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Assinatura 

Assunto: "Contratação de pessoa física ou jurídica para a aquisição de Géneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar a tlm de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação 
e Fundo do Município de Nova Esperança do Piriá - PA" 

Tendo em vista a necessidade premente de a administração pública dar continuidade 
as atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 37^ da Constituição 
Federal, o qual bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração 
pública. Virmo-nos por meio deste instrumento para solicitar a contratação de pessoa física 
ou jurídica para a aquisição de Géneros Alimentícios da Agricultura Familiar a fim de suprir 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Fundo do Município de Nova 
Esperança do Piriá - PA. 

Solicito que se encaminhe para o gabinete do Prefeito, afim de tomar ciência e remeter 
a comissão permanente de licitação, para que seja dado prosseguimento no processo. 

Estamos encaminhando a pauta anual de produtos advindos da agricultura familiar a 
serem fornecidas, preço médio de mercado para que seja feito o chamamento público, 
conforme legislação vigente devido a necessidade de atender aos agricuhores que já 
apresentaram o interesse em fornecer os produtos para a complementar a pauta da Merenda 
Escolar. 

Na certeza de que a solicitação será atendida, estendemos nossos votos de estima e apreço. 

Atenciosamente, 

Nova Esperança do Piriá- PA. 11 de janeiro de 2018. 

Maria Valdirene deSousa Saraiva 
Secretária Municipal de Educação 
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