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Sucupira do Riachão (MA), 02 de setembro de 2022.

A Sur Excelência o Seahor
WAITERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
Nesta

Seúor Prefeito,

Dirijo'me' respeito§amente, à p{ess§a de Vossa Excelêrci0, pora solicitar AUTORIZAÇÃO
à comissão Permanente de Licitação do Município para efetuar os procedimentos necessários à contsataçâo
de empresa para Execução dos Serviços na realízação do Encontro pe<lag(tgico 2022, a ser realizadono dia 2g
de setembro do coÍrente &no, conforme Especificações dos Sewigos em anexo.

Certo da aquiescêrcia e comproensão de Vossa Excelência paÍa com o exposto acolho do
ensejo para renovaÍ meus protestos de estima e consideração.

§ocre{tÍir Mulieipl de Educrçlo
Portari. n" OMl2O2l

Rua Sâo José, N! 479, Ccnro - cF,p: 6566t-000 - cNpJ: 0 L612.33&0ooI {7
Fonc/fax (99) 3553-l09Vl0t9

E.Elil: pf Gia.trrrruopindorirlro@ueil.cur
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Em cumprimento a Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações, é ela
presente para que seja efetuado contrataçáo de prestaçáo de serviços.

2 -oBrlrro
contrateçáo de empresa para prestâçâo de serviços na realizaçáo do Encontro
Pedagógico 2022, a ser realizado no dia 28 de setembro do càrrente ano, em
conformidade com este documento.

borado o

2.1 - üraTtrlcATtlrA
Este pedido tem a Íinalidade de capâcitar professores da municipal de ensino.

3 - DA§ COrDrçôD§ DE
Poderâo participar desta futura contÍataçáo, interessados que tenha ramo de
atividade competÍvel com o objeto pretendido e que atendcrem a todas a§
exigências, inclusive quânto à documentaçâo e requisitos mínimos de
classiÍicaçâo das propostas.

4 - TTTGÊTCIA FUIIDAUEIíTAL PARA
Os preços adotados pelos interessados deverão estar de acordo com os
praticados no mercado do Estâdo do Maranhâo, especiÍicamente na cidade de
Sucupira do Riacháo/MA e neles deveráo estar inclusos todas a§ despesas
necesSana§ inclusive custos com, máo-de-obra, material, impostos, taxas e
quaisquer outras despesas ineÍ€ntes à pr€§taçáo dos seniços.

3-DA

6 - DO PRAZO PARA NÚCIO DOS
o prazo paÍa início dos serviços, será de forma imediata a contar dâ datâ de
assinatura do contrato Administrativo e respecüva ordem de s€rviços e terá
vigência de 90 (noventa) dias.
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Secretária Municipal de Educação
Portaria n" OOa / 2021
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0t senriços na realizaçáo do
Encontro Pedagógico 2022, a ser realizado no
dia 28 de setembro do corrente ano,

aüúdades presenciais de
continuada de professores da rede

municipal de ensino, ontendo três pd.lestras
formaçáo

Execuçáo dos

divididas em
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