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Ao Senhor Chefe de Gabinete,

Justificamos a contratação de empresa especializada para realização de reforma e ampliação
da Escola Municipal Maria do Carmo dos Santos Sousa, tendo em vista a necessidade de se ofertar

melhorias tanto na estrutura física quanto arquitetônica desta. Uma vez que, antes de qualquer coisa, o

que se busca é fortalecer a educação pública básica na cidade de Balsas/MA, na perspectiva de

efetivação social do direito universal à educação de qualidade científica, o que não será alcançado sem

investimentos em aperfeiçoamento dos espaços físico, do qual a utilização dos recursos será por meio
do FUNDEF (Precatórios)

Assim, destaca-se, que o referido melhoramento, servirá para proporcionar aos estudantes e

servidores maior conforto, de modo que isto reflete diretamente em uma maior qualidade no ensino e

consequentemente desperta o interesse de crianças e adolescente na busca pela educação. Limitado

pelo exposto e grato pela atenção.

Atenciosamente,

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CELSO HENRIQUE RODRIGUES BORGNETH
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Solicitamos autorização para abertura de processo licitatório, para contratação de

empresa especializada para reforma e ampliação da Escola Municipal Maria do Carmo

dos Santos Sousa, no Munícipio de Balsas/Ma, sob ordem de serviço com recursos do

FUNDEF [precatórios], para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme

solicitação na Cl N- 91/2022.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL.

Na qualidade de Autoridade Competente do Município de Balsas/MA, e de

acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, AUTORIZO a abertura de

processo de licitação. Após, dê-se seguimento e regular processamento.

Balsas-MA, 08 de fevereiro de 2022.

LuizPédro m^^ãniõs
Chefe de Gabinete

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
C.N.PJ 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197


