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Sucupira do Riachão (MA), 08 de fevereiro de 2022.

A Sua Excelência Senhor
WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO

Prefeito Municipal
Nesta

Dirijo-me, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, para solicitar

AUTORIZAçÃO à Comissão Permanente de Licitação para efetuar os procedimentos

necessários à Contratação de prestação de serviços no preparo e fornecimento de

refeições, destinados a paciente da Municipalidade na realização de Hemodiálise na

Cidade de Floriano - PI, em conformidade com especificações em anexo'

Esta contratação se faz necessária para atender as necessidades dos pacientes da

Municipalidades na realização de hemodiálise na Cidade de Floriano - Pl'

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

ensejo para renovar meus protestos de estima e consideração'

Respeitosamente,

1l t-LÍ't'\4 L* Q"*t
Luara Lima PoÉo Carvalho

Secre!ária Municipal de Saúde

Portaria Ns 06/2021

Ruâ Sâo Joú, N' 479. Centro - CÉPi 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001{?
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019

E-mail :prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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Memorando

Senhor Prefeito,
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l -FTINDAMENTAÇÃO:

Em cumprimento aLei Federal n" 8.666/93 e suas alterações, são elaboradas o
presente piua que sejam efetuados a contratação de fornecimento de refeições.

2 - OBJETO:
Contratação de prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeições, em

conformidade com este documento
2.I _ TSTIFICATfVA:
Este pedido tem a finalidade de uÍgente necessidade de fornecimento das refeições
supramencionadas, destinadas a pacientes da Municipalidade 1ançaliz.aSo de Hemodialise
na Cidade de Floriano, no Estado do Piauí.

3 - DAS CONDrÇÕES pr PARTTCTPAÇÃO:
Poderão participar desta futura contratação, interessada (Pessoa Física e/ou Jurídica) que
tenha ramo de atividade compaúvel com objeto pretendido e que atenderam a todas as
eúgências, inclusive quanto a documentação e requisitos mínimos.

04 - EXrGÊNCrA FUNDAMENTAL PARA FORMAÇÃO DOS CUSTOS:
Os preços adotados pelos interessados deverão estar de acordo com os praticados no mercado
e neles deverão estar inclusos todas as despesas necessiârias, inclusive custos com impostos,
taxas e quaisquer outras despesas inerentes à prestação dos serviços.

05 _ DA YIGENCIA
A futura contratação teú vigênen até 3l/12/2022, contados a partir da assinatura do
contrato, devendo os valores pactuados ser fixos e irreajusuíveis neste período.
Os valores poderão ser alterados, nos casos previstos pelo dispositivo no Art. 65 dalei federal
n" 8.666/93, sempre através de Termo Aditivos em ordem cÍescente, observando os
respectivos créditos orçamentários.

06 - DA ESPECTFTCAÇÃO DAS REFErÇÕES:

Luara Lirmn Porto Caryalho
Secretaria Municipal de Saúde

Portaria n" 006/2021

Item Discriminação Unid Quant. v.
Unit

Y
Total

01 Refeição tipo porção
composto det 02 tipos de
caÍne, ilÍroz, feijão,
macarrão, verdrua
cozillae salada.
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