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aiAo §etor Contábll do

Nesta
Execuüvo Munlclpal

Prezada Senhora Contadora,

Ao setor contábil da prefeitura, para informar sobre a existência de
dotação orçamentárra para procedermos à con*atação de empresa para prestação
de serviços na realização de pesqursa de opinião púbrica, obJetivando a avariação
da gestão pública, bem como o levantamento das prioridades do município e
avaliação do desempenho dos órgãos públicos, nos termos da solicitação da
Secretária Municipal de Administração Geral.

SALA DE Es Do MUNIcÍpro DE sucuplRA Do ESTADO DO
EM 05 DElulHoDE2O22.

l

E WARLEN
Presidente da CPL

DA SILVA

Rua sâo ,ro!é, N.479, centro - cEp: 65668_000 _ cNp,r: 01.612,338/000|_61
Eonê/fax | (99) 35S3_1098/1019
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Ào Senhor
.,OSE WâRI.EN BARBOSA DÀ SrLVA
Presidente da CpL
Nesta

Devol-vam-se os presentes
Permanente de Licitação - CpL.

AtencÍosamente,

O{.01 - SECRETARTA MUN. DE N)IíINISTNEçÃO GER,AL;04.L22.0002 .2.0L3 Manutenção e FuncionameSecretaria Mun. de Administração Geral-;3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros.lurÍdlca.
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05 de julho de 2022.

Em atenção à consulta formulada por esta cpl sobrea existência- de dotação orçamentária destinada acontratação de empresa para prestação de serviços nareal-ização de pesquisa de op1niao púütica, objetivando aavaliação da gestão pública, bem có*o o levantamento dasprioridades do municipio e avaliação do desempenho dosórgãos púb1icos, venho informar o seguinte enquadramentotécnico:

nto da

Pessoa

autos à Comissão

w@Kayla Monic"Rocha Moraes
Assessora Contábil-

Rua seo ilosé, No 479, cent.ro - cEp: 6566g-000 - cNpJ: oL.6L2.338/OOO1-67
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019
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n Na qualidade de ordenador da despesa, em
16 da LRF ao Art.

Íirme e consistente
que o presente gasto dispôe de suficiente dotaçâo e de

expectativa de suporte de caixa,
orientaçÕes do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias,

Sucupira do Riachâo - MA, 06 de julho de 2022.
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KLEVI,A MARI,A LIMA DE SOUSA

Portrdr n" ü16/2O21
a

Ruâ Sào José, Nc 4?9, CêntEo - CEpr 55668_000 _ CNPJ: 01.612.338/0001_6?
Fonê/fax: (99) 3S53_1098/1019
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