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CONSULTA

llome: VELOSO & VELOSO CONSULTORIA LTDA;

End. Rua Antônio Melo - Bairro - Tiberáo;

CIDADE: Floriano - PI;

CEP:64.800-O02;

CP.I t{: 21.965.287 /O001-64

Prezado Senhor,

Convidamos para apresentaÍ proposta de Contrataçáo de prestaçáo de

serrriços de palestrante para proferir pâlestra na realizaçâo da III Conferência Municipal

de Educaçáo de Sucupira do Riacháo/MA (Decênio 2Ol5-2O251, a ser realizada no dia 06

de maio do corrente ano, em conforme especiÍicações em anexo, acompanhada do valor e

prazn de validade da proposta, e demais documentos pertinentes.

Aguardamos sua proposta no prazo de 10 (dez) dias na sede da Prefeitura

Municipal, situada na Rua Sáo José, N" 479, Centro-Sucupira do Riacháo/MA - CEP:

65.668-000.

SALA DA COMISSÃO PERTUANEIITE DE LTCTTAçÃO DO MUI{ICÍPIO, EM 22 DE ABRrL
D82022.

se WaÍlen Barbosa da Silva
Presidente CPL

Rtra Sâo Jose, N".t?9. CentÍo - CEP: 65668400 - CNPI: 01.612.338/0001-67
Fonedax (99) 3553-1098/1019

E-mail : prefeitu rasucupiradoriachao@gmail,com
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ANEXO I

ESPECTFTCAçÃO DO§ arRVrçOS

DISPEIT§A tÍ. 23120/22
I - FUNDAUET|TAçÃO:
Em cumprimento â Iri Federal rf 8.666/93 e suas a,lteraÇôes, é el,aborado o presente para que
sejâ efetuâdo contrataçáo de prestâÇão de seruiços.

2 - OBJETO:
ContrâtâÇáo de prestâção de serviços de palestrânte pârâ proferir pâlestrâ nâ reâlização dâ JJI

Conferência Municipal de Educação de Sucupira do Riachão/MA (Decênio 2015-2O25), a ser
rcalizada no dia 06 de maio do corrente ano, em conforrnidade com este documento.

3 - DAS COrDrçÕES Dr PArrfrCrPAçÃO:
Poderão participar desta futura contrataçáo, interessados que tenha ramo de atividade compativel
com o objeto pretendido e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentâção
e requisitos minimos de classificaçáo das propostâs.

4 - EXrGÊrÍCrA FUT|DAMTLTAL PARÂ FORUÂçÃO DOS PREÇOS:
Os preços adotados pelos interessados deverão estar de acordo com os praticados no mercado do
Estado do MaÍânhão, especificaÍnente nâ cidâde de Sucupira do Ríachão/ MA e neles deverão estar
inclusos todâs as despesas necessáriâs, inclusive custos com, mão-de-obra, material, impostos,
taxas e quaisquer outras despesas inerentes à prestação dos serviços.

5-DA DOS

6 - DO PRAzlO PâRA IrÍCrO DOS SERVIçOS:
O prazo para início dos serviços, será de forma imediâtâ â contar d,a data de assinatura da Cafia
Contrato e respectiva Ordem de Serviços e terá vigência de 60 (sessenta) dias.

Karinv
Secretária Municipal de Educação

Portaria n" OO4-A/2O21

Unld. Quant Vl. Unlt.Item Descrlção Detalhada
01 Execução dos serviços de

palestrante para proferir pâlestÍa
na realizaçáo da III Conferência
Municipal de Educação de
Sucupira do Riachão/ MA (Decênio
2Ol5-2O251, a ser realizada no dia
06 de maio do corrente a.rlo.

Sewiço 01

Rua São Jose. N" 479, Centro - CEP| 65668{00 - CNPJ 0l 612.338/0(Ú1.67
Fone/fax (99) 3553-1098/1019

E-mail:prefdturasucupiradoriachao@gmail.coor

2.1 - JUSTIFICATTVA:
Este pedido tem a frnalidade de contratação de palestrante capacitado com vistâs a proferir
palestÍâ na realizaçáo da III Conferência Municipai de Educâção de Sucupira do Riachão/MA
(Decênio 20l5-2O25}.

Vl. Total


