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CNPI No: 2L.965.2A7 10001-64

\-. convidamos para apresentar proposta de contrataÇão de empresa para Execução
dos Serviços na realização do Encontro Pedagógico 2O22, a ser realizado no dla 2g de setembro
do corrente ano em conforme especificações em abalxo, acompanhada do valor e prazo
validade da proposta, e demais documentos pertinentes.
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Execução dos serviços na realização do
Encontro Pedagógico 2022, a ser
reallzâdo no dla 28 de setembro do
corrente âno, compnRendendo: aüvldôdes
pÍ€senciais de formação continuada dê
professores da rede municipàl de ensino,
contendo três palestras divididas em

ru
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Aguardamos sua proposta no prazo de 05 (cinco) dias na sede da prefeitura

Municipal, situada

000.

Rua São José, no 479, Centro - Sucupira do Riachão/MA - CEp: 65.66g-

DA COMISSÃO PERMANET{TE DE LICTTAçÂO DO MUITCÍPIO, EM 14 DE

ose Warlen Barbosa Silva
Presldente CPL
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1- FmDASTÍrlrÇÃo:
Em cumprimento a l.€i Federal n. 8.666/93 e suas
paÍa quc scje efetuado contratâçâo de prestaçâo de

âIteraçôes, é elaborado o presente
serviços.

2 - OEtStrO:
goltrataçáo de empresa pâra prestaçâo de serviços na realizaçâo do Encontro
Pe{agfuico 2022, a ser realizado no diâ 28 de setembro do corrente ano, em
conformidade com este documento.

Poderâo participar desta futura contrateçáo, interessados que tenha ramo de atividade
compativel com o objeto pretendido e que atenderem a toàes as ocigências, inchrsive
quanto à documenteção e requfuitos mÍnimos de classiÍicaçáo das propostas.

2.1 - JU§TIFICATIVA:
Estc pcdldo tem e f,nâlidade de capacitar profegsores da municipal de ensino.

3-DATOOTD!@EaD3

4 - EIíGÊIÍCIA FUIÍDAUEIÍTâI, PARA
Os preços adotados pelos interessados deveráo estar de acordo com os praticados no
mercado do Estado do Maranhâo, especilicamente na cidâde de Sucupira do
Riachào/MA e neles deverâo estar inclusos todas as despesas necessárias, inclusirrc
custos com, meo-de-obrâ, material, impostos, taxas e quaisquer outras despesas
iner€ntes à presteçáo dos serviços.
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6 - DO PRA'ZO pAnA UrÍCrO DO§ AERVrçOS3
dos sen iços, será de formâ imediâta â contâr dâ dâta de

to Administrativo e respectiva Ordem de Serviços e tera vigência
O praza para início
assinatura do Contra
de 90 (noventa) dias.

Projeto/Atiüdâde: 12.361.0023.2052.0000 - Capacitâçâo e Treinamento de pessoal.
Natureza da Despesa: 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - pessoa Jurídica.

?- DA DOTAçÃO ORçAUEIÍTÁRIA:
O pagâmento da contrataçáo pretendida, correrá na seguinte dotaçào orçamentária;
Uatdadc Otçancrtárla: O2.14.O1 - FITIDEB.

Kariny
SccretáÍia Municipal de Educaçeo
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0l Execuçâo dos serviços nâ realizaçâo do Encontro

Pedagógico 2022, ^ ser realizado no dia 28 de
setembro do cor"ente eno, compreendendo:
atividâdes prcsenciais de formaçâo continuada de
professores da rede municipal de ensino, @tttenda
ffis palestra,s divididas em srupos.
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