ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CNPJ: 01.613.319/0001-55
SETOR DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO Nº 001/2022
DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Este relatório trás em seu teor a lista de todos os processos de dispensa de licitação e inexigibilidade, realizados por esta Comissão
Permanente de Licitação desta municipalidade no que compreende as atividades e funções dadas por lei, entre as datas de 01 de
janeiro de 2022 à 30 de maio de 2022, por este setor.
PROCESSO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
001/2022

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM
FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES PRONTAS
(MARMITEX) PARA
ATENDER AS
NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE DE CURUÁ/PA

FUND. LEGAL
Lei 14.133/21
ART. 75, INCISO II

VALOR
R$ 35.100,00 (Trinta e
cinco mil e cem reais)

JUSTIFICATIVA
Cuida a futura contratação,
do
atendimento
às
necessidades
deparadas
pela Secretaria Municipal
de
Saúde
de
nosso
município, em fornecer
alimentação em forma de
marmitas aos funcionários
que trabalham em regime
de plantão, onde estes não
podem se ausentar do local
de trabalho. Também em
virtude das realizações de
campanhas de vacinação
em todo território municipal,
sendo de suma importância
a
disponibilização
de
alimentação aos servidores
que por esse motivo
estiverem
distantes
e
impossibilitados de fazer
suas refeições em casa,
como de costume, Além de
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CONTRATADO
ERIKA DOS SANTOS
VIANA - CNPJ Nº
41.508.996/0001-28
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outros eventos que possam
vir a ocorrer.
Pelas razões e carências
expostas acima, solicito que
seja dado providências
quanto a contratação de
empresa
para
o
fornecimento do objeto,
visto que esta é a opção
mais favorável, uma vez
que não dispomos de
ambiente adequada para o
preparo
e
nem
de
funcionário específico para
a função, sendo mais viável
a compra da refeição
pronta.
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