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  MEMORANDO INTERNO 

Data: 21.02.2022 

Para: Contabilidade/Tesouraria  

Do: Presidente da Comissão Permanente de Licitação  

Ref.: Solicitação de Dotação Orçamentária / Provisão Financeira.  

 

 

Senhores  

 

Para darmos continuidade ao Processo Administrativo, objetivando a Contratação de 

Empresa para Elaboração ou Atualização dos Laudos de atividades de áreas de Higiene e 

Segurança do Trabalho a fim de realizar os procedimentos, políticas, planos de trabalho, e as 

auditorias desta área, acompanhar os processos executados, traçar os planos de ações 

necessários e planejar as atividades anuais desta área a fim de atendermos a toda legislação 

vigente. Sempre que necessário oferecer esclarecimento técnicos e fornecer o respaldo 

necessário ao atendimento da legislação pertinente á área de Saúde, Higiene e Segurança do 

Trabalho. E elaborar laudos e programas referentes aos Riscos Físicos, Químicos e Biológicos, 

além de avaliação de Riscos Ergonômicos e Riscos de Acidentes, atendimento ao público, em 

atendimento as demandas do SAAE de Pocrane – MG.   

 Solicito informar a dotação do orçamento 2022, bem como a provisão financeira junto a 

Tesouraria. Informamos que o valor médio orçado para a contratação foi de R$: 17.760,00 

(Dezessete mil e setecentos e sessenta reais).   

 

 

 

Mácia Vânia de Alcântara Coelho  

Presidente Comissão Permanente de Licitações 
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DECLARAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

Em atendimento aos dispositivos da Lei Federal 8.666/93 e, para que possa o setor de 

licitações dar continuidade ao processo administrativo, objetivando a Contratação de Empresa 

para Elaboração ou Atualização dos Laudos de atividades de áreas de Higiene e Segurança do 

Trabalho a fim de realizar os procedimentos, políticas, planos de trabalho, e as auditorias 

desta área, acompanhar os processos executados, traçar os planos de ações necessários e 

planejar as atividades anuais desta área a fim de atendermos a toda legislação vigente. 

Sempre que necessário oferecer esclarecimento técnicos e fornecer o respaldo necessário ao 

atendimento da legislação pertinente á área de Saúde, Higiene e Segurança do Trabalho. E 

elaborar laudos e programas referentes aos Riscos Físicos, Químicos e Biológicos, além de 

avaliação de Riscos Ergonômicos e Riscos de Acidentes, atendimento ao público, em 

atendimento as demandas do SAAE de Pocrane – MG.   

Informo a seguir as dotações do orçamento de 2022 as quais correrão as despesas.  

 

Ficha  Dotação Orçamentária   

337 04.122.0004.2097.3.3.90.39.00 – FR:1.70.00  

 

Na oportunidade informo ainda que a respectiva despesa atende ao disposto nos 

artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal 101/2000, uma vez que foi considerado o 

impacto na execução orçamentária e também está de acordo com a previsão do Plano 

Plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício.  

 

Pocrane/MG, 21.02.2022. 

  

 

Delton Crescêncio Pires 

CRM/MG: 68.198 
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DECLARAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

 

 

Declaro perante o setor de Licitações, em atendimento aos dispositivos da Lei Federal 

8.666/93, que para realização do Processo Administrativo, objetivando a Contratação de 

Empresa para Elaboração ou Atualização dos Laudos de atividades de áreas de Higiene e 

Segurança do Trabalho a fim de realizar os procedimentos, políticas, planos de trabalho, e as 

auditorias desta área, acompanhar os processos executados, traçar os planos de ações 

necessários e planejar as atividades anuais desta área a fim de atendermos a toda legislação 

vigente. Sempre que necessário oferecer esclarecimento técnicos e fornecer o respaldo 

necessário ao atendimento da legislação pertinente á área de Saúde, Higiene e Segurança do 

Trabalho. E elaborar laudos e programas referentes aos Riscos Físicos, Químicos e Biológicos, 

além de avaliação de Riscos Ergonômicos e Riscos de Acidentes, atendimento ao público, em 

atendimento as demandas do SAAE de Pocrane – MG, que foi verificado o impacto financeiro 

da despesa no Anexo de Metas Fiscais e ainda foi incluído na programação financeira da do 

SAAE de Pocrane - MG.  

 

Pocrane/MG, 21.02.2022. 

 

 

 

________________________________________________ 

Tesoureiro 
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Data: 21.02.2022 

Para: Diretor SAAE de Pocrane – MG.   

De: Setor de licitação  

Ref. Solicitação de autorização  

 

 

Senhor Diretor,  

 

Ocorrendo a necessidade de abertura de procedimento licitatório objetivando a 

Contratação de Empresa para Elaboração ou Atualização dos Laudos de atividades de áreas 

de Higiene e Segurança do Trabalho a fim de realizar os procedimentos, políticas, planos de 

trabalho, e as auditorias desta área, acompanhar os processos executados, traçar os planos 

de ações necessários e planejar as atividades anuais desta área a fim de atendermos a toda 

legislação vigente. Sempre que necessário oferecer esclarecimento técnicos e fornecer o 

respaldo necessário ao atendimento da legislação pertinente á área de Saúde, Higiene e 

Segurança do Trabalho. E elaborar laudos e programas referentes aos Riscos Físicos, 

Químicos e Biológicos, além de avaliação de Riscos Ergonômicos e Riscos de Acidentes, 

atendimento ao público, em atendimento as demandas do SAAE de Pocrane – MG.   

Solicito que seja a mesma autorizada na modalidade respectiva. Informamos ainda, 

que o SAAE de Pocrane – MG, dispõe de previsão orçamentária para fazer face aos dispêndios 

relativos a despesa, objeto deste processo, sob as dotações; 

 

Ficha  Dotação Orçamentária   

337 04.122.0004.2097.3.3.90.39.00 – FR:1.70.00  

 

 

__________________________________________ 

Mácia Vânia de Alcântara Coelho  

Presidente da CPL 
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Pocrane, 21 de fevereiro 2022.  

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

Autorizo de V.Sª. a abertura de processo administrativo objetivando a Contratação de 

Empresa para Elaboração ou Atualização dos Laudos de atividades de áreas de Higiene e 

Segurança do Trabalho a fim de realizar os procedimentos, políticas, planos de trabalho, e as 

auditorias desta área, acompanhar os processos executados, traçar os planos de ações 

necessários e planejar as atividades anuais desta área a fim de atendermos a toda legislação 

vigente. Sempre que necessário oferecer esclarecimento técnicos e fornecer o respaldo 

necessário ao atendimento da legislação pertinente á área de Saúde, Higiene e Segurança do 

Trabalho. E elaborar laudos e programas referentes aos Riscos Físicos, Químicos e Biológicos, 

além de avaliação de Riscos Ergonômicos e Riscos de Acidentes, atendimento ao público, em 

atendimento as demandas do SAAE de Pocrane – MG.   

Respeitados os limites da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
 

 

Cordialmente, 
 

 

 
Hilda Fabiana Moura Marques 

Diretora do SAAE de Pocrane – MG. 

   
 

 

 

Ilmo. Sr. 

Mácia Vânia de Alcântara Coelho  

DD. Presidente da CPL 

NESTA. 
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AUTUAÇÃO 

 

 

 

Aos 21 (Vinte e um) dias do mês de fevereiro 2022 , na SAAE de Pocrane - MG, autuei os 

documentos de licitação que adiante seguem e, para constar, fiz esta autuação. Eu, 

______________________________________, Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, subscrevi _________________________, Processo de Licitação nº. 0006/2022, 

Modalidade “DISPENSA LICITATÓRIA” nº. 0006/2022. 

Objeto da Licitação: Contratação de Empresa para Elaboração ou Atualização dos 

Laudos de atividades de áreas de Higiene e Segurança do Trabalho a fim de realizar os 

procedimentos, políticas, planos de trabalho, e as auditorias desta área, acompanhar os 

processos executados, traçar os planos de ações necessários e planejar as atividades anuais 

desta área a fim de atendermos a toda legislação vigente. Sempre que necessário oferecer 

esclarecimento técnicos e fornecer o respaldo necessário ao atendimento da legislação 

pertinente á área de Saúde, Higiene e Segurança do Trabalho. E elaborar laudos e programas 

referentes aos Riscos Físicos, Químicos e Biológicos, além de avaliação de Riscos 

Ergonômicos e Riscos de Acidentes, atendimento ao público, em atendimento as demandas 

do SAAE de Pocrane – MG.   

 

 

 

 

 


