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EI'ITAL DE PREGÂO NC OO8 /2022
PROCESSO Nc 39 6.386 /2022TERMO DE CONTRATO N' 396.386.09 /2022
MODALIDÂDE: PREGÂO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR pREÇO pOR ITEM

oBfETO: TAçÂO DE EMPRESA PARÂ DE MÁTERIAL DE
AS SECRETARIÂS MUNICIPAIS DE SUCUPIRÁ DO RIACHÂO - MÀ

TERMODE CONTRATO

02- DO SUPORTE LEGAL
2.1- Este Confato se fiüdamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei Federal n. to.520to2subsldiariamente pelo Decreto no 01212020, de 20 de Novembro de 2020, subsidiaúamente comr Lei Federal n". E.666/94 e aindo Lei Complemenrrr n" 12312006 e Licitação PREGÃOELETRONICO N" 008/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o regime deEMPREITADA POR PREÇO UNITIIRIO- Processo Administrativo n" 396.396t2O22

01. DASPARTES

-I.I-FTJNDO MI,]NICIPAL DE.SAIIDE (FMS) DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, iNSCritO NO CNPJsob n" 12.09s.429l000r-99, rocarizado na úç" sãÀà"1a1t3, vn, centro, sucupira do.Riachâo _ MA,neste ato representada g:r,", s..""g6frt Municipar de seúde , 's.". r,o"i"-íi." po"to carvarho,brasileira, portadora da ôédula de laentidade Rc:; ; ". fl6667g200t-7 ssp/IyrA, inscrito no cpF sobo n" 053'112'443-64, residente e domiciliado nesta cidade, ao.ur"nt. ãnornirado, simplesmente,CONTRATANTE;

l'2-LAzARo BEZERRA soAREs, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no cNpJ n.0ó'0EE.333/0001-09, localizada na Rua capitão José perfirio, n. zg5, centro, Araxa - MG. Neste atorepresentada pelo senhor Ltzaro Rezerrt soares, porta.dor do R.G. No lg6gl7Hlosl644 SSp/MA eCPF no 377.416,594-72, doravwrte denominada simplesmente CONTRATADA.

3convenções estabelecidas neste Instrumento, bem como nas normas inerentes à materia e ainda nodito certame.

O3.DO OBJETO

3,I{ONSTITUI OBJETO DO PRESEI\ITE ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARArDc DE MATERIAL DEDESTINADO AS SECRETARIAS }TUNICIPAIS DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-Mdemconformidade com Anexo I (Termo de Referência) e Proposta de preços da Licitante;

3.2- Para a execução do objeto deste
orientações do setor da Secretaria

Contrato, devená a CONTRATADA obedecer à instruções e
Municipal de Saúde, para o fiel cumprimento ora contatados.

tr^ât3#HH#ffi#:
O+ DO REGIME DE EXD,CUÇÃO
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OSDO FATO GERADOR CONTRATUAL
5.1- O presente Instrumento Contratual foi frmado em

Adjudicatório pela Secretária Municipal, concernente
Eletrônico no OOE12022_ procesgo

ditames da Lei n. 3,666/93 e alterações posterlores.

OGDOVALOR

.._.1-O VALOR GLOBAL, para o Fomecimento dos objetos, para Secretaria Municipal de Saúde, objeto

4'l- os fornecimentos selâo feitos em conformidade com os termos da Licitação, pregão Eletrônico no00812022' do ripo MEN,R pREÇo poR ITEM, de execução indireta iob o regime deEMPREITADA poR pRD,Ço uNrrÁRro, nos termos estatuídos pero Ar1 06, Inciso vIII, arínea
" a" da Lei n" I .666193 .

decorrência do Despacho Homologatório e
à Licitação instaurada na modalidade pregllo
n" 396,38612022 e de conformidade com os

deste Contrato no valor de R$ 6gg,g7
E SETE CENTAVOS).

E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA

07- DOTAÇÃO ORÇAMENTARTA
7'l- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação orçamentiíria:

150I - Fundo Municipal de Saúde;
t0. r22.0002.2089.0000 - Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde;3.3.90.30.00 Materiat de Consumo.

O& PRAZO:

soAREs:06088 llI'ffii*-
333000109 rc55!r{!.0o

E l-o PRAzo de vigência do presente conffato será ile úé 3lll2t2o22, com início na deta da assinaturr,podendo ser pronogado se necessário, somente mediante Aditivo con&atual, nos termos\/ estabelecidos pela Lei Federal n. E.666/93 e alteraçôes posteriores;
E'2- o prazo para inicio dos fomecimentos seÉ logo após a data da emissão da respectiva ordem deFornecimentos;

8'3- os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação mantida ràsdemais cláusulas do contrato e assegurada à manutenção de seu equilíbrio econãmico-fina,ceiro,
desde que ocorram alguns dos seguintes motivos, devidamenrc au*ado, 

"rn 
pro".r*,

a) Alteragão do projeto ou especificaçôes, pela Administração;
b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que alterefundamentalmente as condições de execução do contrdto;
c) Intemrpção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse daAdministração;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contÍato, nos rimites permitidos pela Lei;e) Impedimento de execução do contrato por faüo ou ato de terceiro reconhecido pela Administração emdocumento contemporâneo à sua ocorrência; rAzeno 

#É^#ffifl*,

ün
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f) omissão ou ataso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagarnentos previstos deque resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do cont.ato, sem prejuizo dassanções legais aplicáveis aos responsáveis.

O}, DAS CONDIÇÔES DE PAGAMENTO
9'l- os pagamentos §elão efetuados afavés de transferência elehônica diretamente na conta corrente tloCONTRATADO na Tesouraria da CONTRATAIiITE;
9'2- Os pagamentos serão realizados conforme a execução dos fornecimentos, em até 05 (cinco) diascontados de data de emissão da nota Íiscal @ANFE), condicionados a ordem de Fornecimento

devidamente atestados pelo setor competente.
lIL DO REAJUSTAMENTO
10'1- os preços dos objetos em referência serão fixos e não sofrerão reajuste durante a vigência desteConüato' de acordo com os termos estabelecidos pela lcgislação vigente e atinante à materia,ressalvados os casos estipulados neste contrato;

t0'2- No caso de prorrogação do contrato, só poderá haver reajuste, se existir acordo entre as partes, nuncacontrariando, qualquer que for algum indice oficial estabelecido pelo Govemo Federal.
11- DAS PENALIDÁDES
ll'1- Pelo inadimplemento total ou parcial do presente conaato, ficará a GoNTRATADA sujeita às

seguintes poraridades, a critério do coNTRATAIrrrE, garantida a prévia defesa:
11,1.1- Advenência;
I1.I.2- Mulras;
11'1'3- st'spensão ternponiria de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração

pelo prazo de 08 (oito) meses;
ll'l'4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistraçào enquanto perdurarem osmotivos determinados da punigão ou até que seja promovida a reabilitação perzrnte aCONTRATANTE.

\-.- MULTAS
l2'l- Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situações que o..NTRATANTE caberia obviar, a .,NTRÂTÁDA incorrerá nas seguintes multas:
(a Por dia que exceder o prazo de entrega do material, 0,01% (um centesimo pôicento) do valor atualizado docontfato;

b) Multas variáveis de I % (um por cento) do valor atualizado do contrato:
b.l) - Se a entrega do material não atender o andamento de acordo com Cronograma;
b'2) - se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as nonnasr manuais,

inshuções e especiÍicações;

12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:
12.1.3- A CONTRATADA teni o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação da penalidade

no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Municipio;
12.1.4- Os recunios conha a multa aplicada deverâo ser feitos no prazo mráximo de 05 (cinco) dias úteis, nas

tÂzÂ80
BEZERAA

50ABEsú6088

condições do AÍ. 109, Inciso I, alínea "f' da Lei n, 8.666193.

:::oootog '-"'* ,{}
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13-DA RESCI§ÂO
13'l- constitui motivo para rescisão deste contrato os Incisos de I a XVII do Art. 7g da Lei n" g.666/93,

arualizada pela l_ai n" g.893/94;

13.2,- A rescisão do presente Conhato poderá ser:
a) Amigável - por acordo enúe as partes, rêduzida a teÍmo no pÍocesso de licitação, desde que hajaconveniência para o CONTRATANTE;
b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos

Incisos I a XII e XVII do Art. ?g da Lei n g.666/93;

c) Judicial - nos termos da Legislação proôessual.

l+ DA ALTERAÇÃo Do CoNTRATO

-í4'l- o contrato podení ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do Artigo 65 da Lei g666t93 ealterações, de comum acordo entre as partes e somente mediante aditivo coÀatual e, ern especial,
nos casos abaixo:

I - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos seus
objetivos;

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federar n.. g.666/93;

4'l'2- A CoNTRATADA fica obrigada a aceitzr, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
suptessões que se fizerem os matcriais, em até 25%o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato;

14'1'3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a supervaniência dev disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada
rçercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o
caso;

14.1.4- Em havendo alteração unilaterar do conrato que aumente os encargos da cONTRATADa, a
CoNTRATANTE deverá restabelecer, por aditanrento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial,
nos rcÍrnos preceituados pelo § 6" do Art. 65 daLei Federal n. g.666193;

14'1'5- As alterações do valor do contrato, decorrente de rnodificaçâo de quantitativos previstos, revisão de
preços bem como a proÍrogação de prazos e o seu deseqülíbrio financeiro, serão formalizadas pôr
lawaturas de Termo de Aditamento, pôr acordo rlas partes, conforme disposição legal contida no
artigo 65 e seus incisos e parágrafos da Lei g.666tg3.

LAZARO 
^$rh..'o 

úG i..h.
dioit úL^z^io

BEZERRA .EzEeú

5OARE5:0608 f^*ffi*'*'
8333oootoe H#H#"

IS DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA
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o"*ffillfverá ser executado fielmente d.e acordo com as cráusulas avençadas, sendo obrigaçõcs da

c)A

15.2-

a) Executar os serviços, objeto do presênte contrato, com absoruta d,igencia e perfeição;
b) A CoNTRATADA é-obricaga, a rrarar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
:xpensa:' no total ou em parte, o objeto ào contr"dem que se verificarem ücios, defeitos ourncorreções resultantes dos serviços, objeto deste instrumenià contratuatl

CoNTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,decorrentes. de- sua, culpa ou áolo na 
"*.*çaã ao .à"*t, não excluindo ou reduzindo essa

,§.T::11111f" a fiscalização ou o.acompanhamento peb Àrgao interessado;\.,s acrescrnros, supressões ou. modiÍicações que incàrram ãs fome"im"nios complementares ouextraordinários, respeitados os limites da iegislaçao vigente, seÉo objetos de alteraçôes unilateral doconúato, e serão formalizados através ae urn'uoiáo aoJu'nl"to, quando do recebimento dã ob.;"to oracontratado;

l5'3- A CoNTRATADA é responsável pe.los encargos rabalhistas, previdencirírio, fiscais e comerciais,resultantes da execução deste Contrato;

15'4- A CoNTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinent.s aosFomecimentos objeto deste Contrato;

r5'5- A CONTRATADA fica cienüe e se responsabiliza pelos fornecimentos de acordo com o Anexo, comacompanhamento através dos seus seãretiirios, que se encarregará de repassar u, oi"noçõ", pno orcaliz-zção do mesmo;

008/2022, e seus anexos, bern como a proposta apresentada,
1& DO DOMrCÍr,to u FOno
l8'1- As partes elegem como domicílio legal, o Foro da comarca de São João dos patos, Estado doMaranhão' para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato, excluindo-se qualquer outro pormais privilegiado que sejam desde que não possam ser resolvidas amigavelÍnente-
19. DA ASSINATURA

19.1- E, por estarem devidamente acordados, declara as paÍes aceitarem
estabelecidas nas cráusulas destc Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na

as disposições
Lei Federal n'^

s»,

t6-DAS DOCONTRATANTE
16.1- A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste Instrumento;16.2-Fica a Secreüíria Municipal de Saúderesponsável pelo acompanhamento da execução objeto desteInstrumento Contratual;

Y63- Publicar o ExtÍato deste Instumento na forma da Lei;
16'4- Fornecer à CoNTRÂTADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e fiel cumprimento

do objeto deste Contrato;
16'5- Notificar a CoNTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos serviçosprestados e andamento.
17- DA VTNCIJLAÇÃO
17.1- O presente Contrato üncula-se ao processo t" 396.38612022 - Pregão Eletrônico nn

vencedores do certame.

t^z^Ào aEzEni^ e-.h.íu
soentrotoúiri ãêÊ-"í.*,-
ü,or09
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8'666/93, atualizada pela Lei n". g.gg3/94, bem como as demais normas comprementares, assinando
este contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Sucupira do Riachão - MA, 28 de junho de 2022.

O-MAFLINDO MI,JNICIPALDE E (FMS) DE SUCUPIRA DO RIACHÃ
CNPJ SOB N" t2.095.429tOOO1_gg

LUARÁ LIMA PORTO CARVALHO
cPF No 053.112.443-64

CONTRATANTE

LAzARo BEZE RRA filliill8 

".#_ll'*,
5OARES:06088333 soÂREs:o6o8s33l00ol oe

Oôdos:2022.06.29
I 0:56í3 -03'00'

000109

LAZARO BEZERRA SOARES
CNPJ N" 06.088.333/0001 -09

LAZÂRO BEZERRA SOARES
cPFN" 377.416.554_72

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

Nome:

.PF: N'

Nome:

i.À

cPF: N..{..:.:f..o.. :7J.\!lS to
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PREGÃO ELETRÔNICO N" OOE/2022

ORDEM DE FORNECIMENTO

ornecimenúo, autorizamos V.S. CoNTRATAÇÃO DE

LAZARO BEZERRA SOARES, pessoa Jurídica de direito privado, inscrira no cNpJ n.06.08E.333/0001{9, locarizada na Rua Capitão rose perririq no 445, centro, Araxa - MG. Neste atorepresentada pelo seúor Lazaro Bezerra Soares, portador do R.G. N" lg6gr76-r0s1644 ssp/MA eCPF n" 377.416,594-72.

EMPRESA PARA DE MATERIAL DE DESTINADO A§SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SUCUPIRA DO RIÂCHÃO - MÁ", conforme Relatório deApuração de Preços (anexo I), para atender as necessidades do Fundo Municipal Saúde de Sucupira doRiachão - MA, objeto do Pregão Eletônico N" 00812022.

Sucupira do Riachão - MA, 28 de juúo de 2022.

1^*ú-
MI.JNICIPAL DE SA

LUARA LIMA PORTO CARVALHO
cPF N. 053.1 12.,{43_64

CONTRATANTE
LMARO 

^,r"r"o.r*BEZERRA agux.
SoARES:o tr^ffiffi
60883330 f#,*.*-
0olog r0:r7{r {í0(y

Recebido em: / /

ASS.

Pâgína7
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ANEXO I

ITEM DE§CRIÇÃO UNID QTD V. UMT. V. TOTAL
t ALFINETE MAPA N3 DTVERSAS

CORES CX
l5 RS R$ 94 5

53 ESTILETE LARGO 18 MM I.]ND 50 RS3 19 RS 159
56

EXTRATORDE GRÂMPOS TIPO
ESPATULA UND

24 RS 98 RS 71
57 FITA 12MMX3OM DI,JPLA FACE RL 50 R.$ 5 I R$ 299
58 FITA I2MMX3OM TRANSPARENTE RL 50 R$r RS

VALORTOTAL
lscEitTos E OITENTA E OITO REAIS lTENTAo I SETE

LAZARO A$rhãdo de fo.ha
BEZERRA disitatpor

LAZARO BEZENRA

5OARES:06 so REsí6{B&r33

0883 33OOo 3rol""o1z06'r,
I 09 I 0:s723 -03,0d
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396.386/2O22 : CoNTRATANTE: PREFEITURÁ MUNICÍPAL
DE sucuprRA Do RrACHÀo _ MA _ sEcRErema ruuNrclpai
:I^-_.- EDUcAÇÃo, crvnj
Nc 06. 1 04.029/00 0 1 -08 CONTRATADÂ: IáZARO SrzrnR.i
SOARES, CNPJ Nr 06.088.333/0001-09, OBJETO: Co"t .t"iao
de empresa para fornecimento de materül a" r*p"aiàii",
gg:tilldos as Secretarias Municipais de Sucupira ao niacúão I
MÂ. VALOR: R$ 51S,12 (quinhentos e quinzô reais e doze
centavos). FONTE DE R"ECURSOS: Recurso Municipal BÂSE
LEGAL: Lel Fedoral Nr a.666/94 e suas alierações
postorlore§, êm todos os seus termos, ASSINATURÁ DO
CONTRATO: 28 dejunho de 2022- Kariny Àmeida.

ADMINISIRAIM Nc
396.386/2022: CONTRÂTANTE: FUNDO MUNICIPÂL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAI (FMAS) DE SUCUPIRA DO RIACHÃO .
MA, CNPJ Nc 14.696.464/0001-99 CONTRÂTADA: rÁZARO
BEZERRA SOARES, CNPJ Nc 06.08 8.333/00 01-09, oBJETO:
Contratação de €mpresa para fomecimsnto de material de
expedientê, destinados as Secretarias Municipais de Sucupirã
do Riachào - MA- VALOR: RS 439,50 (quatroàentos e trinia e
nove reais e cinquenta centavos). FONTE DE REGURSOS:
Recurso Municipal BASE LEGÂL: Lol Fàderal Nr 8.666/94 ê
suas altgraçõos postsrloros, em todos os seus termos.
ASSINÁTURA DO CONTRÂTO: 28 dejunho de 2022. Martene
Ribêiro de Sousa.

EXTRATO DE CONTRATO NO 396.3A6.0A/2022 PREGÀOELETRONTCO Nc oo8t2o22. PROC ES S OÀDMINISTRATM Nr
396.386/2O22: CONTnATÂNTE: FUNDO DE MANUTENCÃO
. -ESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÀO BÁSICÂ - FUNDEB DESÚCUPIRÂ DO RIACHÀO - MA, CNPJ
No 01.612.338/0001-67 CONTRÂTÂDA: LAZARO BEZERú
SOARES, CNPJ Nc 06.088.333/0001-09, O!]ETO: Contrataçào
de empresa para fornecimento de materàl de expediente,
destinados as Secr€tarias Municipals de Sucupira do-Riachão .
MA. VALOR: Rf 574,92 (quinhentos e setenta e quatro reais e
noventa e dois centavos). FONTE DE RECURSOS: Recurso
Muricipal BASE LEGAL: Lel Federal Nr A.666/94 e suasalteraçõoa posterloÍes, em todos os seus terDos,
ASSINATURÂ DO CONTRATO: 2g de junho de 2022. Kariny
Âlmeida.

Pubticddo por: ISABEL DE SOIISA SILVA
Ct5d i go id entifi cod or: ee Sboaaobg2 5690 Zbgc4d 7 c\g Oetgb2b

EXTRÂTO DE CONTRÂTO NO 396.3A6.OANO22 PREGÃO
ELETRONICO NC OO8/2O22

publícodo por: ISABEL DE SousA 9ILUA
CAi go identificador: 7eef2ccofl Bo614g43g7bg2bgg 1 SÍbO

Pvblicddo wr: ISABEL DE sousA sILuA
CAígo id entificador: íSdbc8\cb*337d2e6gli4 1 743gbe6e7t

EXTRATO DE CONTRÂTO NO 396.3A6.10r'022 PREGÃO
ELETRONICO NO OOA/2O22

Publicado W: ISABEL DE SOTJSA SILUA
C ód i g o íd entifi cad o r : 3 f2 7 fd fc d2 O fe| 1 I 2 4 g 1 aS g 6fb 97 6 I g 3

LEI Nc 12A12022

Sucupira do Riachão (MA), 28 dejunho 2022tIt Nc t28nl22
Dkpõe aobre as DlretrlzGs para a elaboração da Lcl
Orlamentárla Ánual - IJO, para o exercíclo nDancêlro do
2023, o dá outrac os Inrovldônclaa

O prefeito do município de Sucupira do Riachão, Estado do
Maranhão, no uso das atribuições que pela lei orgânica lhe são
conjferidas, faz saber que o poder Legislativo Municipal aprovou
o prêsente Projeto e ele, êm nome do povo, sanciona a seguinte
I,EI:

CAPfTU[o I D/Ts DIsPiosIÇôEs PRELIMINAf,,ES

Art. le.Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no §2o, do Ârt. 165, da Constitutçáo Federal, as ótretrtzes
Orçamettárias do Município de Sucupira do Rtachão para 2023.

Art. 2c - O Projeto de Lêi Orçamentário Ánua.l do Município de
Sucupira do Riachâo para ZO23 será elaborado em consonância
com as diretrizes tixadas nesta LDO, na Corstituição Federal,
na Constituição do Estado do Maranhão, na Lei órgânica do
Município, na Lei Federal na 4sz|, de 17.03.1964Ie na Lei
Complementar no 101, de 04.05.2000, Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Âtt. 5r- As metas e as prioridades para o exercício Íinanceiro
dê 2023 sáo as sspecilicadas no Alexo I - Metas e hioridades
que intêgrâ ssta Lêi, as quâis teráo precedência na alocação de
recursos. não se constituindo, todaúa, em lLtrite à prog,!"amaçào
das desposat e visam:

IXTRÂTO DE COIVrRÂTO NC 396.3A6.09/2022 PREGÃO
ELETRONICO NC OO8/2O22

EXTRATO DE CONTRATO N9 396.3A6.09/2022 PREGÁOI. _:TRONTCo Nc ooat2o22. PROCESSOAIÍMINISTRATM Nr
396.386/2022: CONTRATÂNTE: FUNDO MUNICIPAL DE
sAúDE (FMs) DE sucuprRA Do RrAcHÃó _ il õNpJNr 12.095.429/0001-99 GONTR TADAT LAZARO sizBnú
SOARES, CNPJ Nc 06.098.333/0001-09, OIJETO: Contratação
de empresa para fornecimento de materúl de expedientj
destinados as Secretarias Municipais de Sucupira do'Riachão .
MA. VALOR: Rg 688,87 (seiscentos e oitenia e oito reais e
oitenta e sete centavos). FONTE DE RECURSOS: Recurso
Municipal BASE LEGAL: Lot Fsd6ral No 8.666/94 o suasalteragõea posterlore§, em todos os seus têrmos-
ASSINATURÂ DO CONTRÂTO: 28 de jurho d.e 2022. Luara
Lima Porto Carvalho.

Art, 3c- Devem integrar a presente Lei os Anexos de Metas e

ll1ld"9g": elaborados em cumprimento ao Ârt. 4a, parágrafos
10, 20 e 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 4c As diretrizes orçamentárlas estabelecidas nesta LDO
compreendem:

I. - As prioridades e Betas da administração pública
Municipal;

_II. - A estrutura e organizaçáo do orça.nento municipal;III. - As diretrizes para a elaboração 
" u*"",rçáo do

orçaruento muaicipal e suas altorações;
IV. -As disposiçôes relativas às po[ticas de pessoal;

V -As disposições nnais.

CÂPÍTULO II DAS PRIORIDADES E MEIÂS DA
ADMINISIRAÇÃO PÚBUCÂ MUNICIPÁ.L

EXTNÂTO DE CONTRÁTO NC 396.386.10/2022 PREGÁOELETRONTCO Nc ooat2í022, PRO C ESSO

N l-{ * 07 I)t .JLrt H() DÍ: 2O2).1 ANO \\'t 1 N'r 2B9O
S;rO I tiis, et I

r ssN 2 7 63-860\
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