PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72
SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ao Departamento de Contabilidade do Município de Bom Jardim/MA.

CONSIDERANDO a necessidade justificada de se realizar procedimento licitatório,
visando à contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de pneus novos e
baterias para suprir as necessidades do município de Bom Jardim/MA.
Tal contratação deve-se à necessidade de promover a substituição das baterias
descarregadas, tendo em vista veículos seguros, em condições ideais de funcionamento,
garantindo a segurança de seus usuários. A aquisição de baterias novas se faz necessário, tendo
em vista a vida útil das expstentes já ultrapassarem os limites suportáveis, colocando em risco o
bom funcionamento dos veículos próprios. Deve-se também à necessidade de promover a
substituição dos pneus debilitados ou danificados e baterias descarregadas, tendo em vista
veículos seguros, em condições ideais de funcionamento, garantindo a segurança de seus
usuários. Ante a alta demanada de veículos usados pelas Secretarias Municipais e o uso elevado
dos mesmos, se faz necessária a troca anual, condição indispensável para se garantir a segurança
dos servidores e munícipes que utilizam os veículos sob a responsabilidade do município. Manter
a frota municipal em perfelas 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 o atendimento, para os deslocamentos diversos, para os transportes de pessoas e execução
dos processos cotidianos e rotineiros no atendimento às necessidades dos munícipes
ENCAMINHA-SE o presente processo com Termo de Referência em anexo, presente
neste o orçamento detalhado em planilhas que expressam a composição de todos os seus custos
unitários, solicitamos ao Departamento de Contabilidade deste Município para que indique os
recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações a serem assumidas.
Logo após, devolva-se os autos a estes Órgãos, para que sejam tomadas as medidas
pertinentes.
Sem mais, para o momento, agradecemos e subscrevemo-nos.

Bom Jardim/MA, 13 de abril de 2022.

Atenciosamente,
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