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Memorando lnterno

Ao Setor Contábil
Nesta

Prezada Senhora,

Ao setor contábir da prefeitura, para informar sobre a existência de dotaçáo
orçamentária para procedermos à contrataçáo de pessoa Jurídica para prestaçáo de
serviços de Assessoria e consultoria Jurídica/ Administrativa para Fins de promoção de
Regularizaçáo Fundiária urbana do Município de sucupíra do Riacháo, Estado do Maranháo,
nos termos da solicitação da Secretária Municipal de Administraçáo Geral.

SALA DA COMISSÃO PERMAflENJE DE LICITAÇÃO DO MUNlcíPlo DE SUCUPIRA DORrAcHÃo, EsrADo Do MARANHÃo, em i C oÊiur_rõ DE 2o2t .

EN BARBO DA SILVA
Presidente CPL

Portaria no 10212022
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Sucupira do Riachão/MA, 19 de julho de 202t.

Âo Senhor
.,OSE IrARLEN BIRBOSA DA §rIVAPresidente CpL
Nesta

Liciraçâ:":tà;il-"" os presentes auLos à comissão permanenre de

Atenciosamente,

Em atenção à consulta formulada por esta cpr sobre aexistência de dot_ação ;;;;*"rária oesiinaoa a contraração dePessoa ..lurídica Para prà"t"çao de sã.-riço" de Assessoria econsultoria Jurídical aÀninistrativa -ü.. 
Fins de promoção deRegularização Fundiária ürbana oo 

-ruliicipio 
de sucupira doIiãÍ3ãl;*.f;jX1'""*:. üaránnao,,,"ni,o' inrormar ; sesuÍnre

04.01 - SECRETÀRTÀ M'N. DE ÃDMIIIrSINAçÃO GERATO,.04 '722' 0002'2013' 0000 - Manut"nçao-- ã Funcionamento daSecretaria Mun. 
-de Administração Geral;3.3. 90.35.00 -. Serviços ãã'con"uItoria.saldo orçamentário: ns raõ.000,00 (.;;;; e oirenra mil reais)
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-....: W""@yla Mo-níc R-ocha' ;;;;
Assessora ContábiI
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» Na qualidade de ordenador da despesa, em cumprimento ao Art. ló da LRF,DECLARO que o presente gasto dispõe dé suficiente doiação e de firme e consistente
!|Pectativa de suporte de caixa, conformando-se às orientações do plano plurianual e da lei dediretrizes orçamentárias.

Sucupira do Riachão - MA, 2l de julho de2}22

MARIA DE SOUSA
Secretária Mun. de Administração Geral

Portaria n'005/2021
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