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GONTRATO DE FORNECIi,lENTO N"'I35/2022FOR.PM§S
PREGÃO ELETRÔNICO NO ?801212022

Têrmo de Contrato de Forneclmento
que entrê si Íazêm a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES E A

EmpresaLUKAUTO coMÉRClo DE

PNEUMÁTICOS E PEçAS LTOA EPP.

A PREFE|TURÂ MUN|CIPAL DE SOUTO SOARES,êstado da Bahia, inscrito no cNPJ - Cadastro Nacional de Pêssoas

Jurídicas, sob o no 13.922.5í/OOO1-98, localizado à Avênida José.Sampaio, no 0E, 1o AndaÍ, Cêntro, Souto Soares-8e,

neste ato representado pelo pÍefeito Municipal, senhor (a) ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO, Brasileim (a), inscrito

no CpF - Cadastro de Pêssoas FÍsicas sob o n' 916.397.í95-04 e portador do RG. n"74.601.393-0 SSP-BA, residente e

domiciliado naRua GlóÍia sampaio, no 47, Centro, Souto Soares-BA, nesta Cidad6, doravants

ããnoÀinaOoqlry, ê a empresa, LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEçAS LTDA EPP, inscritia

no CNPJ so6ElãE677í0001-16, com sede na Rua Mar€chal Octávio Saldanha,8422, Pinheirinho, CEP: 81.í50'
060, Curitibâ/pR, denominada simplêsmente CONTRATAOA, Íiímam neste ato, o presenle contrâto RefeÍent€ Pregáo

Elelrônico no 0'12/2022, naÍoíír,a e cÃ^dições que se seguem:

CúUSULA PRIMEIRA - OBJETO.
1.'1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais Ya!EEs,1!3f-C-O-llT!\Ti9l:o^9E EMPRESA

ESpECtAútzADA úO FORNECTMENTO DE PNÉUS, CA|\4ARAS DE AR E PROTETORES, OESTINADOS A ATÉNDER

AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE SOUTO SOARES/BA,

conÍorme condiçõ€s, quantidades e exigências estabelecidas no Editale sêus anexos'

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUçÁO.
2.1. Este contrato obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal no 8.666/1993 e suas alteraçóes, Lei Fedêral

n" 10.520/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA -PRAZO'FORNECIMENTOIRÉCEBIMENTO DO OAJETO.

3.1.O prazo máximo para a entrega do(s) objeto(s) não podeíá(áo) ser superior(es) a 10 (dez) dias conidos, a contar de

data de recebimento da "Ordem de Compra"emitida pelo setor responsável'

à.2, A licitante se responsabilizará p6la entrêga e oÍêr€cimento do objêto, €m peíeitas condições novos e sem avarias,

áã suas respectivas embalagens originais coá todos os manuais ou orientação d€ uso e obedêcendo às sspeciÍicâçó€s

constantes neste instrumento convocatório
ã.ã.- ô oui"to solicitado deverá ser entrêgue conforme a programação enviada o mediante a ordem de

compras/fomecim€nto do Setor de Compras nos seguintes locâis etlorários:
ãl Éi*"itrr, úrri"ipat de Souto Soares/Ba Av. Jósé Sampaio no 08, centro, Souto Soares/BA - CEP:46.990{00.
hôrários de Funcionamento das 08:ooh as 12:ooh e 14:00h as '17:00h horário de BrasÍlia'

3.4. Verificada a desconformidade de algum objeto, a licitante vencedora deverá promover a substituiÉo do mesmo, no

prazo máximo de 05 (cinco) diâs úteis, sujgitando-se às penalidâdss previstas neste sdital'

3.S. Hão será considerado entrega realizada para produtos que tenham sido devolvidos por nâo alender as

ãspecinàçOe" Oennidas no Termo d; Referência, ou quaniidades a menor ou a maior do quê a solicitada

3S. Ho ,ór"nto da entrega dos pÍodutos conÍorme cronograma a vencedora deverá Íornecer a Nota Fiscal dos itens

ànir"gr"" na totalidade dã pedidá, que após a conferênciã, por no mínimo 01 (um) servidor, encaminhará as Notas

Fiscais para o setoÍ responsável pelos pagamentos.

a1a Seóretaria solicib;tê teÉ o prazo miáximo de 03 (kês) dias para processar a conferência do qu€ foi entregue'

lâvrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a contratadâ para §ubstjtuiÉo do objeto entíegue êm

desacordo com as especificaçôes.
úi ó-i""ãuir*ro pàvisório ou definitivo não €xclui a responsâbilidadê da contratada pela perÍeita execuÉo do

côntrato, ficândo a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer t€mpo se

veriÍicârem vlcios, deÍeitos ou inconeçôes.

cúUSULA OUARTA - VIGÊNCIA
4.1.e
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ste contrato terá validade de 12 (doze) mesos, contados da data da sua assinstura, mm eficácia após a publicação do

seu eírato no Diário OÍicjal do [runicípio, podendo ser prorrogado mediante acordo entrê as pârtes e nos termos da Lei

8.666/93.

CúUSULA QUINTA - PREçO, REVISÃO E REAJUSTE
5.1-O valor global pâra o Íomecimento ora contratado impoÍta em R$624.192,80 (seiscentos e vinte e quatro mil, cento e

noventa e dois reais e oitenta centavos),reÍerente aos itens 1,2,3,4,5,7,10, 1'1, 15 o lo,resultante das quantidades

constantês da Proposta de Preço Yencedora, objeto do Edital de Pregão N" 0122022.

5.2. Os preços são lixos e iÍteajustáveis,
S.3. Fica rslsalvada a possibilidade de revisão do preço oÍertado, dentÍo do principio da teoria do equilíbrio econÔmico-

Íinanceiro do contÉto, conlorme pÍevislo no aít. 65 da Lei N' 8.666/93

CLÁUSULA SEXTA-DO PAGAMENÍO E ORIGEM DOS RECURSOS
6,1 - Os pagamentos devidos à contratada serão eÍetuados atmvés de ordem bancária ou crêdito em conta conente, no

prazo não superior a 30 (trinta) dias, aÉs a apresentaÉo da Nota Fiscal devidam€nle atestada.
ô.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo lluiÍá a partir ds suâ r€gularização por parte da

contratada.
6.3 - As notas fiscâis/faturas quê apresentârgm inconeçÕes seráo devolvidas à Contrâtadâ 6 sêu vencimento oconeÉ
após a data de sua apresentaÉo válida.
6.4- A Empresa licitante veàcedora do pr€sênte certame fica obÍigada a emitir Nota Flscal Eletrônlca, para

pagamenlo do obieto desta liciiaÉo, sendo enviâda juntamente com todâs as provas d€ rêgularidade paÍ:r mm as

Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como para com o FGTS e Justiça do Trabalho.

6.5- Constatando-se a situaçáo d€ inêgulaÍidadê da contratada, será providsnciada sua notificaÉo, por escrito, parâ

que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizê sua situaçáo ou, no mêsmo pr8zo, apresente sua dêfesa. o prazo

poderá ser prorÍogado uma vez, por igual peÍíodo, a cÍitério da contratante.

6.6- persistindo a inegularidade, a contlatante deverá adotar as medidas nêcêssárias à rêscisão contratual nos autos

do processo administrativo corÍespondenle, assegurada à contratada a ampla deÍesa.

6.7. As dospêsas decorrsntes da oxocuçáo dos sôÍviçoa contÍatado3, coÍÍ6ráo à conta dê rocursos con§tantea
de dotações consignadas no Orçâmento Munlcipal para o exercÍcio corents, a 3abor.

lJnidade Orçamentárta: 02.01.01 - GABINEÍE DO PREFÊ|TO
Proj.Atividadê: 2Oo3 - Manut. E Dêsenvolvimênto das Ações do Gabinele do Prêíeito

Elemonto Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00

Unldade Orçsmentária: 02.09.01 -SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Proi.Atividaitê: 219 - Desenv. E Manulençáo dâs Ações da Secretaria Municipâl de Transponê

Elêmsnto Despêsa: 3390.30.00 - Material de Consumo
Fonte:00

Unldads Orçamentária: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE
Proi.Atividade: 2'158 - Manutenção e Desênvolvimento Ações do Ensino lnfantil

Elemento Despêsa: 3390.30.00 - Material de Consumo
Fontê: 0'1,19

Unidade Oíçamêntária: 02.04.02 - FUNOO MUNICIPAL DE EDUCAçÁO
Prol.Atividaãêr 2062 -Manutençâo das Açôes do Fundo Municipal de Educaçâo'
Proi.Atividade: 2067 -'úanut€nção das Açõss do Ensino Fundamental
Proi.Atlvldade:2056 -ManutenÇão dâs Açõ6s do Ensino lnÍantil
Proi.Atividadê: 2152 - Manut€nÉo das Ações do Fundef/PrecatÓrio
Proj.Atlvidade: 2027 - ManutenÉo das AçÓês do Programa de Transporte Escolar

Eleme.rto Despesa:3390.30.00 - Material do Consumo
Fonto: 01. 19. 04. 95, 15

unidads orçementáÍia: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSSTÊNCIA SOCIAL
PÍoJ.Atividade: 2087 -ManutenÉo das Açóes dâ Secretaria Mun. de AÉo Sociâl

Elemento Dospêsa:3390.30.00 - MateÍial de Consumo
Fonte:00
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CúUSULA §ETIMA - DIREITOS E OBRIGAçÕES OAS PARTES CONTRATANTES
7.í .DA CONÍRATADA:
7.1.1- A CONTRATADA deverá Íornecer o objêto desta licitâÉo de acordo a necessidade da CONTRATANTE.

7.1.2 - A CONTRATADA será lêgal e fnancêiramente rcsponsável por todas as obrigâçóes e compromissos contrâídos

com têrceiros, para a execuçãô deste Contrato, bem como, pelos êncargos trabalhistas, pr€vidênciáíos, fiscais,

securitários, comerciais e outros íins, a êles não se vinanlando a CONTRATANTE a qualquer tÍtulo, nem m6smo ao de

solidariedade.
7.1.3 - A CONTRATADA assume inteira Íesponsabilidade pelos danos ou prejuÍzos causados à CONTRATANTE ou a

terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperÍcia ou imprudência, na execuÉo do objeto deste Contrato'
diretamente, por seus prepostos e/ou empÍegâdos, náo excluindo ou reduzindo essa responsâbilidade, a fiscalização ou

ammpanhamênto Íeito pela CONTRATANTE ou por seus pÍepostos.

7.1.4 - - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade totâl pela execução do fomecimento obj€to deste Contrato.

7,1.S - A CONTRATADA obriga-se a manter estoquês suficientes para atender as necessidades do objeto contido no

Edital, que é parte integrante deste Contrato.
7.1.6 - Reconhecer ol direitos da adminislraçáo, êm caso de rescisão administraüva preüsta no Artigo 77 da Lei

8.666/93;
7.1.7 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execuÉo do contrato, em mmpatibilidade mm as

obrigaçôes por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualmcaçáo exigida na LicitaÉo.
7.1.õ --A CôNTRATADA licaÍá obrigada â aceitar, nas mesmas condiçôês contratuâis, acréscimos ou supressóes que

se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por c€nto) do valor inicial atualizado do contrato, na íorma pr€vista na

Lei Federal n. 8.666/93.

7.2 . DA CONTRATANTE:
7.2.1 - pagaÍ conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigaçôes financeiras deconentes do presente Contrato,

na integralidade dos seus termosl
7.2.2 --Af.§calização do fomecimento seÉ poÍ pessoal designado pela CONTFTATANTE'

7.2.3 - poderá a fÉcalizaçâo otdenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sêjam alendidas, dentÍo d€ 36

(tinta e
àeis) horas, as reclamações que Íizer, sem prejuízo de outrâs sanÉes que possam se aplicar a CONTRATADA'

CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADE
g.l.Com íundamento nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93, a licitante v€ncedora Íicará sujeita, no caso d€ alraso

À1Àin""Oo, assim considerad'o pela Administração, inexecução parcial ou insxecução total da obrigaçáo, sem prêjuízo

dás responsabilidades civil e criminal, assegurada a prêvia ê ampla deÍesa, às seguintes penalidades:

| - Advertência sempre que loram constatadas infraçóes leves.
ll - Multa, na Íorma prevista no instrumenlo convocatório ou no contrato:
iir - iuspànsao temàoráriâ dê participação em licitação e impedimênto de contratar com a Administração, por prazo náo

superior a 2 (dois) anosi
Úlbecfa.aào OL inidoneidade para licitar ou contratrr com a Administraçáo Pública enquanto peÍdurarem os motivos

determinantás da punição ou aié que seja pÍomovida a ÍeabilitaÉo perante a própriâ autoridade que.aplicou a

penalidade, que seÉ cóncedida sempre quã o contratado ressârcir a AdministraÉo pelos prejuÍzos resultrnt€s e após

decorrido o prazo da sanção aplicada.
A2'.-ag sançOes previstas nos incisos l, lll e lV deste artigo poderáo ser aplicadas juntamente com a do inciso ll.

facultada a áefesa prévia do interêssado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias útêis.
g.ã. lnerecuçao co;.,tratual, inclusive por atraso injustificado na execuÉo do mntrato, sujeitará o contratado à multa de

mãra, que sera graOuada de acordo com a gravidade da infraÉo, obedecidos os seguintes limites máximos:

i- rõ"Zl foá. poi 
""nto) 

sobre o valor do cdntrato, em caso dà recusa do adjudicatário em assinar o contÍato, dentro de

'lO (dez) dias corridos, contados dâ dala de sua convocaçâo;
li -'õJ;/o (rrês décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fomecimênto não

rsalizado;
ttt - ó,2y" (sete décimos po. csnto) sobre o valor da parte do fornecimento náo realizado, por cada diâ subseqüente ao

trigésimo.
g.;. A AdministraÇão se reseÍva ao direito d€ descontar do pagamento devido à contratada o valor dg qualqueÍ multa

po-entura imposà em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato ou ainda, quando tor o caso,

cob.ada judicialmente.
À.s. ÀJ iruftas previstas neste itêm não têm carátêr compensatório s o seu pagamento náo oximirá o Contratado da

responsabilidade por perdas e danos deconentes das infações comelidas.
a.Àl gm quafquer'fripótese de aplicaçâo de sanções, serão assêgurados à licitante vencodora o contraditório e a ampla

defesa
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CLÁUSULA NONA - DA INEXECUçÁO E DA RESCISÃO
9.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Conlrato, independente de interpelaÉo judicial ou
extrajudicial, sempre que ocoÍer por parte da CONTRATADA:
9.1.í - O não cumprimento, ou cumprimento inegular, de cláusulas contratuais, especificaçóes ou prazos;

9.1.2 - A lentidão do seu cumpÍimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidadê da entrega dos
produtos adquiridos, nos prâzos e condiçôes estipulados;
9.í.3 - O atraso injustifiGado no início da entrega:
9.1 .4 - A paralisação da entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicâçáo à CONTRATANTE;
9.1.5 - A subcontratação totâl ou parcial do objeto deste conlrato, a associação da CONTRATADA com oulrêm, a
cessáo ou transÍerência, total ou parcial, bem como a fusão, cisáo ou incoÍporaÉo sem a prévia autoÍizaÉo por escÍito
da CONTRATANTE;
9.1.6 - O desatendimênto pela CONTRATADA das determinaçóes regulâÍes da Fiscalizaçáo da CONTRATANTE, bem
como dos seus superiores;
9.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na êxecução dos serviços, anotadas na Íorma do parágraío primeiro do aÍtigo
67 da Lei número 8666/93 de 21106/93:
9.1.8 - A dêcretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
9. 1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a CONTRATADA, assumindo ou
não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu €xclusivo juizo, de forma a permitir a conclusão da entrega
dos produtos sem prejuízo à Administraçáo;
9.1 .9 - A dissoluçáo da CONTRATADA;
9.1.10 - A alteração social ou a modiÍicação da finalidade ou da estrutura da CONTRATAOA, que prêjudique a execuÉo
do crntrato:
9.1.11 - Ocorendo a rescisão nos termos do item acima citâdo, acaretará para a CONTRATADA, as conseqüências
contidas no artigo 80 da Lei No 8666/93 de 21106193, sem prejuízo de outras sanÉes previstas na citadâ Lei.
9.2 - A rescisão contratual poderá também ocoÍrer das seguintes foÍmas:
9.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumeÍados nos itens do 9.1.'l a
9.1.10, ou outros contidos na Lei N". 8666/93 de 21106/93;
9.2.2 - Amigávê|, poí acoÍdo entre as pârtes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
9-2.2.1 - A rêscisão amigávêl ou administrativa deveÍá ser pÍecedida de aulodzaçáo escrita e fundamentada da
autoridade competentê da CONTRATANTE;
9-2.2.2 - Quando a rescisão ocoÍrer, sem culpa da CONTRATADA, sêrá ressarcido a êstê os prejuízos rêgulaínente
comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devoluçáo da garantia "se houver;
b) Pagamentos devidos pela €xecução do contrato até a data da rescisãoi
9.2.3 - Judicial, nos temos da legislação em vigor.

cúusuLA DECTMA - coNDrçÔEs GERATS
10.1 - Serâo de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relalórios, planos estatÍsticos e quaisquer outros
documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela:
10.2 - A CONTRAÍANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução dests Contrato, quândo
necessário por conveniência dos serviços ou dâ Administraçáo, rêsp€itados os limites legsis e os direitos assegurados à
CONTRATADA;
10.3 - lntêgram o presente Contrato, independentemente de transcriÉo, o Edital ê sêus Anexos e a Proposta de Preços
da CONTRATADA:
10.4 - Não Será pêrmitidos a CONTRATADA, Sub-emprêitãr de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este Contrato;
10.5 - Este contrato é regido pela Lei no. 8.666/93, a fim ds dirimir alguma dúvida em casos omissos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRÂ - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
11.1 Este contrato sêrá fiscalizado pelo servidor Rodrigo Vioira Andrade, inscrito no CPF de n.' 035.303.545-97,
portâdor da MatÍiêula d6 n.o 571, para exercer as atribuiçõês dê Gêstor de Contratos Administrativos do Podêr
Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n." 172, de 26 de agoslo de 2021, publicado em 2ô de agosto de
202'l no Diário OÍicial do MunicÍpio
11.2. A presenÇa da Íiscalizaçáo não atenua, nem elide as responsabilidades da CONÍRATADA.

cLÁUsuLA DÉcIi,A SEGUNDA - DA PUBLIGAçÃO
12.'1. O presente Contrato será publicâdo sob Íorma de extrato em Diáío Oficial do MunicÍpio, no prazo de '10 (dez) dias
a partir da datâ de suâ assinatura.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. FORO
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13.í - As partes signatárias desle Contrato elegem o Foro da Comarca de Soulo Soares, do Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer oulro, por mais privilegiado quê sêja. E por estarem justas s confabdas, assinam o
presenle Contrato, em 02 (duas) vias de iguâl teor e único eÍeito, na presença das testemunhas abaixo

Souto Soares 8a,28 de Junho de 2022.

,v* bilr
tutz PAIO OSO LUKAUTO C. PNEU MÁTrcOS P. LTDA

PreÍeito Municipâl
CONTRATANTE

Assinàdo dê foímà dioitãlooÍ
KAUE MUNIZ DO KÁuE MUNrz Do

AMARAL:0741 2785966 Á,úARAL:0741 2785e66
Dados: 2022.06.29 l0:37:04 {3'00'

CNPJ: í 3.545.473/000í -16
CONTRATADO

Teslemunhas:

GN"
tu_

J\.7L{,,TLí a1
\tzoe*a- 7a
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EXTRATO DE CONÍRATO
PREFEITURA MUNICIPAL OE SOUTO SOARES

CNPJ/MF: 13.922.55/í0001-98

contrato N' 135/'2022FORPilSs - Pr€gáo Elednico no 0122022
ContÍâtantê: Prêfeitura Múnicipal de Souto SoâÍes- Bahia.
Obreto: COiJTRAÍAçÁO OE EMPRESA ESPECIaLIZÂOA NO FORNECIMEI'ÍrO OE PNEUS, CAMAR S OE AR

E iRoÍEToREs. DEsTNA)os A ATENDER As NEcEsstDADEs DA FRoÍA DE vElcuLos DA PREFÉlruRA
E FUNOOS MUNICIPAIS OE SOUTO SOARES/BÀ,
Propoíêntê/Homologado: LuKAuTo cotrÉRClo oE PNEUiúÍICOS E PEçAS LÍDA EPP, imcÍitã no oNPJ
sob N'.13.545.473/OOOI-16. com sed€ ne Rua Mar€châl Odávio Saldanha. 8422, PinheiÍinho CEP: 8í.150{60,
CuritibrPR.
ValoÍ Homologldo: R$ 624,102,80 (sôiscento6 e vinle 6 quatÍo mil cênto € novontã ê dols Éai6 6 oltenlâ

c€ntavos), reíêíenl6 aos itans 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, '11, 15 6 16.

Embalamênto Logal: Lei h.o 8.666/93 6 10.520/02 suas posterlores alteraçóes.
Unldâde Orçlmênú.la: 02.0r.01 - GABINãTE DO PREFÉ|TO
Proj.atlvld.d.: 2003 - Menut. E Oesenvolvim€nlo das Açóês do Gabinote do Pí€íeito
El.mcílo lr..pcsar 3390-30.00 - Mataíal dê Consuíro
Fonte: 00
Unldãd. OÍçem.ntárla: 02.09.01 -SECREÍARIA MUNICIPAL DE TRÂNSPORTE
P.ol.Aüvldadai 21í - D€s€nv. E MânutênÉo das Açõê3 da S€cÍstaíia Municipal ds Trân§poíte

Elem.nto Doapesa: 3390.30.00 - Maisíiãld€ Consumo
Fonto; 00
unldadc OÍçlm€ntá.ia: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prol"Atlvldãd.: 2158 - ManutênçÉo ê Oosenvokimênto Ações do Ensino lníenül
El.monlo Derpe3.: 3390.30.00 - Mâloíalde Consuíú
Fonts: 01.'lg
uôldâd. OÍçemorLri.: 02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCÀ9ÁO
Proi.Atlvld.do: 2062 - Mrnut6nÉo daô Açô69 do Fundo Municipaldo Educação.
PÍor.Atlvld.d.r 2067- MânutençÉo dâs Açôes do Ensino Fundemental
Proi.Atlvldad.: 2056 - Mant ÊnÉo dâ3 ,çôos d,o Ensino lnÍântjl
PÍoJ.Aívldadg: 2152 - Msnut€nçro des Açôes do Fundêf/PrecalóÍio
P.or.Aüvidad.: 2027 - Manrrtençào das Açôes do Pogram€ de Transgortê Escolaí
Elemento D6.pês.: 3390.30.00 - Matoíiál d6 ConsuÍrrc
Font6: 01, 19, 04,95, 15
Unidâd. orç.mentaÍla: 02.06-02 - FUNDo MUNICIPAL oE ASSSÍÊNCIA SoclAL
Proiâtlvldâd.: 2087 -l,ienútonçào da6 Açõ€s da Secr€tarle Mun. do AÉo Soclal
El.m.nlo D.3pe5.: 3390.30.00 - Materiâl de Consumo
Fonle: 00
Prâro de Vigôncia: 28l06n022 a 2Ü0812023.
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