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1.1. Registro de Preços pára a futura e eventual aquisição de urnasfunerárias é serviços de translado, para
atender as famílias carentes do,Município de São João dos Patos/MA, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento;

ITEM 'descrição QUANT. UNIDADE V. UNIT. V. TOTAL

1

URNA TAMANHO NORMAL - Urna, adulto em madeira de

pinos, estilo sextavada comjvarâo ou verãozinho dourado,
chavetas eml metal | dourado, acabamento' eterno
perollzado ou 'pintura de auto brilho, acabamento interno
com forro em TNT, com' babado.e travesseiro solto. Com as

j « j
dimensões externo de l,60cm até .l,90cm de comprimento
por 043 cm Largura, com 23 cm de altura. Dimensão interna:
039 cm de largura,'Com<23 cm de altura. Produtos^e-Sèryiços.
que acompanham o funeral, correspondem .preparação'
normal do fajecldo deixando pronto' para velório, com
edredom personalizado. ']Sobre ò falecido,- castiçais
conforme o credo religioso. Com. rnortalha masculina ou
feminina, conforme sblicitação. \
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:'r$977,77 RS 78.221,60

2

URNA INFANTIL: Com d,5Gcm até"íj20mt, de comprimento,
em madeira; de pinos,|com 2 (duas) chavetas é"b2 (dois)
suporte de cada lado. Acabamento externo: Com plnturà-de
alto brilho. Acabàmênto interno: Emfo7ròTNT, sem babado,
com as dimensões externo|o,20cm de altura,.por 0,28cm,
Largura. Prodátos e Serviços que acompanham o funeral
correspondem preparação] nòrmaP do falecido deixando
pronto para velório. Sobre b falecido, castiçais conforme o
credo Religioso. Com! mortalha .masculina ou feminina,
conforme solicitação. 1 1 • .
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RS 493,64

j

i

1

RS 9.872,80

3
Translado em* veículo funerário,., rodovia pavimentada. Km
rodado { j | '. . 7 . '2Ó.cd0t

•

,, rs'4,12 RS 82.400,00

-
1 -TOTAL:-'

_ .

/ . i RS 170.494,40

Obs: As estimativas de quantidade constituem mera.previsão dimensionada,;e serve somente como referência
para elaboração da proposta não estando a CONTRATANTE obrigada a realizá-las' em .sua totalidade, não

cabendo a CONTRATADA ódireito de pleitear qualquer tipo de reparação e/ou Indenização. Portanto, a
CONTRATANTE se reserva aò dir^eito de, aseu critério, utilizar òu não as quantidades.previstas.

I
I

1.2. O prazo de vigência da contratação é de até 12 meses, contados do(a) assinatura do contrato ou

documento equivalente. | ^

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A necessidade desta aquisição depreende-se pela competência gestora do município em manter os

serviços de assistencialism|) prestados por este município. Esta aquisição objetiva garantir que os benefícios
eventuais destinados a cidadãos em situação de vulnerabilidade e risco social e as famílias referenciadas, ou

não, nos equipamentos que ofertam serviços sócio assistenclais, impossibilitados em arcar por conta própria
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com o enfrentamento de contingencíaís sociais, em caráter de urgência e emergência. Nesse sentido, se faz

necessário a contratação de empresa para prestação de servjços funerários, aquisição de conjunto básico e
translado de féretro, com fornecimento do material necessário, para atender as famílias em vulnerabilidade

social, através da Secretaria Municipal da Assistência Social.

2.2. Solicita-se a aquisição amparada por pregão, a qujal permite a esta administração realizar suas
aquisições em consonância com as demandas, além de se conseguir melhores condições para aquisição através

I I '
do procedimento licitatóric|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 ò exercício de 2021.

í I

2.3. Justifica-se Ia adoção da licitação na modalidade pelo Sistema de Registro de Preços, por estar
evidenciada a necessidade de contratações frequentes.por se tratar de um'obJeto''cuJa'natureza não possibilita

definir previamente

realizar a licitação

aquisição.

o quantitativo demandado durante a vigência do contrato; bem como a possibilidade de se

independentemente de :prévla indicação orçamentária, agilizándo-se o processo de
! • I . í: i

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS/SERVIÇOS COMUNS

- -Ka) Opresente objeto possui diponlbllldàde no mercado'pV^prip; Isto é, que o^ objeto está disponível para
compra ou contratação aqualquer rnornento; ' • • • ' • li i

j

b) Possui padronização, pois são pré-'determinados os.átribütos essenciais do' objeto, dp forma objetiva e
uniforme, cujas características são lhvariáveÍs ôu'entâo;|'sÜjeitás adiferenças mínimas; ' }

I i 1 : í ij' 'I 1 T • r ••• •— T, \ • *1^ ^ ^ j< ' « ' '
c) Desnecessidade de peculiarldade^para satisfaçâó^da: Administração, .ou|seja, p bem é comum pois satisfaz
necessidades comuns, não ^reclsandp^xonter característicás pVcüliares-pàra atingir spus fins.
4. ENTREGA ECRITÉRIOS DE ÁgÉITÁÇÃÒ DO OBJETO, t • ' ^ íí; í '

I i •! '''Y ! Y '
4.1. O prazo dê entrega dos sen/iços é .de 05 dias, contãdqs' do(a) èmissão dá,Ordem dé Fornecimento, em
remessa parcelada.j | | , , • - 'j. ;
4.2. Os serviços'serão jrecebidos-provisoriamente nò jarazo de,^p3.(três) dias; jseloía) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato; para efeito de posterior verificação dé süa conformidade com as
especificações constantes neste^Termo de Referência éna proposta.; ; 'J'
4.3. Os serviços poderão ser rejeitados, nò todo ou-ém parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Terrho de Referência e na proposta, devendo sér substituídos no praz0'de 03 (três) dias, a
contar da notificação dá contratada, às suas custas, sem prejuízo da^aplicação das penalidades.
4.4. Os serviços serão jrecebidos definitivamente no prazo de 03 (três) dias,]'contados do recebimento
provisório, após averificação dâ qualidade equantidade do material econseqüente aceitação mediante termo
circunstanciado.

4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da Incorreta execução do contrato. \

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da pontratante:
5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
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5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente

com as especificações constantes do Editai e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar ^ Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que sejasubstituído, reparado ou corrigido;
5.1.4. acompanhar e fisca izar 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

5.2. A Administ

no Editai e seus anexos;

'ação não i;esponderá por quaisquer compromissos assumidos peia Contratada com

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Terrno 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 CONTRATADA
w

i
6.1. A Contratada deve curhprir todas as. obrigações constantes no Editai, seus;anexos e sua proposta,

assumindo como éxciusivarinente seus os riscos-e as despesas decorrentes da|.boa;e perfeita execução do
í I . I ,! 'i I

objeto e, ainda: . j j.''íi ; ;
6.1.1. efetuar a entrega do-objetb em'perfeitas condíções,'confprme,és|̂ éçificaçõès,'prazb e locai constantes
no Termo de Referência eseus anexosj ácompanhado da,respectiva nota fiscaí. j: r' |
6.1.2. responsabilizar-se i^eios víciqs\e danosdecòrrèrites dó objeto; de'acordo-,corn os artigos 12,13 e 17 a
27, do Código de Defesa.do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990); '/'/{.}) i !
6.1.3. substituir, reparar òu corrigir, às suas expensas, no prazo fixadò.nèste Termo de Referência, o objeto

I f , - : - ' ' . ' { • n'"<' i
com avarias ou defeitos; . ". 'I i' ií '

à Contratante, no prazo máximo de 24'(vinte e quatro) horas que antecede a data da
J ' í ' 1 ^ I • í'' s

que im^iossibilitemo cumprimento dO prazo previsto; com a devida comprovação;

6.1.4. comunicar

entrega, os motivos

6

todas

6.1.6. indicar

.1.5. manter, duránte tóda a execução do contrato, em çornpatibiiidade corn;;as obrigações assumidas,
Ddas as condições de habiiipçâo equalificação exigidas na licitação;);, ' i j

• prepostó pára represerita^-b durante a-Meçução,do'contrato j
7. DASUBCONTRATAÇÃO,

7.1 Será admitida a subcòntratação do objeto iicitatório, na formando item 4.5. ( /f '
• I j ' ' ' ' '

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados peia nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação originai;
sejam mantidas as ciemais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado
e hajaa anuência expressa da Administração à continuidade db contrato.

9. DO CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do atjt. 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 edetermmando dque for necessário àregularização de falhas ou defeitos observados.
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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

redibitórios, e, na ocorrênciajdesta, 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 apontamento5'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
' ! i i'da Nota Fiscal ou |=atura, através de ordem bancária, para crédito ém; banco, 'pgência e conta corrente

indicados pelo contratado, j j )
10.1.1. Os pagaméntpydecprrentes dé despesas cujos^yalores não^ultrapassem plimite dejque trata oinciso II
do art. 24 da Lei 8:666, de 1993] deverão ser.efetuadòs hÓ.-prazo de até 5(cinco) dias úteis, contados da data

• • 1 í I 1 j- ) I *1'da apresentação dá Nota Fiscal, pos termos do árt. 5^; §3s,.daTeÍ-ris-8.666, de 1993;i ' ,
10.2. Considera-se ocorrido'(o recebimento da nota fiscal ,oü fatura- no morríentol em que o órgão
contratante atestar aexecução do objéto do contrato. ' ' T | j
10.3. ANota Fiscal ou Faturaj deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao CADASTRO MUNICIPALpu, na|lrnpossibilidade de acesso ao
referido Sistema, miedlante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou:à documentação mencionada no art. 29
da Lei n5 8.666, de 1993. ! ' ^ ;
10.3.1. Constatando-se, junto ao .CADASTRO MUNICIPAL;, a .situação,'de irregularidade do fornecedor

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no .do árt 31,da Instrução Normativa nS3, de 26 de

abril de 2018. | | >'• '' " ! -jr '
10.4. Havendo erró na apresentação dá Nota Fiscal ou dbssdjiçumehtòs pèrtinentesjà contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, cbmo, póKéxemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta óu ihadimpi,êhda, -ò-paga.rne~nto fjcárá sobr^estado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese; 0:prazó~pãra paganíénto iniciaf-se-rá após a comprovação
da regularização dajsituaçãp, não acarretando quaiquerônüs pára aContratante.' \ '
10.5. Será considerada data do pagamento o dia erh qué constar como erhitjdá a ordem bancária para
pagamento. Í "" | ~ h i '
10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aojCÂDASTRO MUNICIPAL para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas rio edital. ' •'
10.7. Constatando-se, juntojao CADASTRO MUNICIPAL, a..dtuáção de irreguláridade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante. | |
10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao CADASJRO 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, obserjvado odisposto no art. 29, da instrução Normativa ns 3, de 26 de abril de 2018.
10.9. Não havejido 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.
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10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratuai
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampia defesa.
10.11. Havendo ajefetiva execução do objeto, os pagamentos serão reaüzados normaimente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não ireguiarize sua situação junto ao CADASTRO
MUNICiPAL 1
10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimpiente no CADASTRO MUNICIPAL,
saivo por motivo de economicidade, segurança nacionai ou >outro de interesse público de alta reievância,

devidamente justificado, emiqualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
10.12. Quando do|pagamento, será efetuada aretenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.12.1. AContratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n^ 123, de 2006, nãò 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 oficiai, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
10.13. Nos casos dé eventuais atrasos de pagamento; desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para|tanto,Tica convencionado que ataxa de compensação financeira, devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada medlántè a aplicação da seguinte
fórmula: ' • '
10.14.

EM = I XN XVP, sendo:
EM = Encargos moratórlos;
N= Númerode dias,entré a data prevista para o pagamento e 3'dq efetivo pagamento;
VP =Valor da parcela aser págaJ 1 .
\=índice de compensação financeira'=,Ò,OOOÍ6438, assim apurado: s-

^ j 1̂ ;V(6/,100.) ' ;l=.p;^0016438;; j Ij •
TX = Percentual da.taxa anual = 6%

•V -

365 =

li

r>'t,

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços'são fixos e ii;reájustávéÍs.no prazo de um^anoxohtádb/da datá^llmlte para a apresentação
das propostas. | 1 | " . ' • -tV !; • '•
11.1.1. Dentro do prazo de vigência dò contrato e medlaiítèsollcítáçãb'da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o Interfegno de um áno/apijcãndo-se^p-fndice IPCA/IBGE exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas apósâ-ocorrência da-anuaiidáde; •'"> \
11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, ò interregno mínimo de um ànò será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste. j :
11.3. No caso de atraso ou não divulgação do 'índice 'de reajustamento,! 6; CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo
referente ao reajustamento|de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado pára 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 adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
11.6. Na ausêncja de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço dolvalor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

I ~
12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n^ 10.520, de 2002, a Contratada que;
12.1.1. inexecutat)
12.1.2. ensejar o n

total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
etardamento da execução do objeto;
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12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
12.1.4. comportar-se de modo ínidôneo;
12.1.5. cometer fraude fiscal; i

I i' 1
12.2. Peia inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administraçi
CONTRATADA as seguintes sanções:

FOLHA

Rubrica

12.2.1. Advertência] por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para
aContratante; | |
12.2.2. multa moratória de| 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimpiida, até o limite de 15 (quinze) dias;
12.2.3. muita compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de Inexecução
total do objeto; | Í ^ ^
12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional àfobrigaçãò inadimpiida; i' >> ,
12.2.5. suspensão, de licitarje impedimento de contratar corn o órgão, entidade òu^ unidade administrativa
pelaqual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até doisanos;|
12.2.6. impedimento dé lícitaií e contratar com ^órgãps e entldádes: da Ühlãò cóm o conseqüente
descredenciamento no CADASTRO MUNIÒPAL pelo pfazo'de;até cincoanòs;- j > i
12.2.6.1. ASanção dè impedimento de licitar e contratar,prevista neste subitém tarnbém é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa''no-subiteml6.1 desté.fermo de Referência.
12.2.7. declaração jde inidpnefdade-para licitar ou contratafocom-a'Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja-promoyida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade; que.será.concedida sempre que a Contratadafressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados; | | • J; | J '
12.3. As sanções previstas nos subitens 16.2.1,16.2.5,16.2.6 e16.2.7-ppderãojsef.aplicadas àCONTRATADA
juntamente com as de multaj descohtàhdó-ã dós pagamentos a.serém efetuados. | j , {
12.4. Também ficam sujeitas|às penalidades do art.-87,.lll.e iV.da Ui ns 8.6è6;|de 1993, as empresas ou
profissionais que: j I 1 ''' '-í '<• jí'! !''í'
12.4.1. tenham sofrido condenaçãódefiriitiya porpraticar, por meiò dpipsjjs, fraude'fiscal ho recolhimento de
quaisquer tributos; ^ | { - ' y. I
12.4.2. tenham praticado atos ilícitos visaridp afrustrar os objetivos,dà iiçitação;j l.] '•
12.4.3. demonstrem não possuir idoheidaclé para contratar com-a":Âdmihistraçãp=èm virtude de atos ilícitos
praticados. J 11' ' '••"•V
12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas!-reaiizãr-sé-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,-ófcisenvando-se'õ prpcedirnento previsto na Lei ns
8.666, de 1993, esubsidiariamente aLei n2 9.784, de 1999. jj
12.6. As multas devidas e/ou|prejuízos causados àContratante serão deduzidps;^òs valores aserem pagos,
ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o.caso, serão inscritos
na Dívida Ativa da Uníãò e cobrados judicialmente.
12.6.1. , - ° . • L
contar da data do recebimento aa comunicação enviada peia autoridade competente.
12.7. Caso ovalor da muita não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados peia conduta do licitante, a
Entidade poderá cotrar ovalor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
12.8. Aautoridaçle competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o carátér educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade. I | !
12.9. Se, durante o pròcesso de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de Infração
administrativa tipificada peia Lei n® 12.846, de le de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
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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 urjidade administrativa. |
12.11. O processamento do PAR não interfere no seguirnento 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. As penalidades serão obrigatoriamente registradas noCADASTRO MUNICIPAL.

13. ESTIMATIV/Í DE PREÇOSiE PREÇOS REFERENCIAIS.

13.1. Ocusto estipiado da contratação é de R$ 170.494,40 (Cento esetenta mil quatrocentos e noventa e
quatro reais e quarenta centavos).

h ! ] =14. DOS RECURSOS pR^AMpTÁRIOl , . - j fr
Édispensada a certifícaçãò de dotação orçamentária nos processos licitatbriospara registro de preços,

nos termos do art. 15 da, Lei Federal n^. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra. Ajemissão da nota de
empenho ficará a cargo dojSetor de Contabilidade"da-Prefeitura,'devendo'constarjno: mesmo número do
Processo Licitatórío ou número do Contrato,.anexando a cópia ãò Processo Administrativo de Licitação. OSetor
de Compras solicitará ao Setor de Contabilidade; a emissão damota^de reserva dé dótãçãoiorçamentária, bem
como, a nota de empenho que deverá conter a autorização do òrdehadòr dêdespesas.' !

São João dos Patos/MA; 19rde outubro,de.2Ò21

ícaro Kairo Tavarls dos Santos -
Diretor do Departamento dé Compras

www.saojoaodospatos ma.gov.br

I -S.

.

' u ''
t!, '

'

. !•
1 .

ti

Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sâo João dos Patos/MA


