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Sucupira do Riachão - MA, 08 de março de 2022.

Ao Setor Contábil
Prefeitura Municipal
Nestâ

Assunto: Solicitação de informação de dotação orçamentária.

Prezada Senhorâ Contadora,

Solicitamos iÍúomação acerca da existência de disponibilidade

orçamentária para procedermos à contratação de empresa para

prestação de serviços de roço manual de margens de estradâs vicinais da

municipalidade, em conformidâde com o Projeto Básíco.

Warlen Barbosa da Silva
PÍesidênte da CPL

Rua Sáo Joú, n" 477, Centro - CEP: 65.668-oOO - Sucupira do Riacháo/MÁ
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09 de março de 2022.

Em atenÇão à consulta formulada por esta
Equipe sobre a existência de dotaÇão orÇamentária
destinada a cont.rataÇão de empresa prestaÇão de
serviços de roÇo manual de margens de estradas vicinais
da municipalidade, conformê Projeto Básj-co, segue
enquadramento orÇamêntário conforme abaixo:

Unidade Orça8êntária: 07.01 - Sêcretaria Munícipal de
Infraestrutura.
Projêto/Àtividade: 15.451.00r0. r045.0000 - Melhoria e
Manutenção dos serviços Púbficos.
Naturêza da DêEpêsa: 3.3.90.39.00 - Out.ros ServiÇos de
Terceiros - Pessoa .ruridica.

Devolvam-se os presentes autos ao Presidente
da CPL.

Atenciosamênte,

KayIa óni
Assessora

CRC/MA:

Rocha Moraes
Contábil
8160-0

Rua São José, n" 477, Ceatro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riachão/MA
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Ao Presidentê da CPL
Prefeitura Municlpal
Nesta
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Sucupira do Riachão - MA, 1O de março de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
WALTERLIilS RODRIGI'TS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
Nesta

Assunto: Solicitação de autorizaçáo.

Senhor Prefeito,

Em atenção ao Despacho de Vossa Excelência paÍâ esta

Comissão Permanente de Licitação, registrar, autuar, reaTizat cotação de

preço e verificar existência de disponibilidade orçamentária para

procedermos à contrataçáo de empresa para prestação de serviços de

roço manual de margens de estradas vicinais da munícipalidade,

conforme Projeto Básico, servirno-nos do presente expediente para

encaminhar os autos do Convite sob o n" O2/2O22/CPL, registrando que

constam nos autos a informaçáo do Setor de Contabilidade confirmando

a existência de dotação para despesa da contratação solicitada, restando

somente Vossa Autorizaçáo para procedermos com o processo licitatório.
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J aÍ. Barbosá da Silva
Presldente da CPL

Rua São José, n" 477, Centro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riachão/MA


