
PrEfeitw iârú+d de

SUCI.JPIRA
DORI/ACI{AC)
Administrondo poro o povo

ry
*Í

<-/

9
F

a-)

o

f,

õ
Memorando ./

lt.r -aj-v. H

Sucupira do Riachão (MA), 22 de novembro de 2022.

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

Senhor Prefeito,

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 em hospedagem para pessoas carentes

deste Município em tratamento de saúde na cidade Teresina - PI, em conformidade com

especifi cações em anexo.

Esta contratação se faz necessária para atender as necessidades e

funcionamentode programas e atividades da Secretaria Municipal de Saúde.

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

acolho do ensejo para renovar meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

LUARA LIMA PORTO CARVALHO
Secretária Municipal de Saúde

Portaria ne 006/2021
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ANEXO I
E§PECIFTCAçÃO pO§§EBYrçoS

1-FUNDAMENTAÇÃO
Em cumprimento a Lei Federal rf 8.666/93 e suas alterações, são elaboradas paÍa

desteque seja efetuada a Contratação dos sewiços em hosp€dagem pÍua pessoas cÍrÍente

Municipio em tÍatamento de Saúde na cidade de Teresina - PI.

2. OBJETO
Contratação dos serviços em hospedagem para pessoas caÍente deste Município em tratamento

de Saúde na cidade de Teresina - PI.

2.1 ru§TIFICATTVA:
Este pedido tem a finalidade de atendeÍ a necessidade de funcionamento Da Secretaria

Municipal de Saúde do Município de Sucupira do Riachão - MA.

3 - DA DOTAÇÂO ORçAMENTÁRIÂ
O gasto necessário à realização do processo e à coaseqÍiente contratação tem adequação

orçamentiíria e financeira com a Lei Orçamentiíria Anual e compatibiüdade com o Plano

Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentarias. Tal constatação tem como

fundamentação na atividade estabelecida no PPA do Municipio- ./

O? - DO CRONOGRAMA FÍ§ICO.FINANCEIRO
O desembolso para fazer face aos custos com a prestação dos serviços correrá à conta das

dotaçÕes orçanrentárias consignadas no Orçamento do Municipio 2A22, conforme legislação

vigente.

08 - DO PRAZO DE PAGAMENTO
O prazo do contrato será até 31/12/2023, objeto contratado será executado de forma imediaa,

e o pagamento será efetuado mediante a Festação dos serviços e apresentação de documento

fiscal.

Item Descriçii'o Detslhada Ouatrt. Und. Vt. Uüt. Vl. Total
01 Prestação de serviços em

hospedagem paÍa pessoas

caÍentes deste MunicíPio.
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