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TERMO DE REFERENCIA

FOLHA

1.1. Registro de Preços para a Contratação de Empresa especializada em Serviços de Hospedagem para

atender as necessidades das diversas secretaria do Município de São João dos Patos/MA, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento;

ITEM SERVIÇOS UND QUANT. V. UNI V. TOTAL

1

APARTAMENTO^ -PÂRA 1 (UMA) PESSOA.
apartamento' com ocupação para uma PESSOA,
COM cama'SOLTEIRO, BANHEIRO PRIVATIVO, TV E
CAFÉ DA MANHÃ.

(

DIÁRIA 380 RS 106, 32 RS40.515,60

2

APARTAMENTO PARA 2 (DUAS) PESSOAS.
APARTAMENTO COM OCUPAÇÃO PARA r.DUAS

1 * —•.SUtvf''*'PESSOAS,! COM CAMA CASAL OU^SObTEIRO;,
BANHEIRO PRIVATIVO, TV ECAFÉ DA'MÀnHÃ^ '̂̂ Í^

S''D1ÁRIA , 380 RS148, 35 RS56.449,00

3

APARTAMENTO PÃ/A':;;<3x (T?.ÊS) PESSOÃS.
APARTAMENTO GÓM^ OCUPA^^Ô aPARA TRÊS
PESSOAS, [ COM CÀMA'\^\cASAL„.OUL-SpLtEIR^
BANHEIRO PRIVATIVO, TV ECAFÉ DA MANHÃ.

D\Ã^J
\ Â hn]

RS231, 30 RS57.975,00

( KV VALOR TOTÁl"! R$ 154.939,60

1.2.

documento equivalente.

Obs: As estimativas de quaritidade constituem mera-previsâo'dimensionada, e serve sorríente como referência
! i iU ' /"N ijí ' " 1

para elaboração da proposta não] estando a' CONTRATANTE òbrlgada/a'realizá-las em sua totalidade, não
cabendo a CONTRATADA o direito-^de.pleitear qualquer tipoyde repa^áção^e/ou indenização. Portanto, a
CONTRATANTE se reserva aò direitò'de,Vséu-critério, utilizar óu-nâo.asxjuantídades prèvIstU.

^ ^ i, y/- /)

O prazo de vigência da cdntratação^é de.ateilZ^meses,.contados do(a): assinatura do contrato ou

i - ^ "vvr
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO'

2.1. AContratação de serviços de hotelaria/hospedagem: tem por objetivo atender'as necessidades de
acomodações de autoridades, palestrantes, técnicos, prestadores dé serviços, técnicos do licenciamento
ambiental, instrutdres,-orientadores^da-educação,-fiscais-da'saú'de,-entre-outros7"que veem ao Município de
São João dos Patos/MA prestar seus serviços para a prefeitura ou para as secretarias jurisdicionadas, como

para a reaiizações de cursos, palestras, treinamentos.

2.2. Solicita-se a aquisição amparada por pregão, a qual permite a esta administração realizar suas

aquisições em consonância com as demandas, além de se conseguir melhores condições para aquisição através
do procedimento licitatórío realizado com maior número de Interessados na comercialização dos produtos,
onde a aquisição dos itens é de suma importância para manter esta administração na execução de suas
atividades durante o exercício de 2021.
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2.3. Justifica-se a adoção da licitação na modalidade pelo Sistema de Registro de Preços, por estar

evidenciada a necessidade de contratações freqüentes por se tratar de um objeto cuja natureza não possibilita
definir previamente o quantitativo demandado durante a vigência do contrato, bem como a possibilidade de se

realizar a licitação independentemente de prévia indicação orçamentária, agílizando-se o processo de

aquisição.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS/SERVIÇOS COMUNS

a) O presente objeto possui disponibilidade no mercado próprio, isto é, que o objeto está disponível para
compra ou contratação a qualquer momento;

b) Possui padronização,^póis são^ pré-determinados os atributos essenciais do objeto, de forma objetiva e
uniforme, cujas caractèrísticas são invariáveis ou então, sujeitas a diferenças 'mínimas;

c) Desnecessidadej''de peculiaridade para=satÍsfação dá, Administração, ou seja,_o bem écomum pois satisfaz
necessidades comuns, ríãò precisando conter características pècullares pára atingir seus fíns.

4. ENTREGA

4.1.

ECRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOÍgj_Ê^./

O Hotel deverá possuir-no-mínlmo^ seguinte
I \í r ^ ---v, "

4.4. O hotel deverá ser localizado^dentro da Sede do Município do;Sao.Joao dos iPatos/MA e ser equipado
com estruturasuficiente paraacomodai^com conforto os hospedes^Av /j ^

v\infraestru^ur^:.|stacípnamento, se^iço de lavanderia
serviço diário de quarto, área^paraicáfó da manhã, extintores dé incèndío^de*acordo com as normas vigentes e
rigoroso controle de acesso aorápártamentol'̂ ^^i- . ''J'? . Ã\(j'
4.2. Deverão ser disponibilizadosjos serviços previstos^nos.três tlpps'de hospedagem: diárias com café da
manhã, para apartamento simples? duplorèitriplo^jUIIIJ

I Kp—f-——
4.3. Disporde serviço dé recepção 24^horas pbr dia;

4.5. Não havendoacomodaçãofno7período dáfeseryaj^a contratada\deverá providenciar reserva em outro
o pagamento seráhotel da mesma cátegoriã pu dè Gateg^i^.supefiojv^elo^m^smojval^^ contrãtádo, xu

realizado á Contratada, como se òssèrviços^tivess^ísido^Télá p/estados.
. " W "

4.6. Acontratada deverá cancelar as reservas, sè^m nenhum custo, mediante sua'solicitação escrita (por
ofício ou por e-mail).

I /
4.7. A contratada deverá informar sobre as solicitações dé reserva, independentemente de confirmação,
em até duas horas após sua sollcitaçãò-pelaxontratante.-

4.8. Eventuais despésas além das descritas em contrato, correrão as expensas do hóspede, tais como:
bebidas em geral; serviços de lavanderia; telefonia; alimentação, exceto café da manhã.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante;

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
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5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor

especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e

forma estabelecidos no Editai e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos peia Contratada com

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATAPA

6.1. A Contratada deve curhprir todas as obrigações constantes no Editai, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus òs riscos e as despesas decorrentes da boa é peWeita execução do
objeto e, ainda: | . /í

6.1.1. efetuar aentrega do objeto em perfeÍtas^^(M^diçõj^,(xnfo especificações, prazo elocai constantes
no Termo de Referência eseus anexos, a'cbmpanhado'dávespèctiva:nota fiscal. . 1
6.1.2. responsabilizar-se petos:.vícjos e danos decorrentes do.pbje.to,^de;acordovcom os artigos 12,13 e 17 a
27, do Código de Defesa do^^p^^Idp^(L'eín^8.07^ de 1990);
6.1.3. substituir,! reparar ou corrigir,^às-suas expensa^^nõ prazo fixado.neste'Termo de Referência, oobjeto
com avarias ou defeitos;

SUBCONTRATAÇÃÒ

6.1.4. comunicar à Contratante,^ ,hb prazo máximo de 24^(vinte,e'quatro) horas que antecede a data da
.. í , ''TIL ^ ^\\(^()\ ... Ientrega, os motivos que impossibilitem ocumprimento do prazo'prevÍsto,^,çom a devida comprovação;

6.1.5. manter, durante toda a execuçâo^do^contratorem^compatibiiidade com as obrigações assumidas,

i' -Tíí 5'V^
7.1 Será admitida a subcontratação dó objetoj]jcitatórío^na,forrha'do item 4.5.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

1) '

8.1. é admissível a fusão, cisão pu incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados jpela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação ejíigidbs na licitação original;
sejam mantidas as demais cláusulis iTondiçõesdo'contrato;"riâo"hãji"^rejüízõ'à execução do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei ns 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e

fiscalizar a entrega dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive

perante terceiros, por qualquer Irregularidade, ainda que resultante de Imperfeições técnicas ou vícios
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redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei ns 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com

a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO

10.1. o pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento

da Nota Fiscal ou Fatura,'-através'de~'ordem"*bancáriarpara'~crédito~em~banco,"agência e conta corrente

indicados pelo contratáao.

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem p iimite de que trata o inciso II

do art. 24 da Lei 8/666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até5 (cinco) d|as úteis, contados da data

em que o órgão

da apresentação da Npta Fiscal, nos'termos dp art. da Lei, 8:666i de 1993.

10.2. ConsiderarSé ocorrido o recebimento'7cia(rnota-fiscal ou fatura no momento
I - p '•

contratante atestar a execução do objeto do-.c^ntratoT
10.3. ANota Fiscal ou Fatura:deverá sej;.;0brigatoriamente"aco^mpahhad2n^comprovação da regularidade
fiscal, constatada |or meio'd^pnsÍ^^níine ao CADASXRO-MUNICjP^olírna^impossibilidade de acpssn an
referido Sistema, rhediánte consuitaVos sítios^eletrônlcosNoficiais ou^a/áocumíítação mencionada no
da Lei nS 8.666, de|l993. \[^ -*] íj Jy!{]'

acesso ao

art. 29

10.3.1. Constatando-se, junto aov CADASTRO MUNICIPALv^a sÍtuaçao\de irregularidade do fornecedori, . ^ - i
contratado, deverão ser tomadas as,provldências"previstas no^do^art^Sl da' Instrução. Normativa ns 3, de 26 de

abri! de 2018. | ~'~~7fFÜ~ÍÍ!l
10.4. Havendo èrro na apresejntação^da ^Nota Fiscal ou dps^documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impe^^aíJiquJdaçãòSda despesa, cornoj^o^r exern|Dlo,YobrÍgação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposja^ou^ina^ opagament^ficaráftò^ até que aContratada
providencie as medidas saneadoras.\Nes^aJiipótes^,^prazo^para pagamento inidar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, nãoacarretándòpuaibuer ônus para^^á Contratante. '
10.5. Será considerada data do^pagament^\dia-em^qiJe-consSrtcomo emitida a ordem bancária para

Antes deícada pagamento à'contratada,'''será'1-ealizàda^ consulta ao CAD/VSTRO MUNICIPAL para
verificar amanutenção das condições de habilitação exigidas np edital. |
10.7. Constatando-se, junto ao CADÁSTRO MUNICIPAL, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciadasua notificação, por escrito, pafá que, noprazo dè 5 (cinco) dias úteis,, regularize sua situação ou,
no mesmo prazo, apresénte,sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por^iguai período, a critério
da contratante, l

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao CADASTRO MUNICIPAL para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação,
no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n^ 3, de 26 de abri! de 2018.
10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

pagamento.

10.6.
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10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão reaiízados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao CADASTRO
MUNICIPAL

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada Inadimplente no CADASTRO MUNICIPAL,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da lei Complementar
n^ 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
10.13. Nos casos de everi^ais_atrasps de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tantprfíça convencionado que a taxa de compensação financeira devjda pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicaçãoda seguinte
fórmula: f
10.14. f • 1;
EM = I XN XVP, sendo:

EM = Encargos moratórios;
N=Número dedias entre a data prevista para 6]pag'amentb'é a^do:efetivo pagamento;
VP =Valor da parcela'a serpaga^^^' '
I=índice de compensação financeira^à'0,000l6438,'Íisim apurado:^V/''>~^!/

.-tno 1í ^ TX =,Percentual'da taxa

11. DO REAJUSTE

11.1.

365V

\}'-
H
hr:

!-•

efeitos financeiros do último reajuste.-'''il^-c:--J 'C--^ (Oj
11.3. No caso |de atraso ou não divulgação^ do^ índiceíde::reájustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a irriportância calculada pela última vàrjaçâo conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada á apresentar memória de cálculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre.que este ocorrer, y
11.4. Nas aferições finais, o índice utijjzado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será"adotadorem"substitulção;' o quevier"a'sér*déterminado*pelâ1egislação então em vigor.
11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do vaior remanescente, por meio de termo aditivo.
11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

.>A^'

Os preçosUão fixos e irreàjÜstáyeis no prazo de um ai^ contado/da data limite para a apresentação
das propostas. j 'V/i^ > I
11.1.1. Dentro do prazo de vigênciaMoJ^ontrato emediante/solicitação da^cpntratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregnobe^m and, aplicandb^se.b'índicé:lPCA/IBGE exclusivamente para as
obrigações iniciadas econcluídas após ay^c^rência^a^^^^dadj. |
11.2. Nos reajustes subséquentepfÇ'p>in^Íro,^inte^egn6r^nim^^de um ano será contado apartir dos

anual = 6%

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei ns 10.520, de 2002, a Contratada que:
12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

12.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
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12.1.5.

12.2.

CONTRATADA as seguintes sanções:

cometer fraude fiscal;
Pela inexecução total ou parclaí do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à

12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para
a Contratante;

12.2.2. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
Inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
12.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto;
12.2.4. em caso de Inexecução pardal, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada deforma proporcit^^à obrjgaçãqjnadimpllda; ^
12.2.5. suspensão de llcitâr e impedimento de contratar^com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e.atua corícretamenté, pelo prazo de áté dois anos;
12.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União còm o conseqüente
descredenciamentp rio CADASTRO MUNICIPAL pelo prazo de até cinco anos; |
12.2.6.1. MSanção de impedimento de Heitor e^contratar prevista neste subitem tarnbém éapHcável em
quaisquer das hipóteses previstas comó infração.adnmistratiya^no subitèm 16.Í deste Termo de Referência.
12.2.7. declaração-de inidoneldade para^ iicítar^ou^-irontratài:^^ a Administração ipública, enquanto1 L: '"terminantes dáypLjniçãiTpu até;que^^ja^promovida-a.re*'*''"-"'- ' '
autoridade que aplicou a periálidade,-qué:^rá cohcedida sem^rê^que''a'Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados; /\ g
12.3. As sanções, previstas nos subití

t V ... ->9 , 'I . l/.T-

perdurarem os moltivos determmantes dá^pLjniçãiTpu áté;que^^ja^promovidcha.reabÍlitaçãp perante aprópria
:^rá cohcedida sem^r^'

^ A. .--ilí!Istas nos subltens^46.2.17'16:2.5/16.2.6 e 16í2i7,poderâo ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com asde multa, descontando-a dos.pag^entos.aserem efetuados. |

Também ficani sujeitas às\penalidades do art) IV dà^l!ei ns 8.666, de 1993, as empresas ou12.4.

quaisquer tributos; uv

profissionais que: j UIT... j |
12.4.1. tenham sofrido condenaçâojdeflnitlva.por-praticar7:porrmeio:dolòsos, fraude fiscal no recolhimento de

lUI.12.4.2. tenham praticado atos'llícitos>ylsandb a frustrar Osobjetivos da licitação;.
l ( ! ^ iK • -' \ li / V«' / '/ >

12.4.3. demonstrem não possuiridorieidáde para contratar/cotri a Adrriinistração em vir
praticados. t A\\\\ 1
12.5. A aplicação de qualquer çias;-ipenalldades..prevlstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla'~dèfesa à-Çontratada,íobseryandò-se o procedimento previsto " ' "
8.666, de 1993, esubsidiariamente a Lei(rÍ9 9.784; de'1999! C~T7fI
12.6.

virtude de atos ilícitos

As multas|deviclas e/ou prejuízòsxálJ^dos^à Çpntfãt^_te^sérão deduzidos dos yalòres aserem pagos,
ou recolhidos em favor da Contratante, ou dedüzidos^da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos
na Dívida Ativa da União'é cobrados judicialmente. " • j
12.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo/de 10 (dez) dias, a
contar da data do Recebimento dá comunicação enviada pela autoridade compètente. /
12.7. Casoo valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízoscausados pelá conduta do licitante, a
Entidade poderá cobrar o valor remanescénte judicialmente,'conforme artigo'419 do Código Civil.
12.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do Infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
12.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de Infração
administrativa tipificada pela Lei ns 12.846, de 1^ de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR.
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12.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n^ 12.846, de is de agosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativa.

12.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
12.12. fis penalidades serão obrigatoriamente registradas no CADASTRO MUNICIPAL.

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

13.1. O custo estimado da contratação é de R$ 154.939,60 (cento e cinqüenta e quatro mil, novecentos e
trinta e nove reais e sessenta cer^ayos).

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

Édispensada a certificação de dotação orçamentária nosprocessos llcitatórios para registro de preços,
nos termos do art.|15,da Lei Federal hs. 8.666/93, devendo ser informada no ato.compra. A|emissão da nota de
empenho ficará atcargo do Setor de Gontabilidadéá^Prefeitura, devendo constar hõ mesmo número do
Processo Licitatório ou número do Contrato, anexandò;ax(3pia'ao Processo Administrativo d
de Compras solicitará ao SetòrdeXontablIidade,'^ emissão-"damot^,de reserva'de dotação
como, a nota de enípénhó querdéverá^conter a autorização do ordenador^de despesas.

SãoJoãd'dos Patos/MA,|22 de julho^de,2021

^ÍCãro kãlrõrâvarls dos Santos \ fi
Xiretordo.DepartamentodeLGpmprasl

Secreta riá^Mühicipai de,AssistênciárSdcial.• "V • •• n»' Wr- ^
'Ci.^Pontana'n-010/2021

Kairo Coelho de So

Mariarina L^á'^e'Rdcha Santos
Secretária MunicipaToe Educação
f Portaria n® 002/2021

a C( rrea

Secretário Municipal d(
Portaria n''209/2021

e Licitação. O Setor
orçamentária, bem
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