
      PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO 
                  
                     Praça São Sebastião, 215  - Centro – Rodeiro – MG 
                       CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44 

 
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

 
O Prefeito Municipal de Rodeiro, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela 
lei: 
 
Considerando a necessidade da aquisição de jogos pedagógicos para uso nas escolas 
municipais, pela Secretaria Municipal de Educação; 

 
Considerando que os jogos serão usados com o objetivo de enriquecer a prática 
pedagógica com materiais que desenvolvam habilidades motoras, cognitivas que são a 
base para a aprendizagem. Desta forma, os jogos serão parte do desenvolvimento da 
aprendizagem dos alunos da rede Municipal de Ensino; 
 
Considerando que a aquisição irá desenvolver o aprendizado da criança e contribuir para 
o desenvolvimento intelectual e também de suas habilidades; 
 
Considerando a escolha da empresa VIRGÍNIA COSTA CACAO CONTIN 10391936689, 
CNPJ 36.580.285/0001-24, pelo valor global de R$ 29.190,00 (vinte e nove mil cento e 
noventa reais); 

 
Considerando a existência do interesse público, recursos financeiros e orçamentários 
para contratação dos serviços; 
 
Considerando a legalidade do procedimento via contratação direta nos termos do art. 
75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021; 
 
Autorizo a contratação de empresa para prestação de serviço de capacitação de musicalização 
para os funcionários da Rede Municipal de Educação, pela Secretaria Municipal de Educação, 
pelo valor global de R$ 29.190,00 (vinte e nove mil cento e noventa reais), a serem fornecidos 
por VIRGÍNIA COSTA CACAO CONTIN 10391936689, CNPJ 36.580.285/0001-24, com 
fundamento no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021; 
 
Determino que o Setor de Licitações realize as publicações exigidas no art. 72, parágrafo 
único e art. 94, combinado com o art. 176, parágrafo único, inciso I da Lei Federal 
14.133/2021. 
 

Rodeiro, 16 de novembro de 2022. 
 

JOSÉ CARLOS FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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