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Descrição Completa: 

• Executar a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e 

equipamentos elétricos, 

máquinas de lavar, tanquinho, etc)

para assegurar o seu perfeito funcionamento.

• Promover a manutenção e instalação elétrica temporária em festas, 

desfiles, eventos, feiras, exposições patrocinadas p

Secretaria Municipal de Educação, instalando fiação, refletores, tomadas e 

lâmpadas, proporcionando maior segurança aos usuários das unidades 

escolares, assim como da Secretaria Municipal de Educação. 

• Realizar serviços de telefonia, in

canaletas  e dutos para passagem de cabos. 

• Instalar, reparar ou substituir tomadas, fios, painéis, interruptores, 

disjuntores, alarmes, campainhas, torneiras elétricas, reatores, lâmpadas, 

resistências, chuveiros, refl

raios, bomba elétrica, utilizando chaves, alicates e outras ferramentas 

para atender às necessidades de consumo de energia e proporcionar a 

manutenção elétrica em prédios públicos como Secretaria de Educação e 

todas as Unidades Escolares e Ginásios de Esportes Conjugados às 

Escolas, abaixo relacionados: 

• 1 - EMEI Olga Amélia (Vila Rica);

• 2 - EMEF Mario Bianchi e Quadra (Centro);

• 3 - EMEI Albertina de Moraes (Bela Vista);

• 4 - EMEFEJA Conce

• 5 -EMEI Beija Flor (Jd. Novo Horizonte);

• 6 - EMEI Maria Carolina (São Judas);

• 7 - EMEF Elizabete Lala CIEF e Ginásio de Esportes (São

• 8 - EMEI Vó Landa (Vila Esperança);

• 9 - EMEI Primeira Estação (Vila Esperança);

• 10 - EMEI Regina Lala (Ressaca

• 11 - EMEF Augusto Coelho e Ginás

• 12 - EMEF Maria Vicençotti (Pedra Branca);

• 13 - EMEF Isaura Coelho e Ginásio (Vila Rica);

• 14 - EMEF Mary 

• 15 - EMEIEF Letícia P. Torezan (Quilômetro

• 16 - Secretaria de Educação (Centro);

• 17 - Garagem de Transporte Escolar (Centro);

• 18 - Departamento de Merenda Escolar (Ao lado da delegacia
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Descrição Completa 

Executar a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e 

equipamentos elétricos, (como chuveiros, ventiladores, campainhas, 

máquinas de lavar, tanquinho, etc)reparando peças e partes danificadas, 

para assegurar o seu perfeito funcionamento. 

Promover a manutenção e instalação elétrica temporária em festas, 

desfiles, eventos, feiras, exposições patrocinadas pela Prefeitura e/ou 

Secretaria Municipal de Educação, instalando fiação, refletores, tomadas e 

lâmpadas, proporcionando maior segurança aos usuários das unidades 

escolares, assim como da Secretaria Municipal de Educação.  

Realizar serviços de telefonia, instalando linha telefônicas, colocando 

e dutos para passagem de cabos.  

Instalar, reparar ou substituir tomadas, fios, painéis, interruptores, 

disjuntores, alarmes, campainhas, torneiras elétricas, reatores, lâmpadas, 

resistências, chuveiros, refletores em quadras esportivas, fusíveis, para

raios, bomba elétrica, utilizando chaves, alicates e outras ferramentas 

para atender às necessidades de consumo de energia e proporcionar a 

manutenção elétrica em prédios públicos como Secretaria de Educação e 

odas as Unidades Escolares e Ginásios de Esportes Conjugados às 

Escolas, abaixo relacionados:  

EMEI Olga Amélia (Vila Rica); 

Mario Bianchi e Quadra (Centro); 

bertina de Moraes (Bela Vista); 

EMEFEJA Conceição Menuzzo (Bela Vista);  

Beija Flor (Jd. Novo Horizonte); 

MEI Maria Carolina (São Judas); 

EMEF Elizabete Lala CIEF e Ginásio de Esportes (São Judas); 

EMEI Vó Landa (Vila Esperança); 

imeira Estação (Vila Esperança);  

MEI Regina Lala (Ressaca); 

EMEF Augusto Coelho e Ginásio de Esportes (Vila Esperança);  

Maria Vicençotti (Pedra Branca);  

ra Coelho e Ginásio (Vila Rica);  

 Rosa Baracat (Vila Esperança); 

EMEIEF Letícia P. Torezan (Quilômetro); 

de Educação (Centro); 

de Transporte Escolar (Centro);  

mento de Merenda Escolar (Ao lado da delegacia). 
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Qtd 

VALOR 
GLOBAL 

Executar a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e 

ladores, campainhas, 

reparando peças e partes danificadas, 

Promover a manutenção e instalação elétrica temporária em festas, 

ela Prefeitura e/ou 

Secretaria Municipal de Educação, instalando fiação, refletores, tomadas e 

lâmpadas, proporcionando maior segurança aos usuários das unidades 

stalando linha telefônicas, colocando 

Instalar, reparar ou substituir tomadas, fios, painéis, interruptores, 

disjuntores, alarmes, campainhas, torneiras elétricas, reatores, lâmpadas, 

etores em quadras esportivas, fusíveis, para-

raios, bomba elétrica, utilizando chaves, alicates e outras ferramentas 

para atender às necessidades de consumo de energia e proporcionar a 

manutenção elétrica em prédios públicos como Secretaria de Educação e 

odas as Unidades Escolares e Ginásios de Esportes Conjugados às 
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