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Memorando

A Sua Excelência o Senhor
WATTERTINS RODRIGUES DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
Nesta

Senhor Prefeito,

Sucupira do Riachão (MA), 10 de outubro de ZOZ2.

'/.-

Respeitosamente,

Almeida
Secretária Municipal de Educação

Portaria ns 004-A/2021

Rua Sõo Jose, N" 479. Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/000167
Fone/fa:t: (99) 3553- I 098/ l0 I 9

E-mail : prcfeitu rasucupiradoriachao@gmail.com

Dirijo-me, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, para solicitar

AUTORIZAçÃO à Comissão Permanente de Licitação para efetuar os procedimentos necessários à

contratação de prestação de serviços de nutricionistâ, para elaboração de cardápios e demais serviços

relacionados, em conformidade com especificações em anexo.

Esta contratação se faz necessária para atender as necessidades e ftrncionamento da

Secretaria Municipal de Educação.

Certo da aquiescência e compreensão de Vossa Excelência para com o exposto acolho do

ensejo para renovar meus protestos de estima e consideração.
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1_FUNDAMENTAÇÃo

m?ff:frt#:r:Lei 
Federal.f 8'666/93 e suas alterações, são etaboradas o presenre para que sejam

2 _ OBJETO
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADo PARA PRESTAÇÃo DE SERVIÇ,S DENUTRICIoNISTA, PARA rmaoRaçÃo oE canoÁprói e oeMels srnvrços RELACTSNAD6'

2.I - ru§TIFICATfVA:
Este pedido tem a finalidade de atender as necessidades do Funcionamento da secretaria Municipal deEducação do Município de sucupira do Riachão - MA, , r;; e;;;;p.nrraao junto com o programanacional de alimentaçãa escolar (PNAE), de acordol..t aLeetslaiao Federal N. 11.917 /a9,paru"neceÍ alimentação escolar (merenda) uór uluno, *ut i.uuáo, ri" ãáã p,iblica de ensino.

3 - DA DOTAçÃO ORÇAMErVIÁRrA
o gasto necessiírio à realização do procedimento e à consequente contra tação tem adequaçãoorçamentária e financeira com aLeiorçamentiíria Anual e compatibilidade com o plano plurianual ecom a Lei de Diretrizes orçamentáriás. TaI constatação tern como fundamentação na aavidadeestabelecida no PpA do Municipio.

07 - DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
o desembolso para fazet face aos custos ioT a prestação_dos serviços correrá à conta das dotaçõesorçamentiírias consignadas no orçamento do Municip io 2022,.onro.*. legislação viçnte.
08 _ DO PRAZO DE PAGAMENTO
O prazo do contrato será ate 3l/12/2022, os serviços q)nüratados serão executados de forma imediata,de acordo com a necessidade, o pagamento será efetuado em parcelas, mediante a prestação dos serviçose apÍesenta$o de documento fiscal.

GÉ DA ESPECTFICAçÃO Do sERYrÇo

ITEM DETALHADA QUAr\iT T]ND. VAL. T]NT. YAL. TOTAL01 CONTRA o DE
PROFISSIONAL HABILITADO
PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA,
PARA ELABORAÇÃO DE
CARDÁPIOS E DEMAIS
SERVI S RELACIONADOS

03 Parcelas

Secretaria Municipal de Educagão
Portaria 04-A/Z0Zz

Rua São José, N.479, Centro - CEp: 6i66g400 - CNpJ: 01.612.33g/000167
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