
P.efêituro Municipolde

Memorando

Sucupira do Riachão [MA), 2l de abril de 2022

A Sua Excelência Senhor
WALTERTINS RODRIGUES DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
Nesta

Senhor Prefeito,

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, em conformidade com especificações em anexo.

Este pedido tem a finalidade de urgente necessidade de fornecimento das

refeições supramencionadas, destinadas a assessores, colaboradores e demais agentes

polÍticos do executivo Municipal de Sucupira do Riachão - MA.

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

ensejo para renovar meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Klévia Maria Lima de Sousa
Secretária Municipal de Administração Geral
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I _ FUNDAMENTAÇÃO:
Em cumprimento aLei Federal n" 8.666/93 e stras alterações, são elaboradas o

presente para que sejam efetuados a cortÍataÇão de fornecimento de refeições.

2 _ OBJETO:
Contratação de prestação de sen iços no preparo e fornecimento de refeições,

destinadas a assessores, colaboraCores e demais agentes pclíticos do executivo municipal,
enr conformidade com este documento

2.1 - JUSTIFICATIVA:
Este pedido tem a finalidade de urgente necessidade de fornecimento das refeições
supramencionadas, destinadas a assessores, colaboradores e demais agentes políticos do
executivo Municipal.

3 - DAS CONDrÇOBS nE PARTTCIPAÇÃO:
Poderão participar desta futnra contrataçáo, interessada (Pessoa Física e/ou Jurídica) que
tenha ramo de atividacte compatível com objeto pretendido e que atenderam a todas as

exigências, inclusive quanto a documentaÇão e requisitos mínimos de classificação das
propostas.

04 - EXIGÊNCLA FUNTiAMENTA]- PARA FOB§,ÍAÇÃO OOS CUSTOS:
Os preços adotados pelcs interessarios deverão estar de acordo com os praticados no
mercado e neles cieverão estar inciusos todas as despesas necessárias, inclusive custos com
impostos, taxas e qtra.isquer outr;is despesas inereÍltes à prestação dos serviços.

05 _ DA YIGENCIA
A futura contrataçáo tera vigência zte 31i12i2022, contados a partrÍ da assinatura do
contrato, devendi.i os valoies pactuados ser fixos e irreajustáveis neste período.
Os valores poderão sel aiterados, nüs casos previstos peio dispositivo no Art. 65 da Lei
federal n" 8.666/93, sempre através de Termo Aditivos em ordem cÍescente, observando os

respectivos créditos orÇamentários.

06 _ DA ESPECIFICAÇÀO DAS R-EFEIÇÕES:

Discrirninaçãc

01 UndRefeição
compOsto
canle,
macarrão,
salada.

Íipo
de: Oz

arraz.,
verdura

porção
tipos rle

feijâo,
cazida e

C

,\4 a
Klévia Maria Lirna de Sousa

Se"cretária lltrinÍr:ipal de Administração Geral
Port:aria neAS/2ü2L

Unid. Quant v.
Unit

v
Total

Item

600

tlua Sâc .lose . N" J79. l c:rt:r: - Cl: l]: 656ó8-00ú - CNP.I: 0 i .ú 12.338/00í"' l-67
!:onc,' i',,r : (99) 355i- | 0981 l0l9

l:-rnei l :nrei eiru rlsucu oirud.lriachao@smaiÍ.ccrii


