
Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20221122002

Fundo Municipal de Assistência Social
Governo Municipal de Medicilândia

1Pag.:

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

11  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN. SOCIAL

16  Fundo Municipal de Assistência Social

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário
(s) a seleção e contratação de empresas para prestação de serviços de borracharia para a reparação e
manutenção dos pneus da frota de veículos da Secretaria municipal de Assistência Social, para qual
solicitamos as providências necessárias.

Faz-se necessário o processo licitatório, para a contratação dos serviços de borracharia para a frota de veículos da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, para manter condições de uso e em bom estado de conservação, à 
disposição do serviço a qualquer tempo que forem demandados e, no caso de situações emergenciais, pronta para 
receber o atendimento e assistência devidos, o que é primordial para o seu funcionamento. O objeto contratado 
será utilizado para manutenção corretiva, preventiva e conservação dos veículos desta secretaria, tendo em vista, 
manutenção de forma periódica, prevenindo danos futuros, bem como corrigir problemas que possam ocorrer em 
virtude do desgaste pelo uso contínuo, prolongando a vida útil e maior segurança na trafegabilidade destes 
veículos.

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

020040 CONSERTO DE PNEU L200 TRITON 60,0000 UNIDADE 68,33
Especificação: Conserto em pequenos furos ou rasgos em pneus de caminhonetes. Garantia de 

um trabalho de alta qualidade e confiabilidade.

020041 CONSERTO DE PNEUS DE CARROS PEQUENO 100,0000 UNIDADE 51,67
Especificação: Conserto em pquenos furos ou rasgos em pneus de carros de pequeno 

porte.Garantia de um trabalho de alta qualidade e confiabilidade.

Medicilândia, 22 de Novembro de 2022

PRISCILLA GREICY DA SILVA

RESPONSÁVEL
rpt01

PRISCILLA GREICY DA 
SILVA:00482465220

Assinado de forma digital 
por PRISCILLA GREICY DA 
SILVA:00482465220



Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20221122001

Fundo Municipal de Assistência Social
Governo Municipal de Medicilândia

1Pag.:

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

11  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN. SOCIAL

15  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN. SOCIAL

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário
(s) a seleção e contratação de empresas para prestação de serviços de borracharia para a reparação e
manutenção dos pneus da frota de veículos da Secretaria municipal de Assistência Social, para qual
solicitamos as providências necessárias.

Faz-se necessário o processo licitatório, para a contratação dos serviços de borracharia para a frota de veículos da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, para manter condições de uso e em bom estado de conservação, à 
disposição do serviço a qualquer tempo que forem demandados e, no caso de situações emergenciais, pronta para 
receber o atendimento e assistência devidos, o que é primordial para o seu funcionamento. O objeto contratado 
será utilizado para manutenção corretiva, preventiva e conservação dos veículos desta secretaria, tendo em vista, 
manutenção de forma periódica, prevenindo danos futuros, bem como corrigir problemas que possam ocorrer em 
virtude do desgaste pelo uso contínuo, prolongando a vida útil e maior segurança na trafegabilidade destes 
veículos.

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

020040 CONSERTO DE PNEU L200 TRITON 60,0000 UNIDADE 68,33
Especificação: Conserto em pequenos furos ou rasgos em pneus de caminhonetes. Garantia de 

um trabalho de alta qualidade e confiabilidade.

020041 CONSERTO DE PNEUS DE CARROS PEQUENO 100,0000 UNIDADE 51,67
Especificação: Conserto em pquenos furos ou rasgos em pneus de carros de pequeno 

porte.Garantia de um trabalho de alta qualidade e confiabilidade.

Medicilândia, 22 de Novembro de 2022

PRISCILLA GREICY DA SILVA

RESPONSÁVEL
rpt01

PRISCILLA GREICY DA 
SILVA:00482465220

Assinado de forma digital 
por PRISCILLA GREICY DA 
SILVA:00482465220



Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20221110010

Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica

Governo Municipal de Medicilândia

1Pag.:

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

09  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

16  FUNDEB

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a seleção e contratação de empresas para prestação de serviços de borracharia, para a 
reparação e manutenção dos pneus da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educação, para 
qual solicitamos as providências necessárias.

A aquisição dos serviços acima elencados atenderá às necessidades dos carros que pertencem a frota da Secretaria 
de Educação, são eles: 1 (um) Kombi e 1 (um) L-200 4 (quatro)Moto Broz 150. E também atenderá as necessidades 
da frota de Transporte Escolar, são eles: 1 (um) Ônibus - WB 16210, 3 (três) Ônibus - 15190 Wolks, 1 (um) 
Microônibus - V6, 1 (um) Microônibus - V8, 1 (um) Microônibus - Agrale, 1 (um) Microônibus - W8, 1 (um) 
Microônibus - Volare 4X4, que são essenciais para o transporte dos alunos até a escolas municipais da área urbana e 
rural do município. Justifica-se a presente contratação de empresas especializadas nos serviços de borracharia, 
fornecendo assim, manutenção corretiva, com a finalidade de alcançar maior presteza e eficiência na realização dos 
serviços afetos á conservação de frota de veículos, primando-se pela otimização da qualidade no trato do bem 
publico.

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

019989 CONSERTO EM PNEUS DE ÔNIBUS ESCOLAR 3000,0000 UNIDADE 123,89

Especificação: Conserto em pequenos furos ou rasgos em pneus de ônibus e micro ônibus escolares. 
Garantia de um trabalho de alta qualidade e confiabilidade.

Medicilândia, 10 de Novembro de 2022

ILTOMAR CARVALHO DOS SANTOS

RESPONSÁVEL
rpt01

ILTOMAR CARVALHO DOS 
SANTOS:61664170200

Assinado de forma digital por 
ILTOMAR CARVALHO DOS 
SANTOS:61664170200



Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20221110009

Fundo Municipal de Educação

Governo Municipal de Medicilândia

1Pag.:

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

09  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a seleção e contratação de empresas para prestação de serviços de borracharia, para a 
reparação e manutenção dos pneus da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educação, para 
qual solicitamos as providências necessárias.

A aquisição dos serviços acima elencados atenderá às necessidades dos carros que pertencem a frota da Secretaria 
de Educação, são eles: 1 (um) Kombi e 1 (um) L-200 4 (quatro)Moto Broz 150. E também atenderá as necessidades 
da frota de Transporte Escolar, são eles: 1 (um) Ônibus - WB 16210, 3 (três) Ônibus - 15190 Wolks, 1 (um) 
Microônibus - V6, 1 (um) Microônibus - V8, 1 (um) Microônibus - Agrale, 1 (um) Microônibus - W8, 1 (um) 
Microônibus - Volare 4X4, que são essenciais para o transporte dos alunos até a escolas municipais da área urbana e 
rural do município. Justifica-se a presente contratação de empresas especializadas nos serviços de borracharia, 
fornecendo assim, manutenção corretiva, com a finalidade de alcançar maior presteza e eficiência na realização dos 
serviços afetos á conservação de frota de veículos, primando-se pela otimização da qualidade no trato do bem 
publico.

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

019989 CONSERTO EM PNEUS DE ÔNIBUS ESCOLAR 1500,0000 UNIDADE 123,89

Especificação: Conserto em pequenos furos ou rasgos em pneus de ônibus e micro ônibus escolares. 
Garantia de um trabalho de alta qualidade e confiabilidade.

020039 CONSERTO DE PNEU DE MOTO 600,0000 UNIDADE 25,53

Especificação: Conserto em pquenos furos ou rasgos em pneus de motos. Garantia de um trabalho 
de alta qualidade e confiabilidade.

020040 CONSERTO DE PNEU L200 TRITON 600,0000 UNIDADE 68,33

Especificação: Conserto em pequenos furos ou rasgos em pneus de caminhonetes. Garantia de um 
trabalho de alta qualidade e confiabilidade.

020041 CONSERTO DE PNEUS DE CARROS PEQUENO 600,0000 UNIDADE 51,67

Especificação: Conserto em pquenos furos ou rasgos em pneus de carros de pequeno porte.Garantia 
de um trabalho de alta qualidade e confiabilidade.

Medicilândia, 10 de Novembro de 2022

ILTOMAR CARVALHO DOS SANTOS

RESPONSÁVEL
rpt01

ILTOMAR CARVALHO DOS 
SANTOS:61664170200

Assinado de forma digital por 
ILTOMAR CARVALHO DOS 
SANTOS:61664170200



Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20221103003

Prefeitura Municipal de Medicilândia
Governo Municipal de Medicilândia

1Pag.:

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

06  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

10  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário
(s) a contratação de empresas para prestação de serviços de borracharia, para a reparação e manutenção 
dos pneus da frota de veículos da Prefeitura Municipal, para qual solicitamos as providências necessárias.

Faz necessária a contratação para conserto dos pneus, serviços de borracharia, dos veículos e maquinários desta 
Municipalidade, com vistas a dar continuidade ao funcionamento adequado dos mesmos para que os condutores em 
exercício estejam realizando seus préstimos com qualidade, segurança e em obediência aos Códigos de Trânsito 
Brasileiro

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

020039 CONSERTO DE PNEU DE MOTO 50,0000 UNIDADE 25,53
Especificação: Conserto em pquenos furos ou rasgos em pneus de motos. Garantia de um 

trabalho de alta qualidade e confiabilidade.

020040 CONSERTO DE PNEU L200 TRITON 50,0000 UNIDADE 68,33
Especificação: Conserto em pequenos furos ou rasgos em pneus de caminhonetes. Garantia de 

um trabalho de alta qualidade e confiabilidade.

020043 CONSERTO DE PNEU, VEICULO MOTONIVELADORA 200,0000 UNIDADE 161,67
020044 CONSERTO DE PNEU, VEICULO PÁ CARREGADEIRA 200,0000 UNIDADE 155,00
020046 CONSERTO DE PNEUS DE TRATOR 50,0000 UNIDADE 151,00

Medicilândia, 03 de Novembro de 2022

JÚLIO CÉSAR DO EGITO

RESPONSÁVEL
rpt01

JULIO CESAR DO 
EGITO:18516408272

Assinado de forma digital por 
JULIO CESAR DO 
EGITO:18516408272



Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20221103002

Prefeitura Municipal de Medicilândia
Governo Municipal de Medicilândia

1Pag.:

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

05  SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

10  SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário
(s) a contratação de empresas para prestação de serviços de borracharia, para a reparação e manutenção 
dos pneus da frota de veículos da Prefeitura Municipal, para qual solicitamos as providências necessárias.

Faz necessária a contratação para conserto dos pneus, serviços de borracharia, dos veículos e maquinários desta 
Municipalidade, com vistas a dar continuidade ao funcionamento adequado dos mesmos para que os condutores em 
exercício estejam realizando seus préstimos com qualidade, segurança e em obediência aos Códigos de Trânsito 
Brasileiro

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

020039 CONSERTO DE PNEU DE MOTO 100,0000 UNIDADE 25,53
Especificação: Conserto em pquenos furos ou rasgos em pneus de motos. Garantia de um 

trabalho de alta qualidade e confiabilidade.

020040 CONSERTO DE PNEU L200 TRITON 50,0000 UNIDADE 68,33
Especificação: Conserto em pequenos furos ou rasgos em pneus de caminhonetes. Garantia de 

um trabalho de alta qualidade e confiabilidade.

020042 CONSERTO DE PNEU,VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE 200,0000 UNIDADE 143,33
020045 CONSERTOS DE PNEUS DE CARRO DO LIXO E CARRO PIPA 200,0000 UNIDADE 126,67
032432 CONSERTO DE PNEU F4000 50,0000 UNIDADE 96,67

Medicilândia, 03 de Novembro de 2022

JÚLIO CÉSAR DO EGITO

RESPONSÁVEL
rpt01

JULIO CESAR DO 
EGITO:18516408272

Assinado de forma digital por 
JULIO CESAR DO 
EGITO:18516408272



Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20221025002

Fundo Municipal de Saúde

Governo Municipal de Medicilândia

1Pag.:

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

10  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

14  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a Contratação de empresa com objetivo de formar sistema de preço para prestação de 
serviço de borracharia, para a reparação e manutenção dos pneus da frota da Secretaria Municipal de 
Saúde de Medicilândia para qual solicitamos as providencias necessárias, para qual solicitamos as 
providências necessárias.

A contratação tem por finalidade atender a seguinte frota de veículos: 1 (uma) Ambulância SAMU, 4 (quatro) 
Ambulâncias do Hospital, 02 (duas) Ambulâncias na atenção Básica (sendo que uma fica de prontidão a comunidade 
Agrovila União da Floresta, localizada a 30 km da cidade e outro na Agrovila Nova fronteira, localizada a 10 km), 2 
(dois) automóveis e 1 (uma) caminhonetes dos postos de saúde, 1 (uma) van (usada para transporte de pacientes 
para Hemodiálise), este transporte é feito três vezes por semana para o Hospital Regional em Altamira., 1 (uma) 
unidade odontológico móvel, 2 (duas) caminhonetes e 3 (três) motocicletas Bros para atender o setor de Vigilância 
em Saúde. Frequentemente também a Secretaria de Saúde precisa remover pacientes de alta complexidade para o 
hospital regional em Altamira, além de frequentemente transportar pacientes nas ambulâncias da zona rural para o 
Hospital em Medicilândia. Sempre buscando levar saúde e atendimento as famílias e indivíduos em situação de 
vulnerabilidade social e discriminatória.

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

020039 CONSERTO DE PNEU DE MOTO 100,0000 UNIDADE 25,53

Especificação: Conserto em pquenos furos ou rasgos em pneus de motos. Garantia de um trabalho 
de alta qualidade e confiabilidade.

020040 CONSERTO DE PNEU L200 TRITON 300,0000 UNIDADE 68,33

Especificação: Conserto em pequenos furos ou rasgos em pneus de caminhonetes. Garantia de um 
trabalho de alta qualidade e confiabilidade.

020041 CONSERTO DE PNEUS DE CARROS PEQUENO 300,0000 UNIDADE 51,67

Especificação: Conserto em pquenos furos ou rasgos em pneus de carros de pequeno porte.Garantia 
de um trabalho de alta qualidade e confiabilidade.

019641 CONSERTO DE PNEU DA AMBULÂNCIA. 300,0000 UNIDADE 56,78

Medicilândia, 25 de Outubro de 2022

DEYWIS JULIANO DANIEL

RESPONSÁVEL
rpt01

DEYWIS JULIANO 
DANIEL:03537902905

Assinado de forma digital por 
DEYWIS JULIANO 
DANIEL:03537902905



Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20221103001

Prefeitura Municipal de Medicilândia
Governo Municipal de Medicilândia

1Pag.:

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

03  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

10  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário
(s) a contratação de empresas para prestação de serviços de borracharia, para a reparação e manutenção 
dos pneus da frota de veículos da Prefeitura Municipal, para qual solicitamos as providências necessárias.

Faz necessária a contratação para conserto dos pneus, serviços de borracharia, dos veículos e maquinários desta 
Municipalidade, com vistas a dar continuidade ao funcionamento adequado dos mesmos para que os condutores em 
exercício estejam realizando seus préstimos com qualidade, segurança e em obediência aos Códigos de Trânsito 
Brasileiro

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

020039 CONSERTO DE PNEU DE MOTO 200,0000 UNIDADE 25,53
Especificação: Conserto em pquenos furos ou rasgos em pneus de motos. Garantia de um 

trabalho de alta qualidade e confiabilidade.

020040 CONSERTO DE PNEU L200 TRITON 200,0000 UNIDADE 68,33
Especificação: Conserto em pequenos furos ou rasgos em pneus de caminhonetes. Garantia de 

um trabalho de alta qualidade e confiabilidade.

020041 CONSERTO DE PNEUS DE CARROS PEQUENO 200,0000 UNIDADE 51,67
Especificação: Conserto em pquenos furos ou rasgos em pneus de carros de pequeno 

porte.Garantia de um trabalho de alta qualidade e confiabilidade.

Medicilândia, 03 de Novembro de 2022

JÚLIO CÉSAR DO EGITO

RESPONSÁVEL
rpt01

JULIO CESAR DO 
EGITO:18516408272

Assinado de forma digital por 
JULIO CESAR DO 
EGITO:18516408272
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