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DECLARAQAO DE ADEQUAQAO ORQAMENTARIA DA DESPESA E DE REGULARIDADE DO

PEDIDO

DECLARO, na qualidade de Ordenador de Despesas, que existem recursos orgamentarios

liberados para a finalidade indicada no Processo n° 11376 de 2020, conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas - QDD.

DECLARO, tambem, que a despesa, abaixo identificada, tem adequagao com a Lei Orgamentaria

de 2020 (LOA) com o Plano Plurianual 2018/2021 no. 1.718, 20/12/2017 (PPA) e com a Lei de

Diretrizes Orgamentarias no. 1.796, de 15 de julho de 2019 (LDO) e nao ultrapassara os limites

estabelecidos para o exercicio financeiro de 2020, estando em conformidade com as disposigoes

da Lei Municipal n°. 1.845, de 27 de dezembro de 2019 (LOA), com a Lei Federal n° 8.666, de 21

de junho de 1993, e com a Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 (LRF),

especialmente quanto as normas dos artigos 16 e 17.

•Identificagao da Despesa: Prorrogagao de prazo ao contrato n°. 212/2019 com empresa Inova

Terraplenagem e Construgoes EIRELLI por mais 12 meses, no valor total de R$1.424.577,90 (hum

milhao, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa centavos).

Dotagao Orgamentaria n°:

PROJ/ATIV EL.DESPES FT.REC.UNIDADE PODER UO.

A

02 0600 2866 339039 00SECAD

339039
02 0700 2025 00SEFAZ

339039
2020/212902 0100 00GAPRE

SEC. POLITICAS

PARA AS

MULHERES

339039
02 1400 2032 00

339039
0900 2027 00SEINFRA 02

SEC. MUN. DE

CULTURA E

TURISMO

339039
0002 1600 2034

SEC. DE TRANSITO,

TRANS. E ORDEM

PUB.

339039
0002 1500 2033

339039
02 0800 2026 00SESP

SEC. MUN. DE

DESEN. SOCIAL E

CIDADANIA

2030/2391
1175/2013/2012

00
02 1200 339039 29

339039SEC. MUN. DE

JUVENTUDE

IGUALDADE RACIAL

02 1800 2079 00

SEC. MUN. DE

TRABALHO,

ESPORTE E LAZER

339039

2029/2231 0002 1100

1
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" DECLARO, enfim, que as informagoes e documentos existentes neste protocolado estao de

acordo com as regras administrativas, atestando, portanto, a regularidade do pedido nas esferas

civil e penal, em especial no que tange ao disposto na Lei Federal n° 8.429, de 02 de junho de

1992, podendo o protocolado seguir o seu tramite administrative.

Lauro de Freitas, 29 de setembro de 2020

Ordenador de Despesas

Carimbo e assinatura

Municipal de lauro de trc

'esar AugusloSamoam
'ecretano Mumcwa'

;p«»4

Ciente,

Celene Diniz M Rocha

Cadastro n°. 46.435

Coordenadora de Execuÿao de Orgamentaria/SEFAZ
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8 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA CNPJ N° 13.927.819/0001-40

FOLHA DE INFORMAQAO

PROCESSO N° 11376 de 2020 FOLHA N°

SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenagao de Execugao Orgamentaria

PARA: SEINFRA

Atendendo a solicitagao dessa secretaria, considerando a necessidade de observancia

da conformidade nos procedimentos legais e normativos, encaminho a Declaragao de

Adequagao Orgamentaria para assinatura do Ordenador de Despesa e posterior

encaminhamento a Controladoria Geral do Municipio (CGM).

Lauro de Freitas, 29 de setembro de 2020.

CELENE DINIZ RQCg\
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENAQAO DE EXECUQAO ORGAMENTARIA
Mat. No. 46.435

1
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https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregad...Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA
CAIXA ECON6MICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao: 07.097.369/0001-03
Razao

Social:
Enderego* AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 760B / CENTRO / SERRINHA / BA

/ 48700-000

INOVA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES ElRELI

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situagao
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade:23/09/2020 a 22/10/2020

Certificagao Numero: 2020092301581222262581

Informagao obtida em 06/10/2020 11:29:35

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

1\(P

I of 1 06/10/2020 11:29



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICiPIO

RELATORIO N° 355/2020
UNIDADE REQUISITANTE PROC. ADM. N°ASSUNTO

11376/2020Aditivo de prazo do

Contrato n° 212/2019

SEINFRA

Lei 8666/93 e outrosFundamental
Solicitaÿao de Aditivo de PrazoObjeto:

ITENS DE VERIFICA<;AO

Cuida-se da solicita<;ao de aditivo de prazo para 12 meses do contrato 212/2019 firmado

com a empresa INOVA, objetivando a execu<;ao de serviqos de manuten<;ao de predios publicos

neste Municipio.

Acostados os documentos instrutdrios, merecem destaque os a seguir discriminados:

DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS

1. Oficio n° 280/2020-SEINFRA, fls. 02;

2. Oficio de manifestaÿao de interesse INOVA, fls.03;

3. SDC, fls. 04;

4. Justificativa tecnica, fls. 05/06;

5. Cronograma fisico financeiro, fl.07
6. Planilha comparativa com indice de atualiza<;ao para licitacoes/ base SINAPI (fl.08);

7. Copia do coontrole do saldo contratual, fl.09;

8. Certidoes de regularidade fiscais e trabalhista e comprovantes de regularidade,

fls.10/19;

9. Portaria nomeando servidores, fls.20/22;

10. Declara<;ao de fiscais do contrato, fls.23/24;

11. Copia do aviso de licitaÿao, 25/27;

12. Copia da minuta do contrato principal e extratos de publicaÿao, fls.28/42;

13. Declaracao de adequaÿao orÿamentaria e encaminhamento dos autos, fls.43/45.

DA ANALISE

Cumpre destacar que a este setor incube a analise dos aspectos estritamente formais

do pedido, atinentes a instruqao processual, e possui carater meramente opinativo e nao

vinculante.

vCom base na justificativa apresentada pela pasta (fls.05/06) de onde e extrai a

informa<;ao de ausencia da emissao da ordem para inicio da obra, bem como, a indica<;ao de que

uma nova licita<;ao importaria em custos com o procedimento do certame e atualizaqao da planilha

fir-
»
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JSkCONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

de pre<;os unitarios (fl.08) prosseguimos com a analise formal dos documentos instrutorios

constantes nos autos.

Por conseguinte, sobre os aspectos formais da solicita<;ao, verifica-se a possibilidade

de prosseguimento processual, dada a existencia dos documentos essenciais necessarios a

formalizaqao do feito: contrato valido, certidoes de regularidade fiscal e trabalhista, bem como

reserva orqamentdria, atestando assim o processo devidamente autuado, enumerado e

fundamentado.

Salientamos que, considerando o vencimento da certidao de fl.10, anexamos nova

certidao de regularidade municipal valida, em cumprimento a celeridade processual.

DA CONCLUSAO

Face ao exposto, conforme analise efetuada acima acerca da regularidade formal do

pedido autuado sob o n°11376/2020, condui-se que esta APTO PARA PROSSEGUIMENTO.

Encaminhe-se a Procuradoria Geral do Municipio para a competente analise juridica.

Matricula 66586

Em 06 de outubro de 2020

Nayane Ahvesÿcle Carvalho Santos

Assessora especial de Normas e Procedimentos
Controladoria Geral do Municipio

;
Ciente.

Proceda-se/o sÿliciÿado.
Lauro de FreitÿBA, 06 de outubro de 2020

Apio Vinagre NaScimento

Controlador Geralxlo Municipio
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA

4,



m MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 11376/2020

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO

PARECER JURIDICO

EMENTA: CELEBRAÿAO DE TERMO ADITIVO

DE PRAZO DO CONTRATO N° 212/2019.

JUSTIFICATIVA TECNICA. ART. 57, §1°, INCISO

II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/1993. CONSULTA

FORMAL. POSSIBILIDADE COND1CIONADA.

I. RELATORIO

Trata-se de consulta formulada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura -
SEINFRA acerca da possibilidade de prorrogasao por mais 12 (doze) meses do Contrato n°.

212/2019, celebrado entre o Munitipio de Lauro de Freitas e a empresa INOVA

TERRAPLANAGEM E CONSTRUCTS EIRELI-EPP, para a execu9ao de serves de

manutenÿao de predios publicos, requis tado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

O Coordenador de Edifica9oes, Sr. Antonivaldo Ribeiro Junior, cujas

declara9oes gozam de presun9ao de legitimidade, nos envia justificativa tecnica para a

prorroga9ao de prazo do contrato, informando, em sintese, que a ordem de servi90 nao foi

expedida devido “a crise pandemica que estamos vivenciando, em que a maior parte das

atividades empresariais e laborais tiveram paralisagdes, o que veio contribuir com o atraso

na emissao (..)Ressaltamos que os preccs unitarios dos serviQos estao sendo mantidos,

conformaplanilha aprovada, o que signified vantagempara a administraqao municipal, uma

vez que a abertura de novo processo licitatorio para a contrataqao dos referidos serviqos,

Centro Administrative tie Lauro de Freitas (CALF)

Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos. S/N, Atacui, Turret), Lauro de Freitas/BA, CFP: 42.702-010
(RUH Lateral ao Parque Shopping)SEFAZ/PMLF

Telefone: (71)3369-3722 RAG:
ASS: <£7



{MSi MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITASM
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

importaria em custos com o procedimento do certame, bem como atualizagao daplanilha de

preqos unitarios ”(fls. 05/06).

O processo foi instruldo com os seguintes documentos que merecem destaque:

a) Oficio a contratada infomiando a necessidade de prorrogacao do prazo e submetendo a

sua analise a concordancia (fl. 02);

b) Resposta da Contratada concordando com a prorrogaÿao e mantendo as demais

condifoes e pre90s contratados (fl. 03);

c) Solicitafao de Termo Aditivo (fl. 04);

d) Justificativa tecnica (fl. 05/06);

e) Planilha comparativa com os preqos contratados e atualizados (fl. 07/08);

f) Controle de saldo do Contrato n° 212/2019 (fl. 09);

g) Certidoes de regularidade fiscal e trabalhista (fls. 10/19 e 46);

h) Copia do Contrato n° 212/2019 (fls. 28/40);

i) Declaraÿao de adequa9ao or9amentaria em acordo com o art. 42, paragrafo unico da Lei

de Responsabilidade Fiscal (fl.43/44);

j) Relatorio n°. 355/2020 da CGM opinando pela regularidade formal do processo e pelo

seu prosseguimento (fls. 47/48).

E o breve relatorio.

II. FUNDAMENTACAO

Antes de examinar as questbes faticas e juridicas do caso concreto, deve-se

salientar que a presente manifesta9ao toma por base, exclusivamente, os elementos que

constam ate a presente data nos autos do processo administrative em epigrafe, pois a este

orgao incumbe prestar consultoria sob o prisma estritamente juridico, nao lhe competindo

adentrar a conveniencia e a oportunidade dos atos praticados no ambito do Municipio nem

analisar aspectos de natureza eminentemente- tecnico-administrativa.

Centro Administmtivo cie Lauro de Freitas (CALF)
Avenida lirigadeiro Alberto Costa Matos. S/N, Araeui, Terreo, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
Teletone (71)3369-3722 SEFAZ/fMLF

PAG: Sf)

ASS:



PH MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITASB
PROCURADORIA GERAL DO MUNIClPIO

Demais disso, entende-se que as manifestaÿoes da Procuradoria Juridica

Administrativa sao de natureza meramente opinativa e, portanto, nao vinculantes para o gestor

publico, o qual pode, de forma justificada, adotar orientaÿo contraria ou diversa daquela

emanada da consultoria juridica. Em resumo, o presente opinativo tern natureza obrigatoria,

porem nao vinculante da autoridade competente.

Nessa senda, como simples orienta9ao juridica, visando auxiliar a

Administra9ao Publica na tomada das decisoes que atendam primordialmente a finalidade de

interesse publico e a observancia dos principios expressos no caput do artigo 37 da

Constituÿao Federal, passa-se a expor o que se segue.

Da leitura dos documentos que instruem os presentes autos verifica-se que a

presente prorroga9ao de prazo amolda-se ao disposto no art. 57, §1°, inciso II, da Lei Federal

n° 8.666/1993, verbis:

“Art. 57. A duragao dos contratos regidospor esta Leificara adstrita a vigencia dos

respectivos creditor ornamentdrios, exceto quanto aos relativos:

[...]

§ lo Os prazos de inicio de etapas de execugSo, de conclusao e de entrega admitem

prorrogagao, mant!das as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengao

de seu equilibria econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes

motivos, devidamente au'uados emprocesso:

[...]

II - superveniencia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das

partes, que altere fundamentalmente as condigdes de execugao do contrato;

A Secretaria de Infraestrutura informa algumas ocorrencias que atrapalharam o

inicio da execu9ao contratual, conforme se depreende da justificativa tecnica constante as

fls.05/06.

Supramencionada justificativa respeita a inteligencia do art. 57, §2°, da Lei

Federal n° 8.666/1993, verbis:
SEFAZ/PMLF
PAG:
ASS:

Centro Administrative tie Lauro de Freitas (CALF)
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos. S/N, Aracui, Terreo, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
Teletone: (71) 3369-3722



MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITASR
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“Art. 57. A duraqdo dos contratos regidospor esta Leificara adstrita a vigencia dos

respectivos creditor, orqamentarios, exceto quanto aos relativos:

[ÿÿ]

§2° Toda prorrogaqdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente

autorizadapela auioridade competentepara celebrar o contrato. ’’

Por consequencia, em havendo permissivo legal para concretiza9&o do quanto

pleiteado, bem assim existindo fundamento logico e juridico para a sua efetiva9ao, entendo nao

haver qualquer obice a sua consecu9ao, o que vai ao encontro do Princlpio da Legalidade, este

regente da Administra9ao Publica.

A professora Maria Sylvia Ztinella Di Pietro ao tratar sobre o aludido principio

e a sua correla9ao com a Administra9ao Publica nos ensina que, verbis:

“Segundo o Principio dc Legalidade, a Administraqao Publica so podefazer o que a

lei permite [...] Em decorrencia disso, a Administraqao Publica nao pode, por

simples ato administratho, conceder direitos de qualquer especie, criar obrigaqdes

ou impor vedaqoes aos administrados; para tanto, ela depende de lei" (Direito

Administrativo. 17' ed. Sao Paulo: Atlas, 2004, p. 68 - originalnao destacado).

Sendo assim, considerando a existencia de saldo no contrato, resta

demonstrado o interesse publico na sua consecu9ao, bem como pelo fato de que eventual

rescisao poderia ir de encontro ao Principio da Eficiencia, corolario da Supremacia do

Interesse Publico.

III. CONCLUSAO

Em face do exposto e considerando os documentos acostados aos autos, opina

este Procurador PELO CABIMENTO E PELA LEGALIDADE DA PRORROGAtÿAO

SOMENTE DE PRAZO DO CONTRATO 212/2019 POR 12 (DOZE) MESES, COM A

UTILIZACAO DO SALDO REMANESCENTE MANTENDO AS DEMAIS

CONDICOES E PRECOS CONTRATADOS. nos termos do art. 57 §1°, inciso II, da Lei

Centro Administrativo te Lauro de Freitas (CALF)

Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N, Aracui, Terreo. Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010
(Run Lateral ao Parque Shopping)

Telelane: (71)3360-3722

3EFAZ/iPMLF

£PAG:
SS:
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Federal n° 8.666/1993, CONDICIONANDO Q PROSSEGUIMENTO DO FEITO A

JUNTADA AOS AUTOS DO PAC ASS1NADO PELA PREFEITA MUNICIPAL.

E o Parecer. SMJ.

Por fim, considerando o qiurnto disposto na Comunicaÿao Interna 06/2017 -

PGM, devem os autos seguir para o Procurador Geral para delibera9ao.

Lauro de Freitas, 08 de outubro de 2020.

RAPHAFrSImHMARAES
Pmcurador do Municipio

Lauro de F reitas/BA

RAPHAEL GUIMARAES

Procurador do Municipio

CLARISSA ALMEIDA FIGUEIREDO

Assessora Direta

SEFAZ/pMLF
PAG:

__
ASS:ÿL___

Centro Administrative* lie Lauro de Freitas (CALF)

Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N, Aracul, Terreo, Lauro de Freitas/BA, CF.P: 42.702-010
(Rua Lateral ao Parque Shopping)

Telefone: (71) 3369-3722



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURODEFREITASI
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Despacho - Gabinete-PGM.

N°Expediente:

Assunto:

JiMUnJUxUUfr S&vutU*UX>iuicte
Interessado:

Solicito k coordenagSo executiva que adote a seguinte providencia:
Arquivar.

xC Despachar: Setor/orgao discriminado abaixo para parecer e/ouprovidencias.

, mmos
Sub-Procurador.1 Administrative)/

Licitayoes.
6

Trabalhista. Procurador Fiscal.4 7
Coord.Executiva.2 MP/Secretarias. 8
Pep.Distribuigao.3 Servidor. Civil. 9K5

10 Balc5o de Justiga.

Observagao: (LCUJ&MXQu/JuZlt tsl/jffi 1AM fjYlsl (S/y\ yjUsxAsjC,[C\

i /VÿuX. g in/LnryjXt. jj

Lauro de Freitas, / So / AJOJV .

1 3EFAZ/PMLF
PAG:
ASS:

Kivio Dias Barbosa Lopes
Procurador Geral do Municipio
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PREFEITURA MUNICIPAL DEAmomo Marcos Ribeiro
Coordenador Executivo LAURO DE FREITAS

PRIMEIRO TERMO ADIT1VO AO CONTRATO N° 212/2019

Pelo presente instrumento, fica aditado o contrato aluiixo especificado, de acordo com as seguintes clausulas e declaraijdes:

CONTRATO ADITADO n°. 212/2019: contrataÿ io de empresa para execute) de serviiÿos de manutenÿdo de predios
publicos, conforme termo de referenda e planilhas em cd anexo ao edital, requisitado pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura.
LICITACAO: Tomada de Precos -N° 001/2019. nos temios da Lei n°. 8666/93 e suas alteraÿfies.
PROCESSO APIMINISTRATIVO: 11376/2020

DOTACAO ORCAMENTARIA: 02.0600.2866.339039-00/02.0700.2025.339039-00/02.0100.2020/2129.339039-
00/01.1400.2032.339039-00/02.0900.2027.339039-00/02.1600.203434.339039-00/02.1500.2033.339039-
00/02.0800.2026.339039-00/02.1200.2030/2391/1175/2013/2013.339039-00
00/02.1100.2029/2231.339039-00

29/02.1800.2079.339039-e

CONTRATANTE: MUN1C1PIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, com sede e foro na Pra<;a
JoSo Thiago dos Santos s/n°. Centro, Lauro deFreitas/BA, nscrito no CNPJ/MF n°. 13.927.8 19/0001-40. neste ato representado
pela sua Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramncho.

CONTRATADA: INOVA TERRAPLF.NAGEVI E CONSTRUCTS EIRELI - EPP inscrita no CNPJ/MF,
sob o N° 07.097.369/0001-03, sediada na Avenida Antonio Carlos Magalhaes, 760B, Centro, Serrinha/BA, neste

ato representado na forma dos seus estatutos sociais.

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogaÿao de prazo por mais 12 (doze) meses, com base no

art. 57, §1°, inciso II da Lei Federal 8.666/93. com prazo iuicial em 14/10/2020 e termo final em 14/10/2021, com a utilizaiÿao
do saldo remanescente. na forma da planilha em anoo e em atendimento a solicitaijao da SecretariaMunicipal de Infraestrutura.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICACAO: O:. Contratantes ratificam as demais clausulas constantcs do contrato ora

aditado.

CLAUSULA TERCEIRA: LEGISLACAO PERTINENTE: este contrato e regido pela Lei n“. 8.666/93 e demais normas
de direito administrative e civil pertinentes. Assini ajusLdos. firmam este aditamento em 04 (quatro) vias dc igual teor. na

presenÿa das testemunhas abaixo, elegendo o foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questao dele advinda.

Lauro de Freitas, 08 de outubro de 2020.

CoK* £>JO--A
_ _

MUNICIPK) DÿLAURO DE FREITAS-BAHIA
Moema IsabeÿPassof Gramacho- Prefeita Municipal

CONTRATANTE

L
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1
Cesar Augusto Sampaio

11. / ' 1 Q-, cX. J _ - ..
INOVA TERRAPLENACJEIM E CONSTRUCOES ElRELI - EPP

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

l.AlLljrxTJ AJL
cwrVct LOLk oc

SEPAZ/PMLF
PAG:ÿ>
ASS: +S-

__=d V
( oCCPF:

/BA
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Diario Oficial do Quinta-feira
8 de Outubro de 2020
3- Ano VIII - N° 1811

Lauro de FreitasMUNICIPIO

Termos Aditivos

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS;

§3ras

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 212/2019

Contratante: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Contratada: INOVA TERRAPLENAGEM I

CONSTRUÿOES E1RELI - EPP - CNPJ: 07.097.369/0001-03. Modalidade: Tomada dc Prev'os N" 001 '2019

Processo: 11376/2020. Objeto: Contratacÿao de empresa para execupao de serviÿos de manutenqSp de predios

publicos, conforme termo de referenda e planilhas em edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de

Infraestrutura. Objeto do aditamento: Prorrogagao de prazo por mais 12 (doze) meses, com base no arl. 57.

§1°, inciso II da Lei Federal 8.666/93, com prazo inicial em 14/10/2020 c termo final em 14/10/2021. com a

utilizafao do saldo remanescente, na forma da planilha em anexo e em atendimento a solieitaqao da Secretaria

Municipal de Infraestrutura. Dotaÿo: 02.0600.2866.339039-00,02.0700.2025.339039-

00/02.0100.2020/2129.339039-00/01.1400.2032.339039-00/02.0900.2027.339039-00/02.1600.203434.339039-

00/02.1500.2033.339039-00/ 02.0800.2026.339039-00/02. 1200.2030/2391/1 175/2013/20 1 3.339039-00 e

29/02.1800.2079.339039-00/02.1100.2029/2231.339039-00 Data da Assinatura: 08 de Outubro dc 2020.

Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

SEFAZAplVILF
PAG: ££? __
ASS:

CERTIF1CAQAO DIGITAL: Z93YEEAYQFP+UGIWUSLJW

Esta edipao encontra-se no site oficial deste ente.


