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l-FUNDAMENTAÇÃo

Em cumprimento a Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações, são elaboradas o pÍesente
para que seja efetuada a locação de um imóvel.

2 _ OBJETO

Contratação de locação de um imóvel Salão Comercial localizado na Rua Irene Costa
s/n - centro - nesta Cidade, destinado a instalação e funcionamento das atividades da AGED -
MA, (Agencia Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão).

2.1 - Jusüficativa:

Esta contratação se faz necessário para melhor atender criadores do nosso Município.

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMEI.{TÁR]A

O gasto necessário à reabzação do procedimento e à consequente contraÍação tem
adequação orçamentiíria e financeira com a Lei Orçamentiiria Anual e compatibiüdade com o
Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes orçamenúrias. Tal constatação tem como
fundamentação na atividade estabelecida no PPA do Municipio.

07 - DO CRONOGRÂMA FÍSICO-FNANCEIRO

O desembolso para fazer face aos custos com a pÍestação dos serviços correrá à conta
das dotações orçamenárias consignadas no Orçamento do Município 2022, cortforme legislação
vlgente.

0E - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo paÍa execução da locação será até 31 de dezembro de 2022 a contar da
assinatura do Termo de Contrato.

09 - DA ESPECTFTCÀÇÃO DOS §ERYrÇOS

ITEM DESCRIÇÁO
DETALIIADA

QUANT. UND VALOR. UNT. VAL. TOTAL

01

Contratação de locação de
um imóvel Salão Comercial
localizado na Rua irene
Costa - s/n - centro -
Sucupira do Riachão - MA,
destinado a instalação e
funcionamento das
atividades dâ AGED - MA,
(Agencia Estadrâl de Defesa
Agropecuária do Maranhão)

09 MES
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Memorando Interno

Sucupira do Riachão (MA), 25 de março de 2022

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

Senhora Prefeito,

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

pzua que seja feito os procedimentos necessários à contÍatação de locação de imóvel salão

comercial, localizado na Rua Irene Costa, s/n, Centro, nesta Cidades, destinado a instalação e

funcionamento das atividades da AGED - }r1q, (Agencia Estadual de Defesa Agropecuária do

Maranhão), em conformidade com especificações anexas.

Esta contratação se faz necessária para atender criadores do nosso Município.

Certo da aquiescência e compÍeensão de Vossa Excelência paÍa com o exposto

acolho do ensejo para renovaÍ meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente ,

(r

Klevia Maria Lima de Sousa
Secretária Municipal de Administração Geral

Portariano M5/2021
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