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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABET DO PARÁ

Secrelqrio Municipql de Administroçôo, Plonejomenlo e Finonços

oFtcto N" 269 /2022 - SEMAPF

Sonto lzobel do Poró,05 de dezembro de 2022.

Exmo. EVANDRO BARROS WATANABE

Prefeito Municipol de Sonto lzobel do PorÓ.

Assunlo: oquisiçÕo de moteriois de expediente, de higiene e de limpezo pqro

otender o Prefeituro Municipol de Sonto lzobel otrovés de suos Secretorios

Jurisdicionodos e Fundos Municipois.

Senhor Prefeito,

Considerondo o revogoçÕo do PregÕo Eletrônico SRP no 02412022 cuio

objeto é o oguÍsiçõo de moteriois de expedienfe, de higiene e de limpezo pc,ro

ofender o Prefeituro Municipol de §onfo lzobel olravés de suos SecreforÍos

JurisdicÍonodos e Fundos MunicipoÍs pelo necessidode de odequoçÕo do termo

de referêncio, conforme cópios onexos do justificotivo e termo revogoçÕo.

Considerondo o continuidode do procedimento licitotório esfo

Secretorio, no uso de suos otribuições, encominhou Ofício Circulor no 055/2022'

SEMAPF dondo ciêncio ôs secretorios do revogqçÕo do referido PregÕo e

informondo que monteró o demondo onteriormente formolizodo otrovés do

ofício circulor no 027 /2022-SEMAPF, de I ó de moio de 2022.

lmportonte registror que o referido moteriol é de extremo importÔncio

poro o pleno funcionomento dos setores e secretorios do Prefeiiuro Municipol,

bem como porq o otendimento Com excelêncio dos munícipes.

Ante o exposto e certos de contormos com vosso oiençÕo, encominho

o Ofício Circulor n" 0SS/2022-SEMAPF com o ciêncio de codo secretorio e cópio

dos ofícios com os demondos dos mesmos.
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Por oportuno, encominhomos o Termo de Referêncio Unificodo eloborodo

por esto Secretorio Municipol de Administroçôo o fim de otender o todos os órgôos

vinculodos o Prefeituro Municipol de Sonto lzobel, ressoltondo oÍndo o importôncio

do oquisiçÕo do referído objeto.

Atenciosomente,
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