
  

 
 

 Ofício nº 003/2023/ADM/PMON                             Ourilândia do Norte (PA), 24 de janeiro de 
2023.  
 
 
Ao Exmo. Sr. 
Dr. JÚLIO CÉSAR DAIREL  
Prefeito Municipal  
 
Assunto: Solicitação de abertura de processo licitatório.  
 
Excelentíssimo Prefeito,  
 
 

Após meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente SOLICITAR abertura de um novo 

procedimento para à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FONECIMENTO DE PEÇAS 

E SERVIÇOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, 

GELADEIRAS, FREEZES E OUTROS REFRIGERADORES, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA. 

É sabido que as estações climáticas no Estado do Pará são bem indefinidas, ou seja, um 

inverno rigoroso ou um verão com altas temperaturas, onde se exige que tenhamos um sistema 

de climatização adequado e que esteja em plenas condições de uso, de forma a manter um 

ambiente satisfatório para o bom desempenho dos departamentos em geral, das Secretarias 

diversas do Município de Ourilândia do Norte. 

Assim, a manutenção preventiva se faz necessária para que os equipamentos sejam 

mantidos sempre em boas condições de utilização, as quais estabelecem parâmetros para 

verificação visual do estado de limpeza, remoção das sujidades por métodos físicos e 

manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos sistemas de 

climatização, de forma a garantir a qualidade do ar de interiores e prevenção de riscos à saúde 

dos ocupantes de ambientes climatizados. 

A manutenção corretiva justifica-se pelo fato da Secretaria não dispor de mão de obra 

especializada, em seu quadro de servidores, para a realização de serviços de retificação ou 

substituição de peças e/ou componentes que porventura vierem a apresentar defeitos durante o 

funcionamento do sistema de climatização. 

Trata-se de contratação de suma importância, haja vista que o Município possui diversas 

Secretarias e todas têm em seus departamentos centrais de ar condicionais, geladeiras, freezers 

e outros refrigeradores aos quais deve ser assegurada manutenção preventiva e corretiva, 

visando manter a utilização dos mesmos em perfeitas condições de uso e durabilidade. 

 



  

 
 

JUSTIFICA-SE, a importância da presente contratação para suprir as finalidades precípuas 
desta Prefeitura, justificando ainda a necessidade de se providenciar um sistema de registro de 
preços, para que assim possam ser atendidos todos os órgãos municipais uma vez que o 
consumo deste tipo de produto pode variar a depender de inúmeros fatores, quer seja nas áreas 
administrativas, de saúde pública, educacional, manutenção ou mesmo na execução  de serviços 
desempenhados por todas as equipes da Prefeitura Municipal. 
 

Diante o exposto, solicitamos autorização para a contratação, bem como de uma consulta 

jurídica, para a concretização do processo aqui referenciado. 

 
 
 
 
 

Daniela Dayrell de Queiroz 
Secretária Municipal de Administração 

DANIELA DAYRELL DE 
QUEIROZ:05717338678

Assinado de forma digital por DANIELA 
DAYRELL DE QUEIROZ:05717338678 
Dados: 2023.02.02 10:27:50 -03'00'














