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SOLICITAÇÃO DE DESPESA 

São João dos Patos - MA, 07 de março de 2022. 

O Senhor 
KAIRO COELHO DE SOUSA CORREIA 
Secretária Municipal de Saúde 
Nesta, 

Sra. Secretária 

Venho por meio deste, solicitar que a Vossa Senhoria possa tomar as providências 
necessárias para a abertura de Processo Licitatório, obedecendo aos rigores das leis n°. 

10.520102 e n°8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma que melhor atender o objeto 
da Contratação de empresa para a prestação de serviços de análises físico-químico e 
bacteriológico de água e controle de qualidade para atender as necessidades do Município, 
para o exercício de 2022, de acordo com as informações em Anexo. 

O objeto solicitado justifica-se em face da necessidade de atender as demandas 
da Administração Pública Municipal no tocante a obrigatoriedade da realização de licitações, 
o qual tal contratação se faz necessária para assessoria, consultoria e acompanhamento 
presencial de procedimentos licitatórios junto a CPL e ao Pregoeiro e Equipe de Apoio com a 
finalidade subsidiar o setor de licitações no atendimento das Leis Federais n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e 10.520/02 e n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n° 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, Decreto Federal 7.892/13, alterado pelo Decreto Federal n° 9.488113, da 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 
2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015 e demais legislações pertinentes, 
inclusive a nova lei de Licitações, Lei N° 14.133 de 01de Abril de 2021, que envolva as 
compras de bens e serviços de todas as secretarias municipais, através das diversas 
modalidades previstas em lei, bem como nos processos licitatórios, como forma de evitar erros 
na execução e por conseguinte a responsabilidade dos gestores e/ou ordenadores de 
despesas, o que exige uma assessoria especializada e que tenha competência para orientar 
analisar a situação existente e conceber programas de revisão de processos e rotinas do setor 
licitações, para se adaptar com a rapidez aos novos requisitos. 

Atenciosamente, jQj o oL ?~ 
Ícaro Kairo Tavaris dos Santos 
Chefe do Setor de Compras 
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RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS 

I A r° 03'
F 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS UNO MESES 
VALOR VALOR 

TOTAL UNT 

Prestação de serviços de 
análises físico-químico e 
bacteriológico de água e 
controle de qualidade para 
atender as necessidades do 
Município 

SERV 9 

VALOR TOTAL 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 


