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DESPACHO

No tocante a solicitaçáo para Contratacáo de Dessoa iuridicá Dara o

fornecimento, sob demanda. de combuíiveis (qasolana comum e óleo die§el S-10).
de veículos da Prefeitura e

Itllunic'rpio de A[o Abore do Pindaé. que disponha de pelo menos 1 {um) posto de

abastecimento. que disponha de pelo menos 1 (um) posto de abastecimento mm
seãã-ã-EFo ao meã 4okm de diíância da sede do Municíoio e que funcione
diariamente. 24h oor dia..

De acordo com as informaçóes coníantes neíe Procêsso' eíabeleço
que se observe as seguintes determinaçóes:

participante;

a) Seja Íealizada sessáo em loaalabeÍto, aÍejado;
b) Ocona o diíanciamento mínimo de 02 meiros de cada

c) Utilize-se máscaras, luvas e que c€da participante porle seu

frasco de álcool em gel;
d) Oue dentro da razoabilidade, que se realize a Íegular

alimenlaçáo do edital no SACOP denlro dos prazos legais e no porial de transparência
paÍa acesso ao púHico.

Outrossim, na qualidade de OÍdendor de De§pesas, declaro que a
despesa, nos qualiticada no QDDe inÍormaçáo de disponibilidade orçamentária e

financeira indicados em despacho da Contabilidade Geral do Municipio de Alto Alegre
do Pindaré/MA neíes autos, lem adequagão com o PPA 2022-2025, na LDO e LOA,
preenchendo qs requisitos da Lei ComplementaÍ no 'lO1l2OOo, especialmente quanto

- às normas dos artigos 16 e 17, sendo que a mesma nâo causará impacto

orçamentáÍio e financeiío ncs dois exêrcicios financeiÍos subsequentes e náo

ultrapassaÉ os limites esiabelecidos para o exercicio financeiÍo de 2022.

No mais, encaminho os autos à CPL para que sejam tomadas as
devidas providências nos lermos da Lei.
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