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Sucupira do Riachão (MA), l8 de janeiro de 2022

A Sua Excelência a Senhora
Walterlins Rodrigues de Azevedo
Prefeito Municipal
Nesta

Senhora Prefeito,

Dirijo-me, respeitosamette, a Vossa Excelência, para solicitar AUTORIZAÇÃO

para que seja feito os procedimentos necessários à contrataçáo de locação de imovel urbano,

localizado na Rua 10 de Novembro, s/fl, Centro, nesta Cidades, destinado ao apoio

administrativo ao executivo municipal, na hospedagem de assessores e demais equipe técnica, em

conformidade com especificaçÕes anexas.

Esta contrataçáo se faz necessária haja vista o Município não dispor de sua

propriedade nenhum imovel em ârea urbana com vistas a acomodação e hospedagem de

assessores e demais equipe técnica que preste serviços ao executivo Municipal.

Certo da aquiescência e compreensão de Vossa Excelência para com o exposto

acolho do ensejo paÍa renovar meus protestos de estima e consideraçã.o.

Respeitosamente,

dr
Klevia Maria Lima de

Secretiíria Municipal de Administração Geral
Porraria f 005/2021

Rua São Jose, N" 479. Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 0l 612.338/0001 -67

Fone/fax: (99) 3553- I 098/l 0 I 9
E-mail : orefeitu rasucu o iradoriachao@smail.com
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ESPECIFICAÇÁo Do oB.,ETo

1 - rurDAilEltreç.io
Em cumprimento a Lei Federal n'8.666/93 e suas âlterâÇões posteriores, é elabo-
rado o presente para que seja efetuado a locação de imóvel, conforme segue.

2 - OBJtIlo
Contratação de locaÇáo de imóvel urba-no, localizado na Rua 1O de Novembro, s/n,
Centro, nesta Cidade, destinado ao apoio administrativo ao executivo municipal, na
hospedagem de assessores e demais equipes técnicas, em conformidade com o pre-
sente instmmento.

2. 1 - JustiÍicativa:
Faz-se necessá'ria a presente contrâtâção da locação de imóvel pretendido, haja vis-
ta o município náo dispor de sua propriedade nenhum imôvel em área urbana com
vistâs â acomodaçáo e hospedagem de assessores e demais equipes técnicas que
prestam serviços ao execuüvo municipal.

O imóvel acima citado atende perfeitamente o objeto pretendido, através de sua 1o-

cabzaçáo, cârâcterísticâs estruturais, estado de conservaÇão, acesso e seguranÇa.

3 - DAS COrDrçÕtS Dt PARTTCTPAçÃO
Poderão participar os interessâdos que tenha ramo de atividade compatível com o

objeto e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentâçâo e

requisitos mínimos exigidos no edital.

4 -LOC'AL E PRAZO DA PRESTAçÃO DOS STRVIçOS
Os serviços deverão ser prestados p€14 contÍatâda, na sede do município de Sucupi-
ra do Riacháo, Estâdo do Maranháo.
O início da prestâção dos serwiços será imediato â contâr da data de assinatura do
Termo de Contâto Administrativo e recebimento da Ordem de Serviços.

5 - DA ESPECIrI DOS PRETEIÍDIDO§:

8 - DA DOTAçÃO ORçAUEIÍT/{RIA
o gasto necessário para execução da futura contrâtação ocorrerá na seguinte dotá.-

çáo orçame ntária, conforme abaixo:

Ualdade OÍçarnêntáÍia:
Projeto/ Atividade:
Elemento:

9 - DO CROIÍOGRAUA riSrCO-rmarcrrno
o desembolso paIa faznt face aos custos com a prestâção dos serviços correrá à

contâ das dotaÇÕes orçamenüifias consignadas no orçamento do Municipio 2022,
conforme legislaçáo vigente.

Vl. TotalUnd. Quant. Vl. MensalIteo Especlflcaçáo

Rg ??????11 Rr§ ?????Mês

Imóvel urbaao, localiz*do na rua lO de
aoverbro, destiaado ao apolo admlnlr-
tÍatlvo ao executlvo mullclpal, aa
hoslredagêE de assessores e demals
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1() - DA VIGEI|CIA
A futura contratâção terá vigência de 11 (meses) dias, contados a partir da assina-
tura do contrato, devendo os valores pactuados serem fixos e irréajustaveis neste
período.
os valores poderão ser alterados, nos casos previstos pelo dispositivo no Art. 65 daI*í n" 8.666/93, sempre atraves de Termos Aditivos em ordem crescente, observan-
do os respectivos crêditos orçamentários.

t.
Klevia aria Lima de Sousa

§ecrotário Munlclpal de Adalnlstração Geral
Portarla f OOS | 2O2l
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