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COI{SULTA

Nome: LUZII{ETE CONCEIçÃo DIÀs MIrIuz
End: Rua SÉo Joâo 3/n - Balrro - Varglnha;
CEP:65.660.00O;

CPF: OO1.167.A45-77

CIDN)E: Bario de GraJaú - MA.

Prezada Senhora,

convidamos para apresentâr proposta de rocaçáo de um imóvel,
conforme especificações abaixo, acompanhada do valor e prazo de validade da
proposta, e demais documentos perlinentes.

OBJETO

l,ocaçáo de um imóvel urbano, localizado na Rua 10 de Novembro, s/n,
centro, nesta cidade, destinado ao apoio adminisúativo ao execuüvo Municipal,'na
hospedagem de assessores e demais equipes técnicas.

Justlflcativa:

Este pedido se faz necessário haja vista o Município não dispor de sua
propriedade nenhum imóvel em área urbana com visias a acomodaçáo e
hospedagem de assessores e demais equipe técnica que prestam serviçàs ao
executivo Municipal.

DA DoTAçÁO ORçA.MEilTÁRIA

o gasto necessá'rio à realizaçáo do processo e à consequente contrataçãotem adequaçáo orçamenlária e financeira com a Lei orçamentária Anual e
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a ki de Diretrizes orçamentárias.
Tal constataçáo tem como fundamentaÇáo na atiüdade estabelecida no ppA do
Município.

DO PRAZO DE EXTCUçÃO

O prazo para execuçâo da locaçáo será até 3l de dezembro de 2022, a
contar da assinatura do Termo de Contrato.

Ruâ São José, N' 479- Centro - CEp: 65668{00 - CNPJ: 01.612.338,000147
Fone/fax (99) 3553-1098/10 l9

E-mail:prefdtürasucupiradoriachao@gmail.com



/"XÀ
fí

DA EspBclr.rcAçÃo Dos sERvIços

Aguardamos sua proposta no prazo de 10 (dez) dias na sede da
Prefeitura Municipal, situada na Rua sáo José, n" 479, centro - sucupira do
Riachâo/MA - CEP: 65.668-000.
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ose Warlen Barbosa Silva
Presidente CPL

Portaria n" LO7 12O21

ITEM DEscRrçÃo DETÁLIIADA QUANT. UND. VAL. UITIT. VAL. TOTAL

0i

contratação de locaçáo de
um imóvel urbano,
localizado na Rua 10 de
Novembro, s/n, Centro,
nesta Cidade, destinado
ao apoio administrativo ao
executivo Municipal, na
hospedagem de
assessores e demais

u1 técnica

11 MÊS
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SâLA DA COMISSÃO PER}IA.ITENTE DE LICITÀçÃO DO MUITIICÍPTO, EU 21 DE
JAITEIRO DD2O22


