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Santana da Ponte Pensa - SP, 18 de janeiro de 2.022.

Ofício nº 04/2.022 - Presidência da Câmara Municipal

Assunto - Solicita "Cotação de Preço" (Orçamento).

Prezado(s) Senhor(es),

Por intermédio do presente, vimos solicitar de Vossa

Senhoria "Cotação de Preço (orçamento), objetivando à contratação de empresa para

os prestação de Serviços apoio Administrativo (01 - Escriturário), com carga horária

de trabalho 40 (quarenta) semanais, junto à Câmara Municipal do Município, por

tempo determinado.

Ressaltamos que a intenção deste Poder Legislativo é

proceder a contratação por tempo determinado não superior à 06 (seis) meses, até

a realização do Concurso Público, para atendimento do TAC celebrado com a

Defensoria Pública da Comarca.

Destacamos ainda que for homologado Oque

Concurso Público, o Termo de Ajuste, será rescindido amigavelmente, dispensando

as Sanções Administrativas e Multas.

Outrossim, vossa empresa deverá levar em consideração

para cotação, que será de sua inteira responsabilidade às despesas de transportes,

combustíveis, manutenção de veiculos, tributos, encargos trabalhistas,

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, deslocamento de pessoas, estadias e

alimentações.

Por fim esclarecemos que a Cotação de Preço, poderá ser

Ofício/Carta digitalizada, sendo este último, com timbre da empresa, carimbo doenviada no e-mail camara(Demsantanadapontepensa.sp.9ov.br
ou por meio de

CNPJ, deixando evidente o nome do responsável e a assinatura, bem como, ainda

deverá constar na cotação de Preço:

- Validade da Proposta:-
- Condições de Pagamento.-
- Sem há disponibilidade de Profissional:-
- Valor Global para 06 (seis) Meses:-
- Valor Mensal:
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Na certeza de contarmos com a colaboração de Vossa
Senhoria, antecipamos os nossos agradecimentos e protestos de estima e

consideração.

Atenciosamente,

o

CARLOS ALBERTO DA SILVA
Presidente


