em Ane
xo.
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Justifica-se aJcitáção .visando atender as'neqessidade^s da Locação de veículos
leves e caminhões, umáVez^qúe.os.itens a serem adquiridos/sao essenciais.para assegurar
bom funcionáménto das--áções.J.ádministrat!vas dèsteTpodér/executjyo municipal, como o
apoio à execiição das atividádé& téchicoradministrátivas/dp_Municípip 'de São João dos Pa
tos-MA. í:

Atenciosamente,

ícarò Kalro Tavarls dos Santos
Chefe Setor de Compras- -



ESTADO DO MARANHAO '

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665!-000

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Departamento de Compras

Anexo
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO/TIPO VEÍCULO UND QTDADE MESES

1

Serviço de Locação de veículo tipo automóvel, motor à gasolina ou ál
cool, com potência de no mínimo 1.000 C, capacidade para 05 (cinco)
pessoas, fabricação nacional não inferior a 2020, dotado de todos os

equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito|e
suas alterações.
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Serviço de Locação de Motocicletas: Motor 4 tempos de 1 cilindro, ali
mentação por Injeção eletrônica bi-combustível gasolina ou etanol, carn-
bio Manuel seqüencial de 5 velocidades, fabricação nacional, com anò dé
fabricação nâo.-infériõr ã~2020, dotado'de to'do'rbs'èqúipámentos dê
segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito esuas alterações. !
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Serviços de Reboque Veicular ou Maquinas Sobre Prancha: Largura dê
2.6 Mt, Comprimento de 11 Mt ou mais, capacidade carga de 15 Tonelà--
das ou mais. De acordo com as noras do Conselho Nacional de Trânsito
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(CONTRAN), normas que devem ser seguidasNpelos veículos longos —;
chamados de Combinações de Transporte de-Veículos'(CTV) eCombiná-|
ções de-Transporte de Veículos e Cargas PaletlzadasicTVPjr--. ! ')
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Serviço de Locação;de.yeículo tIpojCamInhonéte Cáblne-pupía, Traçãj3!
4X4, com carrocería']dè açò pü sirhílar com potência míhimà-de 2.000 çj
motor a diesel, cap.àcldadè de 05 passageiros, carga mínima de 700 kg de
fabricação nacional não infeifor a2020, "ddtáciò de todos os equiparnen^
tos de segurança exigidos pèlo Código Brasileiro dê.Trânsito e suas alté-;
rações.:. 1 \ \i!
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São Joãb''dos Patos - MA, 05-abriI de 2021:.
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lcaro;Kaíro:Távà.rís.dos Sáhtos
Chefe Setor-dé Cõnipras


