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1 - Objeto 

1.1 Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação serviço 
técnico de instalação e manutenção em aparelhos eletroeletrônicos 
(central de ar, bebedouro, Geladeira e Freezer),com reposição e 
fornecimento de peças, para atender às necessidades dos serviços 
desenvolvidos por esta Secretaria, Conselhos, Serviços de Proteção 
Social Básica CRAS, CREAS, e Projetos Socioassistenciais, no 
exercício de 2020, conforme especificações e quantidades 
estabelecidas abaixo. 

 

5-Justificativa de Aquisição 

            Justifica-se a Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação 
serviço acima elencados que atenderá às necessidades da Secretaria de Municipal 
de Desenvolvimento Social-SEMDES, bem como os Conselhos e Serviços de 
Proteção Social Básica e Especial do CRAS e CREAS, Programa Bolsa Família e 
CADÚNICO no exercício de 2020  

            Considerando que no quadro atual da Administração Pública Municipal não 

existirem servidores com as habilidades para execução das atividades de 

manutenção de aparelhos de ar-condicionado e de aparelhos de refrigeração, . 

    Considerando ainda, a preocupação com a saúde, a segurança, o bem-estar e o 

conforto dos servidores e usuários. 

             A execução do serviço atenderá às necessidades de prestação dos 

serviços de manutenção, preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar-condicionado 

e de aparelhos de refrigeração desta Secretaria bem como, Conselhos, Serviços 

de Proteção Social Básica CRAS, CREAS, e Projetos Socioassistenciais a fim de 

manter os referidos aparelhos em perfeitas condições de funcionamento e 

conservação,  

             Desta forma se faz necessário à Contratação de Pessoa Jurídica 
especializada na prestação serviço técnico de instalação e manutenção em 
aparelhos eletroeletrônicos (central de ar, bebedouro, Geladeira e Freezer), a fim 
de atender e dar continuidade ao desenvolvimento dos Trabalhos 

 

 
 

 
Óbidos/PA, 29 de janeiro de 2020. 
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