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São Bento - Maranhào
CNPJ: 06.211.258/0001-77

DA: Secrctat'ia N'lunicipal

de

Adninistração'

PARA: Secletirlia Municipal de Fitlanças'

Ao Setor ljinanceiro

pal.a manit'estação sobre a disponibiliclade

c1e

recltrsos orçamentários

par.a a cobertura clas despesas, qlre tetn colno objetivO os sen,iços especializadOs em Assessoria e

Colsr.rltoria .luríclica especializada no ramo do Direito Público para o Município de Sào Bento N4A" r.ro valor. cle

o
R$ 403.000.00 (quatrocentos e oito n.ril reais), referente ao I aditamento

clo

Contrato N" 004/2017lTP. conlbrme pron'ogação da vigência contratual" nos temros do Artigo 57.
'.\lo da L,ei n".9.666/93. por um per'íodo cle

l2 (doze)

l)rcses. Pâril o eret'cício dc 2018,

São Bento

(MA)" 28 de novemblo de 2017
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LS'I,\DO DO i\IÁRA\ HÃO

PREI'EITt]tt.\ IIU\ICIPÀL DE SÃO ITENTO
l'rirça ,lr Ntalriz. s no - i\lirlIil

-

Mararthào
CNPJ: 06.2 1J.258/0001-77
Sào Benlo

,\o Sccrctririo Municipal

de Admini§tração.

atendir.nento ao Arr. 14 da Lei Fecleral 8.666/93 e suas altel'ações posteliores.
infbr-marnos a Vossa Sephoria a clispolibiliclacle Orçamentár'ia para fazel Íàce às clespesas cont o 1o
aclitivo tlo Contralo No 00,+/2017/TP. que tcDl como ob.jeto. prestâçâo de serYiços especializados eul
,\ssessor.ia e Cor1sultolitL .Íuríclica especializacla no t'anio clo Ditcito Público pala o iVlttnicÍpio cle Sàtr
Be to - N4A. rel'e|etlte ao exercÍcio de 201B.

Em

Os reculsos orçatneutários estão de acot'do cou LOA. LDO e PPA. pala làzer lace as
tlespesas desta licitação ocorrer'ào pol conta dos recur-sos do Orçaurento Gelal clo lvÍunicípio do
t'rcrcício linrncciro tlo 2018 e estão contelrplados na segttintc Dotação Orçamentát'ia:

U)

PODEII E,YI'C'LITTI'O

ut -- s'EÍ \t[)'.1\tt.4 ,\t(.'^'tctP,-11 DL' .'1D.\ít)\'1ST'.\U<'.iO t. pt,.^',t.t,t,\!8,\'7\)
00 SE('llEl'..|!tt.,1 l.lU^i|a'lP.tL D1-:.1D-\tt.\1s7 R.1\'.iLt 7 1'1,.-1.1'7:./.1.\ll:'.Y1'o
tl l:3 t)t)u.).:ttt)r- .\/l \ a 7t \(i(r L- Ft \i,, DÁ sE( D[. .1t).vt\!.\IIL)\..iu

i3

90.39 00

-

OL,T\?OS SEttt,'tÇ:OS DE TERCETROS

-

E

PL.]\UJ.t.\tE.\

Sio Bento (i\,14). 29 de noverrbro

fr

ti)

PESSO:I JURÍDICA

ü7^,ft

Rainrundo No to Oliveir-a Ro l gues
Secreta ria
unicipal tle liina nças.
Pl{It Ft't I-I' tJ R,,r X,Il rN IPAL I}I] SÃO BEN'IO-

I'ruça cla Martriz, s,nd -M atrtz Srio l.lcntolNlr\
E-mail: q!p41l0lf4g1rrrii l.u.,nr

cle 2017.

