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Logo, a contratacao de empresa especializada em fornecimento de refeicao e 

bebida em restaurante justifica-se mediante a necessidade em apoiar eventos, reuni6es 

e encontros promovidos pela MT PAR e visa: 

A MT PAR tern coma rnissao mobilizar recurses e parceiros, publicos e privados, 

para atender as demandas estrateqicas de governo na promocao, estruturacao e 

viabilizacao de projetos sustentaveis, sendo assim torna-se rotineiro a Diretoria 

Executiva receber parceiros e/ou investidores em reuni6es e eventos promovidos pela 

empresa. 

Como exemplo destaco, o evento Parcerias que Transformam, produzido 

mensalmente pela MT PAR, no qual convidamos parceiros de referencia nacional e 

internacional para troca de conhecimentos e experiencla com a sociedade, 

entidade/orqaos publicos e mercado, com os seguintes objetivos: 

~~ ./ Fomentar o debate da irnportancia das Aliancas Estrateqicas na viabilizacao 

e operactonafizacao do Programa Estadual de Parcerias; 

./ Conhecer experiencias juridicas nas Aliancas Estrateqicas no Brasil e no 

mundo, a partir do olhar de renomados especialistas; 

./ Experimentar cases de sucesso que viabilizem novas investimentos para a 

melhoria da infraestrutura e dos services publicos; 

./ Ampliar sua rede de cantatas, compartilhados experiencias e se conectando 

com pessoas e instituicoes que estao empreendendo na gestao publica. 

Cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar 

contratacao de empresa especializada na prestacao de service de fornecimento de 

refeicoes e bebidas em restaurantes. 
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Edna Aleixes ~Oes de Barros 

Chefe de Gabinete 

Atenciosamente, 

O fornecimento de refeicao atendera a Diretoria Executiva da empresa ou 

pessoa por eles indicada, e parceiros privados em visita a MT PAR, devidamente 
r>. 

justificado. 

a) uniforrnizacao de procedimentos para realizacao de eventos, 

encontros/reuni6es; 

b) racionalizacao de procedimentos burocraticos inerentes as contratacoes de 

empresas especializadas na prornocao de eventos, encontros/reuni6es; 

c) busca de qualidade e melhores custos para a prornocao de eventos, 

encontros/reuni6es; e 

d) melhoria continua na abordagem e na slsternatizacao de eventos, 

encontros/reuni6es, com vistas ao alcance de maier eficiencia e eficacia. 
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