
tl ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, OB Centro - Bahia CEP - 46990'000
CNPJ í 3.922.554/0001-98 - Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

CONTRATO DE FORNECIMENTO N' 076'2O22FOR-PMSS

PREGÃO ELETRÔNICO NO PEOO6'2022

TeÍmo de Contrato dê Fornecimênto
que entre 3i Íazêm a PREFEITURA

iIUNICIPAL DE souTo SOARES e a

Empresa RENATA RODRIGUES DE

souzA - irE.

APREFEITURAMUNICIPALDEsouTosoAREs'estadodaBahia,inscritonoCNPJ.cadastroNacionalde
pessoas Jurídicas, sou o n" tg.gzz.áátóoor-õá, roãíizaoo a Avenida-José Sampaio, no 08, 1oÁndar, centro, souto

Soareega, neste aro representaOo plio'pi*"ir" i,rr"Éiprl, senhor-(e) ANDRÉ tUtZ SlmpatO CARDOSO, Brasileiro

ir;, ;;;;i;;ôi,c- cáastro ae É;;;;ilú;""b o n. e16.3d7.1er04 e portadoÍ do RG. n'74.60'1.3e$0 ssP-

à-Á.;;;ú;"r"; domicitiado n" nu" ôãri, sámpaio, * +z centro,.souto soares-BA, nesta cidade, doravante

dênominedo CoNTRATANTE, 
" " 

;õ;;;, REúÀiÀ noonroues DE SOUZA - ME., inscÍitâ no CNPJ Êob N'

í2.E24.6320001§9, com sede 
"" 

É;;àl;Á;, úagarháes, no 204, Cenrro, Souto soares/BA' CEP: 46.99G00o.

àãr"ri"ãã ii.pl"smànte corurúiÁón, n.í". rieste ato, o presente @ntrato, na forma e condiÉes que se

seguêm:

CúUSULA PRIMEIRA - OBJETO

l.l.oobjetodapresenteliolaÉoéacontrataÉodeempresasoarefomecimentodepãesesalgados,para
arender as necessidadês aa prereiffã ffii";;;õá;;t1r"- àã saraà, EducaÉo " âr9^s:9"], deste Municipio,

conforme descritos no Anexo I - teriiã àã-nerãrcncia ao editâl de pregão EletÍônico No. 00612022 e seus anexos'

GúUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O Regime de ExectrÉo Oo preJn]tJôã,iti"L ãa" *ntrataçáo tndireta com seÍviço Parcelâdo' em ob€diência ao

Fditel de Preoáo N' ooolzozz e seri À-nããil qii" ' ""t" 
i"tà!ia' indepenaentementé de tÍanscÍiÉo' e à Lêi Federal

i; iõ.ããozóõã a" z'1106/'19s3, Lei Federal no 8'666 de 21106/1993'

CúUSULA TERCEIRA - PRAZOS, FORNECIMETO EE RECEBI ENTO DO OBJETO

31 o orazo de entresa ao oor",o lJ"t-"' ri"ii"-ê'JiJla ã.'"úã Àarimo de 05 (cinco) dias, contados a partiÍ do

àcebimento ordem de fomecimento emitida pelo setor responsaver'

a) os pãe§ para o Hospitat uunicipáriãn'iã Lúãi, o"r"ráo 
""r 

entregues de foÍma diárias nos horários indicados na

;if T^ir:jT::Hi:lilesta ticitaÉo será Íêita no tocal indicado peta secÍeraria soticitanre nas quanridades, conÍorme

áiaem aeiorneciniento emitida pelo setoÍ de compras'

c)TodaequalqueÍentregao"ooi"ro.ro,,doestabelecidonesleeditalseráimediatamentenotificadaàlicitante
vencedoÍa que ficara oorig"au 

" "Jl'"üJi[", 
; q"r-à ãõ;úrãntá, n"anoo 

"ntendido 
que correÍão por suâ c'nta

e Íisco tais substituiçoes, senoo apiúããs tuáugà, as sançóes previstas neste edital'

d Em nenhuma hipót""" 
""rao 

,"""íJo-"-otj"io que nao atànOain o padrão de qualidade exigido e a descriÉo corÍeta

Oâ proauto menciónada no Termo de RêfeÍência'

e) Não seÉ consid"r"oo 
"nt "g" 

,ãtaã0", iàãit"ns qr" tunt'am sido devolvidos poÍ não atender as especiÍicaÇôes

definidas no TeÍmo de comprom,sl'dãi-oãi""n1ãnio, o, quantidades a menor ou a maior do que a solicitada

h) No momenro da entrega oo oojJü]ilr;;;; ;;;;ilr; fornecido feb selor de @mpras a Empresa vencedora

deverá ÍomeceÍ a uora riscar oos il"n;;ü;;;;-dÜiJãoe oo.peoiáo, que apÓs a conÍeÍênda, por no minimo 01

iô'il;;;"*minhará as NorÀ Éiscaisiara o setor responsável pelos pagamentos'

i) Caso o objeto não esteia oe acorÍã co-Ãaã ã"p""in*ço"" árigiOas, JóécÍ;taiia Solicitante náo o aceitará e lavrará

iermo circunstanciaoo oo tato, que"o"eiãrá-"ãiãlãrinÊ"oo " 
a-utoridade superior, sob pena de responsabilidade'

k) Na hipótêse da não aceitação iã'"-ÜÊio-, o Ãã"ro_ deverá-ser retiÍado pelo ÍomecedoÍ no prazo de dois dias

.nntâdos da noüÍicacao oa nao aceitãçaã' pãra reposiçao no prazo máximo de 2 (dois) dias'

CúUSULA OUARTA - UGÊNCIA
4.1. O contrato terá validade de l zidoze) mesês, crnlados da data da sua assinatuÍa, com eficácia após a publicaçáo

do seu extrato no Diário oficiat do ffiii;i;: üil;sãi pánogaoo mediante acordo entre as partes e nos lermos

da Lei 8.666r'$.

CúUSULA OUINTA - PREçO, CONDIçÕES DE PAGAMENÍO E REAJUSTE



5.'l - O valor total para a entrega do objeto será de R$ 137.694,00 (cento e tÍinta e sete mil, oitocentos e noventa e
quatro reais), Íesultante das quantidades @nstanles da Planilha Orçamentária e da proposta de Preços, objeto do
Edital de Pregáo N" . 006,12022.
5.2 - O pagamento será efeluado mensalmente, através de ordem banúria (transferência ou depósito), no prazo de
até o 30" (trigésimo) dia do mês subsequente ao fornecimento, mediante apresentaÉo de Nota Fiscal/Fatura,
devidamente ateslado o cumprimento da obrigaÉo do obieto da licitaÉo.
5.3. Os preços são Íixos e ineajustáveis.
5.4. Fica reasaúada a possibilidade dê revisão do prêço ofertado, dentro do princípio da teoria do equilíbrio econômicc
Íinanceiro do contÍato, @nforme previsto no art.65 dâ Lei N'8.666/93.

CúUSULA SEXTA . ORIGEi,! DOS RECURSOS
6.1. As despesas deconentes da execuÉo dos seÍviços contratados mm base no Edital de Prcgáo No.O04l2O22,

conerão à conta de recursos constantes de dotaÉes consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente
a saber:

UNIOADE; 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AÇÃO: 2OO8 - MANUT. OESENV. DAS AÇÓES DA SECRETARIA DE AOMINISTRAÇÃO GERAL
ELEMENTo DESPESA: 33.90.30.00
FONTE: 00

UNIDADE: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÀêÀO, ZiSA - IúNNUTENCÁO E DESENVOLVIMENTO DAS AçÔES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÕÃO: 2oB4 - MANUT. DA'S AÇôES DA ATENÇÃO HOsPlT. E AMBULATORIAUMEDIA E ALTA coMPLEXIDADE
ELEMENTO DESPESA: 33.90.30.fi)
FONTE: 02, 14

UNIDADE: 02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÁO SOCIAL
ÀçÃo: zoez - unNUT. oAS AÇôES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃo soclAL
ELEiTENTO DESPESA: 33.90.30.00
FONTE: 00

UNIDADE: 02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ACÃO: 2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÓES DE ENSINO INFANTIL
AéÃO: 2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÔES DO ENSINO FUNDAMENTAL
aõÀó, ãúz - ureNUrENÔÃo DAS AÓÕes oo FUNDo MUNIcIPAL E EoucAÇÃo
ELEMENTO DESPESA: 33.90.30.00
FONTE: 0l, '19

CúUSULA SETTMA - DIREITOS E OBRIGAçÔES DAS PARTES CONTRATANTES

7.1 .DA CONTRATADA:
7.1. A CONTRATADA deverá fomecer ob.ieto desta licitação de acordo a necêssidadê da CONTRATANTE.

7.2. A CONTRATADA assume inteira res;onsabilidadê pelos danos ou prêjuízos causados à CONTRATANTE ou a

i"r*iú, o""orr"ntes de dolo ou culpa, negligência, impericia ou imprudência, na execuçáo do objeto deste Contrato.

àiiãúÁãnr", por 
"uus 

prepostos e/ou empielaoos, não excluindo ou Íeduzindo essa responsabilidade, a Íiscalização

ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos-

Zi. n Cbf,ffnefnDA assumirá a responsabilidade total pela execuçáo do fomecimento obieto deste Contrato.

7.4. Reconhecer os direitos da adminisiração, em caso de iescisão administrativa pÍevista no Artigo 77 da Lei 8.6ô6r'93;

7.S. A CONTRATADA ficârá obÍigada a áceitar, nas mesmas condições @nlratuais, acréscimos ou supressóes que

se fizerem no objeto, de até 2s%tinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista na

Lei FedeÍal n. 8.666/93.
,§. A Contratada deve cumprir todas as obrigaÉes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo

como exclusivamente seus os riscos e as desleéas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, aindâ:

i.i. Étàtr"i" 
"r""ução 

do objeto desta licitaiáo, conforme especificaÉes, prazo e local constanles no Edilal e seus

anexos, acompanhado da respeclivâ nota fiscal
i.a. Suúsfiruir, reparaÍ ou @Írigir, às suas expensas, no prazo Íxado nesle Íermo de Referência, o obleto com avarias

ou deíeitos.
7.g. comunicar a contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedê a data dos serviços, os

,àtros qr" impossibililem o cumprimento do prazo previslo, com a-devida comprovaÉo'
7.9.1. Manter, durantê loda a execuÉo do contratô, em compatibilidade com as obÍigações assumidas, todas as

condiçôes de habilitaÉo e qualiÍicaÉo exigidas na licitaÉo'
iÀj.i,.'t nçn n Notá riscai as especifcaóes dos serviços/produtos de modo idêntico aqueles constantes da Nota

de Empenho.
7S:. Ér"*t", o" 

"erviços 
conforme especiíicações e de sua proposla, com a alocação dos empregados necessáÍios

aãperfiiro cumpri.entó das cláusulas àntratuãis, além de íomecer os serviços/produtos, na qualidade e quantidade

nêcessárias para execuçáo deste Termo de Referência e em sua proposta-



7.9.4. Arcar com todas as despesâs deconentes de transporte e entrega, sêm ônus adicionâl a Prêíeitura Municipal

de Souto SoaÍes.
7.9.5. Manter as condiçóes de habilitação e qualifcação exigidas no edital, em mnformidade com a Lei 8.666/í9S3.
7.9.6. A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável porlodas as obrigaçóes ê compÍomissos contraídos
com terceiros, para a execuÉo deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdênciários, fscâis,
securitários, comerciais e outros fins, a eles nâo se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao

de solidaÍiedade.
7.9.7. Náo transferir a outrem, por qualquer íoÍma nem parcialmente as obrigações.

7.2 . DA CONTRATANTE:
7.2.1 - pagat conlorme estabelecido na Cláusula Quinta, as obrigaçóes Íinanceiras decoÍrentes do presente Contralo,
na inlegralidade dos seus teÍmos;
7.2.3 - Éoderá a fscalizaçáo ordenaÍ a suspensáo total ou parcial dos serviços, caso náo sejam atendidas, dentro de

36 (tinta e seis) horas, as reclamaçôes que Íizer, sem prejuizo de outras sançõês que possam se aplicar a
CONTRATADA.
7.2.4. SolicitaÍ o fomecimento dos produtos/serviços à contratada através da emissão de OÍdem de Serviço.

7.2.5. PropoÍcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigaÉes decorrentes

do objeto contratual, mnsoantê estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alteraçôes posteíores.

7.2.6. Fiscalizar a execuÉo do objeto contratual atravês de sua unidade competente, podendo, em decoÍrência,

solicitaÍ providências da contratada, que atenderá ou iustificará de imedialo.

7.2.7. Notifcar a contratada de qualquer inegularidade deconente da execuçáo do obieto contratual.

7.2.8. Aplicar as penalidades previstas em lei e no editial.

CúUSULA OITAVA - DAS PENALIDADE
g.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93, a licitante vencedora ficará suieila, no caso de alrâso

injustificádo, assim consideraão pela AdministraÉo, inexecuÉo parcial ou inexecução total da obrigação, sem

piejuizo das responsabilidades civil e cdminal, asseguÍada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

| - Advertência sempre quê Íorem conslatadas infraçôes leves.

ll - Multa, na forma pÍevista no instrumento convocatÓrio ou no @ntrato;

lll - suspensáo tempoÍária de participação em licitaçáo e impêdimento de conlratâr com a AdministraÉo, poÍ pÍ,rzo

não superior a 2 (dois) anos;
lV - De;laraÉo dà inidoneidade para licitar ou contÍataÍ com a AdministraÉo Pública enquanto perdurarem os motivos

oete.rminàntãs da punição ou áté que seja promovida a reabilitaçáo perante a pópria autoridade $re.aplicou a

penalidade, que seã co'ncedida sempre quê o contratado ressarciÍ a AdministraÉo p€los prejuizos resullantes e após

deconido o prazo da sançâo aplicada.
ã:. À" i"ni""" previstaã nos incisos l, lll e lV deste artigo podeÍão ser aplicadas .iuntamente com a do inciso ll'
Íacultada a áefesá prévia do inteÍessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

a.à. fnáiecuçao contíatual, inclusive por.atraso iniustificado na execução do contralo, sujeitará o contratado à múlta

O" ràà, quá 
"uA 

graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os sêguintes limites máximos:

i- ioíiii-,o p*óto) sobre o valor do contáo, em caso de recusa do adiudicâtário em assinar o crntralo. dentro

de 1O (dez) dias corÍidos, contados da data de sua convocaÉo;
rr-- O,aX iíre" décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobrê o valor da partê do fomecimento não

realizado;
irr -õiú'«"ute décimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento não rêalizado, por câda dia subseqüente

ao trigésimo.
g.4. A Adminislraçáo se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à crnlratada o valoÍ de qualquer multa

pà-"nuàirpà"i, êm virtude do descumprimento das condiçóes estipuladas no contrato ou ainda, quando for o caso,

cobrada judicialmente.
á.s-. Ái árit 

" 
pruuistas neste item náo têm caráler compensatóÍio e o seu pagamenlo não êximirá o contratado da

responsabilidade por perdas e danos decorÍentes das inírações cometidas'

a.OlÉ, qr"fqr"r iripotese de aplicação de sançóes, seráo àsseguÍados à licitante vencêdora o @ntrâditório ê a ampla

defesa

cúusuLA NoNA - DA lNExEcuçÃo E DA REsclsÃo
S.j - e CONTRATANTE poderá reicindir, unilateralmente, este ContÍato, independente de interpelação iudicial ou

êxtrajudicial, sempre que ocoÍÍer por parte da CONTRATADA: 
.

9.1.1'- O não cumprimento, ou cumprimento inegular, de q49:Yl.llcontratuais' especificaçó€s ou prazos;

ó.r.2 - a tentoao ão seu cumprime'nto, ievanaoã CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de exêcuÉo dos

serviços, nos praz os e condiÉes estipulados:
9.1.3 - O atraso injustifcado no inicio da entrega;
ó.r .+ - n par.tisaÉo da exêcuÉo dos seÍviÇo;, sem justa causa e prévia comunicação à CINÍfATANTE;
à.t.s - a sutconúataÉo total ou parcial aó oqeto d'este contrato, a associaÉo da CoNTRATAOA com. outrem. a

cessão ou transfêrência, total ou parcial, bem mmo a fusáo, cisão ou incorporaÉo sem a prêvia autorizaÉo por

escrito da CONTRATANTE;
ó.t s - ó aesatenaimento peta 6ONTRATADA das determinaçóes regulares da Fiscalização da CONTRATANTE' bem

como dos seus superioÍes;



9.1.7 - O cometimento reiterado de íaltas na execuÉo dos serviços, anotadas na forma do parágrafo primeiro do aíigo
67 da Lei número 8666/93 de 2'll06r'93;
9.1.8 - A decÍetação de falência, insolvência ou concoÍdata da CONTRATADA;
9.1.8.'t - No caso de concodata é facultado à CONTRATANTE manteÍ o conlrato, com a CONTRATAOA, assumindo
ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo iuizo, de forma a pêrmitir a conclusáo da
entrega dos produtos sem prejuízo à AdministraÉo;
9.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
9.1.10 - A atteÍação social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execuçáo do contrato;
9.1.11 - Oconendo a rescisáo nos lermos do item 8.1 acima citado, acâIretará para a CONTRATADA, as

conseqüências contidas no arligo 80 da Lei No 8666/93 de 21106/93, sem prejuízo de outras sanções previslas na

citada Lei.
9,2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes foÍmas:
9.2..1 - DeteÍminada por ato unilaterãl e escÍito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens de 8.1.'l

e 8.1.10, ou outros contidos na Lei No.8666/93 de 2í106/93;
9.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haia conveniência para a CONTRATANTE:
9.2.2.i - À resciaáo amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escÍita e fundamêntâda da
autoridade competente da CONTRATANTE;
9.2-2.2 - evando a rescisão ocorreÍ, sem culpa da CONTRATADA, seÍá ressarcido a este os prejuízos regularmente

comprovados que houvêr sofrido, tendo direito a:
a) DevoluÉo da garantia "se houver:
b) Pagamentos devidos pela exec Éo do contrato atê a data da rescisáo;

9.2.3 - Judicial, nos termos da lêgislaÉo em vigor.

cúusuLA DEctIúa - coNDlçÕEs GERAIS
.lo.i - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatóÍios, planos estatísticos e quaisquer oulros

documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao obieto executado por ela:

10.2 - A CONTRATANTÉ reserva-se o direilo de suspender temporariamenle a exeqrçâo deste Contrato, quando

necessário por conveniência dos servi@s ou da Administraçâo, respeitados os limites legais e os direilos assegurados

à CONTRATADA;
10.3 - lntegram o presenle Contrato, independentemente de transcriçáo, o Edital e seus Anexos e a Proposta de

Preços da CONTRATADA;
'lO.i - Hao Será permitidos a CONTRATADA, Sub-emprêitar de forma parcial ou, ainda, suuÍogar este Conlrato;
.10.5 - Esle contrato é regido pela Lei no. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dÚvida em casos omissos.

CLAUSULA DECIÍÚA PRIMEIRA - DA FISCALIZAçÃO DO CONTRATO:
.11.1 . Este @ntrato seÍá fiscalizado pelo servidor iodrigo Vieira Andrade, inscÍito no CPF de n.o 035.303.1+97'
portáAãi Oa Matricula de n.o 571, pãra exerceÍ as atriÉ!]Ées-de. Gestor de Contrâtos Adminislrativos do PodeÍ
'eiect tivo [,tunicipal, conforme Decreto Municipal de n.o 172, de 26 de agosto de 2021, publicado em 26 de agosto de

202'l no Oiário Oficial do Municipio.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA . FORO
izr - ei part"" signatárias deste Contrato elegêm o Foro da comarca de souto Soârês, do Estado da Bahia' com

renúncia éxpressa'a qualquer oúro, por mais arivilegiâdo que seia. E por estarem justas e contÍatadas, assinam o

pieiente Contrato, em 03 (três) vias d'e igual teor e único efeito, na pÍesença das teslemunhas abaixo

Souto Soares Ba. 08 de Abnl de 2022

ndré Luiz Sa o Cardoso

Testemunhas

/)

Rodrigues de
GNPJ:í 2.824.632000í -59
CONTRATADO

,l o7-
2:

RG N" szba v4z-La

Prefeito Municipal
CONTRATANTE
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOÁRXS
Av.ddr Joí Srmp.io, 0t C.rtro - Bthl. CEP - 469rcm0
CNPJ ú.922.554/000r -9t - Teld.rr (0xr75) 33392rí) / 2126

ÉXTRATO DE CONTRATO
PREFEÍURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

CNPJ/MF: 13.922.55/U0001 48

ContÍato N" 076/2O22FOR+II|SS - Pregão Elêttônico no 006/2022

Contratantg: Prêfeiturâ Municipal de Souto Soarss- Bahia

óúi.ii, conr"t""ao oe omDresa parc fomecimônto de pães e salgados, para âtender as necêssidades

ãi,ret"iirra uunicip"l, Seqetaria de Sáude, Educação e Açáo Social, deste Município'

Éi"oàn"ni"lx".orosado: RENATA RoDRIGUES DE SoUzA - i'E', inscíita no CNPJ 3ob N"

iá--ízii-áióôbiil. -"ãm 
sede na Praça Juthav Magalhães, no 204, cento, souto soarês'/BA' cEP:

46.99G.000.
vã'ú xà."f"g"ao, R$ í37.89,1,00 (cento e tÍinia e sete mil, oitocentos e novent'a e quatro reais)

Embasament;Leg.l: Lei n.o 8.666/93 € 10.520/02 suas posteÍiof:-alte^raço€s'

UNIDADE: 02.O2.OI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

Ãõíói-xÀã--íanur. óÉ§Éruv. oes rçóES DA sEcRETARIA DE ADMlNlsÍRAÇÃo GERAL

ELEÍúENTO DESPESA: 33.90.30.00
FONTE: 00
úiiôróe, oz.os.oz - FUNDo MUNIcIPAL oE sAúDE
;;f§. !i51i_ iiÃNurÉr.rõÀo e oesEi.ivóL-vtMEúr-o oAS AçôEs DofuNDo MUNTCTPAL DE sAÚDE

iiõiõi ãoãi - rtrÀr.rúr. oÁs rÇóes oe nrENÇÃo HosPlÍ. E AMBULAToRIAUMEDIA E ALrA

COMPLEXIOADE
ELEMENTO DESPESA: 33.90 30.00
FONTE: 02, 14
irr.riàlóe-.tz.oo.or-SEcRETARlAMUNlclPALDEAÇÃoSocl
ÃôÀó'-zooi: úÁrtur. DAS AçôES DA SECRETARIA MUNIcIPAL DE AÇÀo soclAL
ELEiTENTO DESPESA: 33.90.30.00
FONÍE: 00
LniôaóÉi oz.ol.oz - FUNDo MUNIcIPAL oE EDUcAÇÃo
ÃcÃo' zoso - lanturENcÃo DAS AÇÔES DE ÉNSlNo INFANTIL

rõló' ãosz - tttlt'turENÇÁo DAs AÇÓES Do ENSINo FUNDAMENTAL

iéeõ; tóã, - ilÀiiúiEiiÕrõ óÀi ÀÕoES Do FUNDo MUNTcTPAL E EDUcAÇÁo

ELEÍúENTO DESPESAT 33.90.30.00
FONTEi 01, 19
Prazo do Vigência: Ogl\4l2022 a OBlMl2O23.
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Prefeitura de Souto Soares
Contrato
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