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Prefeltura Munlclpal de Santa lzabel do pará
.' Palácio Municipal Cap, Noé de Carvatho
"",Secretaria Municipal de Adminístração e FÍnanças

DESPACHO:080/201 9- SEMAD/SC

Santa lzabeldo pará, 24 de maio de 2019.

Ao Setor de Compras,

A PREFEITURA Do MUNIcíPto DE SANTA tzABEL Do pARÁ, no uso de suas atribuiçÕes
legais' considerando que tem pautado suas atividades em obediência às legislaçÕes aplicável, como é o
caso da Lei 8.666/93, '

considerando que a contratada R. B DE Assls- Epp, com sede em santa tzabel do pará,
bairro: Juazeiro, inscrita no cNPJ/MF sob o no: 09.284.g11.t0001-62, representada neste ato pelo
administrador, senhor RITHMEL NETO oLlvElRA Assls NETo, brasileiro, divorciado, empresário,
portador da carteira de identidad e no: 2372319, ss/pA, e cpF No: 427.417,g52-g7, nâo vem cumprindo
com suas obrigaçÔes legais e contratuais, tendo em vista a injustificada recusa em fornecer os proclutos
ittcluídos no contrato celebrado desde 1gto5t2o1g,o que viola o item 5.2 do contrato;

considerando, ainda que o náo fornecimento desde 1ilrc5no1gtem ocasionarJo prejuÍzo à
Administraçâo PÚblica, e suas secretarias, especialmente, a secretaria de Educação, haja vista que as
Escolas deste municÍpio são servidas com o fornecimento da contratada;

considerando, ainda, que a contratada fora notificada, anexa aos autos desde o dia
2010512019 e nâo tomou nenhuma medida para retomar o fornecimento;

Considerando a rescisâo havida com a contratada;

considerando, ainda, o Decreto no o2ot2o18, de 1g de março de 2018, que delega
competência para processamento e assinatura de procedimentos administrativos e atos provenientes a
Sra. Claudine Yukari Watanabe Sasaka,

É que venho, através deste requerer mediante PEDIDo EMERGENCIAL que haja cotaçâo
dos valores ora constantes, planilha em anexo, para fornecimento de RECARGA DE GÁs LIQUIFEITO
DE PETRÓLEO (cLP) EM BoruÃo DE í3Kc, ÁcuA MTNERAL EM copos DE 2ooML E REcARcA
DE ÁG-UA MINERAL EM GARRAFÕES DE 2OL, PARA CONSUMO DAS SECRET.
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Secretaria de Adrnirristração e Finanças-SEMAD
Avenida Barão do Rio Branco, Bairro: centro, Município de santa rzaber do pará.
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