
RREFEITURA DE,

SÃO JOÃO
DOS PATOS

N° 0704004/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Rua Almirante Tamandaré, s/n®, Centro
CNPJN® 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Educação

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

São João dos Patos/MA, 07 abril de 2021

A Senhora

Thuany Costa de.Sá Gomes
Secretária Municipal,de Administração.
Nesta, ' •
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Prezada Senliora,

Téndo toniádo Conhecimento da"Realização,.do Pregão F^résèncial: para Registro
de Preços, tendo coniójÔrg''ãp^Gerenciador a.Secretaria^I^unicipál de-Administração, medi
ante o Memorando CiPcuIa^^c^/a^9"• Registro de preço visando'a contrataçãjc de empresa
especializada! para prestaçãp 'de sèiyiço de Locação dé Velcúlps para; atender as necessi
dades da Secretaria Municipal de Admihistração dojriunicípio de Sao,Üpão cios Patos/MA,
para o exercício de 2021, encámjnhamos a Vossa-Senhoriá r|iossa Manifestação de intenção
de participação do processòMicitatório, na condição'de.Ófgãò (Participante dp referido pro
cesso, conforme previsto no; CJeci-eto Federal h° 7;892/2Ót3"e\alterações posteno

Ségue em anexò^hóssá-manifestação e Clahilha-corii:quanti,tàtivos e descrimina
ção dos produtos. 'A 'Vv -. - ' " " • !1í

Certo de sua;atenção, agradèço antecipadamente.; ^

Atençiosaniente,

Marianna Lyra dàlRdcha^antos Teixeira
Secretária MunIeipatTie Educação

Portaria n® 002/2021
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Rua Almirante Tamandaré, s/n°, Centro

CNPJ N® 06.089.668/0001 -33

Secretaria Municipal de Educação

ANEXO

ric^

cmícsr^

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO/TIPO VEÍCULO UND QTDADE MESES

1

Serviço de Locação de veículos tipo Caminhão carga leve tipo 3/4
com carroceria de madeira com potência mínima de 130 HP, motor à
diesel, capacidade mínima de 3.5 toneladas de fabricação nacional,
com ano nao infeior a 2016, dotado de todos os equipamentos de
segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas altera
ções.

UNO 2 8

2

Serviço de Locação de.veículo tipo,automóvel, motor à.gasolina.ou.
álcool, com potência de no mínimo 1.000 Ç, capacidade para 05
(cinco) pessoas, fabricação nacional nãò Inferior a 2020, dotado de
todos os equipamentos de segurança èxigidos pelo Código Brasileiro
de Trânsito e suas alterações.
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3

Serviço de Locação de veículos tipo Câminhãò carga leve tipo 3/4,
com carroceria fechada tipo baú com capacidade minima de 4 (qua
tro) tonelada, com. potência minima dè13QiHP^-:motorâ diesel, com
ano defabricação não inferior a 2016í'̂ dótadó "delodosío^
tos de segurança exigidos pelppódIgo-Brâsileiro-dè Tfâns[tb^e suas
alterações. .r-—^

UND.

!
2 8

4

Serviço de" Lòcaçãò" de;veíçuIp"^tipo Caminhonete Cabine.^Dupla,.
Tração 4X4, com'cáfrpcè7ia dè;ãço pu similar'com potêriciVfpínijfia
de 2.000 C, motor^à^díesél, Mpaçida'de.de OSlpassageiros, càfga'mi;
nima deí700 kg de fabricado; nacional não infelrprp.2020, •dqtadcfde
todos os equipamentos de.^segurança exigidosipèló. Código Brasileiro
de Trânsito e suas alteraçõés'. ' - : . '
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Marianna^Lyra
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PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

N° 0704001/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Rua Almirante Tamandaré, s/n°, Centro
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

folha «ii

Vtiftca

"unTcef©

São João dos Patps/MA, 07 abril de 2021.

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

Prezada Senhora,

t y"3 •* 1 "í
. V'..
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L í ,

-.Cl.Tendo torríadõ";cònhecimento da"BèaIizaçâo^d9 Pregão Pfésenciaij para Registro
de Preços, tendo como^^rgão^òVrenciador alSecretaria^^-MunicipáJ de Ádministraçã medi
ante o Memorando Círculãriv.parà^o Registro de .Preço visando'á contratação de empresa
especializada'para prestaçãâye serviço de Locação de N/eícúIós parafátender as necessi
dades da Secretaria Municip>J de Ádmlnistraçãò-''do^municíp[p' de São ,Üòão dos Patos/MA,
para o exercício de 2021, ehçáminhamos a-Vossà-Senhpria nossa Manifestação de intenção
de participação do processo\iicitatório, na condição "de Órgão ;Particípante do referido pro
cesso, conforme previsto no'Dècfétõ" Federai h° 7.'892/2p'13"eáiteráçp posteriores.

Segue em ,anexd-npssa-'manifestação e plàniiha/com:quaçtltativos e descrimina-
ção dos produtos.

ihexò''hòssa-'manifestação e plàniiha/cbm:q
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Certo de sua atenção, agradeço antecipadamehte.j

Atenciosamente,
• r /
í t-'

Fiavio Nascimento Sousa • i

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Portaria n° 005/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Rua Almirante Tamandaré, s/n°, Centro
CNPJN® 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

ANEXO

í^roii-
j®nca

unicef#

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO/TIPO VEÍCULO UND QTDADE MESES

1

Serviço de Locação de veículos tipo Caminhão carga leve tipo 3/4
com carrocerta de madeira com potência mínima de 130 HP, motor à
diesel, capacidade mínima de 3.5 toneladas de fabricação nacional,
com ano nao infeior a 2016, dotado de todos os equipamentos de
segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas altera
ções. — - .

UNO 2 8

2

Serviço de Locação de veículo tipo Caminhonete Cabine Simples,
Tração 4X2 ou 4X4, Tpo D-20, com carrocerla de aço ou similar
com potência minima de 2.000 C, motor à diesel, capacidade de 02
passageiros, carga mínima de 700 kg de fabricação nacional, dotado
de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasilei
ro de Trânsito e suas alterações. /•..
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3

Serviço de Locação de veículos tipo Çammhão .Xoço.com carroce
rla de madeira com potência mínima de,13p HP, niòtdn.a dièsel, capa
cidade mínima de 5 toneladas de7fábricaÇãò'nacJohal,;riâo a
2016, dotado de todos'bs .equipamentos de.seguráh^réxigidos pelo.
Código Brasileiro deTrânsito è suas alterações.'' -''
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4

Serviço de Locaçãò-.deVeículo tipo Caminhão com carrocerla bas-
culante Toco com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capa.-
cidade rnínima de'5 toneladas de";fabricaçâo nacidna não inifeiror a
2016,, dotado de todos os, equipamentos de segurança exigidos pelo
Código Brasileiro de Trânsitò'e suas alterações. ' 7^' -- . P
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5

Serviço de Locação de yeículo-tipo Caminhão com.EquIpamentó
para Lirnpar Fossa com potência minima de 130,HP, motor à diesel,
capacidade mínima de 8 tphélácias de fábricaçâõ naciònãl, dòtado dé
todos os equipamentos dè segurança exigidos pelo Código Brasileiro
de Trânsito e suas alterações.! ''-7 7'
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6

Serviço de Locação dé. veículo-tipo Caminhonete Càl^ne Duplas
Tração 4X4, com carrócena de àçd du similar com potência mínirria
de 2.000 C, motor à diesèl,\capàcidadè:de 05 passageiros,*carga mí
nima de ,700 kg de fabricação'nacional não'infeirpr a'2020,-.:dqtadb.de
todos os equipamentos de sègürariçà'exigidòs'pelp-.Códigp^Brásileiro
de Trânsito e suas alterações^"'i'/J r.. ^r , fr.}!'/
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Serviço de Locação de véículos-típó Caminhâo^çarga levé.tlpo 3/4
com câmara frigorífica com potência míriima/de 130'HPÍ motor à
diesel, (^pacidade mínima de 3.5 toneladas'dé fabricação nacional,
com ano nao infeior a 2016, dotado de todos os equipamentos de
seguran^ exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas altera
ções. !
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São João dosiPatos, 07 abril de 2021

Flavio Nascimento Sousa

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Portaria n° 005/2021



PREFEITURA 06

SÀO JOÃO
DOS PATOS

COV6PNO Dp.pOVO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Rua Floriano Peixoto, s/n°, Centro
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Saúde

UOttS
rica

N° 0704002/2021

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

São João dos Patòs/MA, 07 abril de 2021.

A Senhora

Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração
Nesta.

• .
>

/

Prezada Senhora. I
4

Tendo tomado conhecimento_da;Rèâlização do Pregão Fj*resénciál para Registro
de Preços, tendo como Órgão Gerenciadò|3.,Sècfetària,,Municipal de Administração, medi
ante o Memorando Circular, paraCojRegisfro ,de:RrVça;visandq à contratação de empresa
especializada' para prèstiqãb:de^serviço de:Lpcação-de>Veícuios p|ará ^atender as necessi
dades da Secretaria Muniçiqáljde Âdminist^ do müiiiçípiolâe Sâo^doão dos Patos/MA,
para o exercício de 2021; ehcàminhamosra Vós'sa Senhorià.npssà Manifestação de intenção
de

cesso

res.

participação do processb""licitatórlo,.ba .condição de Órgão) Partjçipante do referido pro
so licitatório, conforme preyisto ho Decreto FéàeraJ n° 7:892/201;3,eÍ/alterações posterio-

,f 1
l
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Segue em anexoinossa'manifestação ¥ planilha" com quarítitàtivos e descrimina-
ção dos produtos. \ •
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Certo desuã-atèrição, agradeço anteóipâàamen èi ^

Atenciosamente,

réira Lima

de Saúde

^rtariã n®007/2021
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PREFEITURA OE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO ;
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Rua Floriano Peixoto, s/n°, Centro
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO

urica

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO/TIPO VEÍCULO UND QTDADE MESES

1

Serviço de Locação de veículo tipo automóvel, motor à gasolina
ou álcool, 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 Brasi
leiro de Trânsito e suas alterações.

UND 3 8

2

Serviço de Locação de veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla,
Tração 4X4, com dàrroceria de aço ou similar com potência míni
ma de 2.000 C, motor à diesel, capacidade de 05 passageiros, carga
mínima de 700 kg-dé^fabricaçâo nacional hâó'inféiror a 2d20,^dptàdb
de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasi
leiro de Trânsito e suas alterações.
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3

Serviço de/Locaçâo de veículos tipo MIcro-ônibusA/an com capa
cidade mínima de 16 lugares destinado ao Transporte de pesso
as, motor |à diesel, fabrícaçãó. nacional, com ano de fabricação não
inferior a 2015, dotado de todos os equipamentqs^de^segurança exi
gidos peloiCódiqoBrasileiro de Trânsito.'':;''/--""";'-'-"
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N° 0804007/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Rua Jarbas Passarinho, n® 1196, Bairro São Raimundo
CNPJ N® 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Assistência Social

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

São João dos Patos/MA, 08 de abril de 2021,

A Senhora "

Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração
Nesta,

Prezada Senhora,

*7: r

' > í
• } •

í:í^Í'Í
Tendo tomadC-cohhecimento da"Réalização dó Pregãò-Presèpc para Registro de

da para prestarão de serviço|deXocação de Veículos ^a atender as necessidades da Secreta
ria Municipaljde Administração do município do S^o^Jpão^dpsXiatos/]^^ parajp exercício de
2021, encaminharrios a Vos^ iSe^óriâ nossa Màmfestàção ido Inten^ de participação do
processo licitatório, na condição "de .Órgão Participante'̂ o refendo processo licitatório, con
forme previsto noDecretóÊeder^m°í'7.892/2013 e alterações pòsteriófes.' \

o _ .i-: .n . y-- ' 'itaíiVos eídescriminação
dos

Segue em anexo hossamánifestação.e:pÍánilhá òom,quan
produtos, j .

, •v>c
Certo de sua'atenção,;ágradeçG:antecipadamen

o. c}(T^áu/:CL
^éssyka Raflegí^imaSousa

Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria n° 010/2021

Atenciosamente,
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃOJOÃO DOS PATOS- MA,

Rua Jarbas Passarinho, n® 1196, Bairro São Raimundo
CNPJ N® 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Assistência Social

ANEXO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOSERVIÇO/TIPO VEÍCULO UND QTDADE MESES

1

Serviço de Locação de veículo tipo automóvel, motor à gasolina ou
álcool, 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 segurançaexigidospelo Código Brasileiro de Trânsi
to e suas alterações.
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São João dos Patós/MA, 08 de abril de 2021

ii tési^j^kaRaflégiã JLima-Sòusa

Portaria n® 010/2021V?"''/: ;•
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