Bahia

n
.

ITAPE

-].-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE
PROCESS0 DE PAGAMENT0 0RÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2021
PROCESSO: 0001887
DATA: 25/08/2021
DAI)OS DO FAVORECIDO

Favorecido : MAR]A APARECIDA PEREIRA LIMA

CNPJ/CPF : 10.888.389/000l-07

Bairro : Centro

Cidade : ITAPE

Endereço : Rua HELENA DE SOUZA MENDONÇA

UF : Bahia

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Orgão: 10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 13 -F undo Munlcipal de Assjstêncía Social

ssistência SocialAdministraçãoGeral

nb-::::::: :!2--A
'r;j./Atividade: 2 099 -AÇÕES EMERGENCIAS SOCIOASSISTENCIAIS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COV
Eiem. Desi]esa: 33903200000 -Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de Recurso: 09 -RECURSOS VINCULADOS LC 173/2020

DADOS DA DESPESA
Empenho: 0000322/2021

Liquidação: 0001602/2021

Pagamento: OO01887/2021

Ficha: 0000923/2021
Valor Bruto:

723,90

Valor Desconto:

0,00

Valor Liquido:

723,90

DADOS BANCÁRIOS
Banco

Conta

00l -BANCO DO BRASIL S/A

24.831-2 -BB -FUNDOM A SOCIAL IT/ TE -082501

Total

®

Doc.:

Valor
723.90

723,90

MUNICÍPIO DE ITAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE
BAHIA
14.147.938/0001-43

NOTA DE PAGAMENT0 N° 0001887/2021
AMENTARIA
VALOR BRUTO:

723,90

VALOR DESCONTO:

0 ordenador da despesa para efeito da execução
orçamentária, nos termos da ]egis]ação vigente.
determina o Pagamento do Empenho aqui c]assir]cado:

VALOR LÍQUIDO:

Exercício : 2021

Processo : 000] 887/2021

Data Pagto : 25/08/2021

0P : 0001853/202i

Empenho : 0000322/202i

Tipo : Estimativo
Ficha : 0000923/2021

ão : 000i602/202i
orgao
Unidade Orçamentária

723,90

lo -SECRETARIA MUNIclpAL DE
]3 -Fmdo Municipal de Assistência Socia]

Fiinção . 08 -Assistênc!a Soctal

Subfunção
ProgTama

122 -Administração Geral
5000 - Assisténcia Sooial

Projeto/Atividade :2 099 -AÇÕES EMERGENCIAS S0aoASSIS1`ENCIAIS DE COMBATE A0 CORONAVIRUS (Covii) 19)
Elemento Despesa

33903200000 -Maienal, Bem ou Serv]ço para Dismbuição Gratuita

Fonte de Recurso :09 -RECURSOS VINCULADOS LC i 73/2o2o

Fsvoi.ecido :

166 -MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA

CT`'PJ/CPF : 10 888 389/0001 -07
Cidade : lTAPE
UF : Bahia

Bairi.o : Centro

Endereço : Rua HELENA DE SOUZA MENDONÇA

®

His.órico : PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 254 KM TRANSLADO DE FALECIDOS COM
FAMIL[AS CARENTES DESTA CIDAD£, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(COVID 19), DESTE MUNICÍPIO,
CONFORME PROCESSO ADM N° 051/2021, PREGÀO ELETRONICO N° 013/2021. CONTRATO N° 070/2021` NOTA FISCAL DE Na
34 E DOCUMENTA ÃO EM ANEXO.
Saldo Liquidação :

Valor op :

723,90 (setecentos e vinte e três reais e noventa centavos )

CONTROLE
Agêncjfl

BANCÁRIO

Conta

Tjpom° Documenio

AMENTOS
Pag.monto

Divorso8 - Pagamen{os

62292010300000 -EMPENHOS LIQUIDA00S A PAGAR

62292010400000 -EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

82113010100000 -DDR -COMPROMETIDA POF{ LIQUIDA(

82114010000000 -DDR -DISPONIBILIDADE POR DESTIN/

LICITA
Númcro/Ano l.icitaçâo: 00

51/2021

Modalidade : Pregão Eletrônico

Chssificaçao : Coinpras e Semços

DOCUMENTOS

Documontos

®

FISCAIS

N° Documento

Paga-se a quantia:

Data Documento

Foi pago a importancia autori

GILDASIO F

ANÇAS
CPF.181.891

l:&L (`,oniabiliclade Pública Eleirónica | S |

CPF 583 579.47549

PaRe 1 O/ I

l;i& [. l.roduçíjes de Sofiíware Í,TT)A

MUNICÍPIO DE ITAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE
BAHIA
14.1¢7.938/0001-43

N° LIQUIDAÇÃ0 0001602/2021
ALOR BRUTO:

723,90

VALOR DESCONTO:

0 ordenador da despesa para efeito da execução
orçamentária, nos termos da legislação vigente,
determim que seja liquidada a despesa aqui classificada

Orgao
Unidade Orçamentáría

funçã`)

Subfunçãi)
PTograma
Projeto/^tividade
Elemento de Despesa
I=ontc de Recurso

0,00

VALOR LIQUIDO:

Exercício : 2021

723,90

Tipo: Estimativo

Empenho: 0000322/2021

Data : 17/08/2021

Ficha : 0000923
Processo: 0000051 /2021

Data Venc.:

10 -S[C`RETARl^ MUNICIPAL DE ^SSISTÊNCIA SOCIAI.
] 3 -rundo Municipal de Assistência Social
08 -Assistência S(icial

122 -Adminisiração Geral

5000 -Assistência Social

2.099 -AÇÓES EMERGENCIAS SOCIOASSISTFNCIAIS DE COMBATF AO CORONAVIRUS (C`OVID 19)
33903200000 -Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuiia
09 -RECURSOS VINCULADOS I.C 173/2020

Favorecido : 166 -MARIA Al'ARECID^ PEREIRA LIMA

C`'PJ/CPF : 10,888 389/0001-07

Bairi.o : Centro
F,ndereço : Rua HELENA DE SOUZA MENDONÇA

Cidade : lTAPE
LTF : Bahia

Ilislól.ico : LIQUIDAÇ,ÃO DA DESPESA REFERl:NTE A()S SERVIÇOS PRESTADOS COM 254 KM TRANSLADO DE FAI.ECIDOS

COM FAMILIAS CARFNTES DESTA CIDADE. VINCULADO A SECRETARIA DE BL" ESTAR SOCIAL(COVIDI 9)`
DI=STE MUNICÍPIO. CONr`ORME PROCF.SSO Al)M N° 051/202 I ` PREGÃO t-LETRONICO NO 01372021. CONTRATO NO
070/2021 ` NOTA FISCAl. DE N° 34 E DOC`UMENTAÇÃO EM ANEXO.
Subelemento:

339032050C)0 -Umas l.`uneranas

Saldo Empenhado

10.000.00

Desi]esa I+iquidada

Saldo Disponível

DOCUMENTOS
DescriçÃo

Data

r`T° Docu"ento
34

723,90

CONTRATO
Tii)on`'úmero/Ano :

C`ompras N° 000070/202 I

LICITAÇAC
Número/Ano Licitaçõo:

000051 /2021

`'úmero/Ano processo Adm: 00C)005 l/202 l

Classiíicação : Compras e scniços

DOCUMENTOS

FISCAIS

NF N° 34 de 17/08/2021 -723.90

LANÇAMENTO!
Liquidaçao -Outíos Serviço9 d® Torceiro8 -Pe8§oa Jurídlca
0 EMPENHA00 A LIQUIDAR

62213030000000 -CREDITO EMPENHADO LIQUIDAD0 A
622920103000C)0 -EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
21311010102999 -FORNECEDORES NACIONAIS DE EXEl

62292010100000
33231990C)00000
81231010100000
82112011800000

Declaro para os efeitos leg

acostadas ao processo cm

rando as documentações
presente despesa.

Encaminhe-se o presente

programado o

referido pagamcmo.

MPRAS E TRIBUT^ÇÃO
028 737.325-80

i-.«i , (`tiniahilid{idi. I'íiblica r;,lei rí)nica Í` /

l'aF:C.

I

,,f ]

1..& ] , Prt)diiçt-)c.` de St)|i".arc L I I )^

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapjmomeAi>j4.bb?tokensessao=..

G3362609062775861

±.j

Emissão de comprovantes

26/08/20210915:19

SISBB - SIST"À l)E INE"LIÀCOES B"CO DO BRÀSIL
26/o®/2o21 ~
At"oAmllDlm=llTo
-og.15.19
216G002166

SEGUWDÀ VIÀ

coloRovAllrE; DE mÀllsrERÊalclÃ
OCT.ORO`TÀllTB OE

TED - TFLmsmmcIA ELEmoNIch DISpollIVEL
cl.IElmE: r`7mo N À soclÀL ITÀPE
Affi»CIÀ:

2166-0 CO»TÀ:

FIHÀI,IDÀDE: :

24.831-2

01 CF`EDITO EII CCHTÀ

RÊ)G"NTE : Fumo N À goclÀI. ITAPE
BA»CO:

033 -BCO SANTAIOER

(BRÀSIL)

§.À.

ÀaENclÀ; 3157-7 - ITÀaollÀ
CONTÀ:

13. 001. 8A3-¢

FJIVOE`ECIDO..

cpF/cHp.:

lI^RIÀ ÀPAEU=CIDÀ PERElt`^ IINL

10.888.3ag/oool-o7

`mlroR: R$
DEOITO EH;

723,90
25/08/2021

Doctnclloo: oe25ol
ÀUTENTICÀCÀO SISBB :

C. 634. 9E:4. 3ÀE:. 603.ErE`

Transação etetiiada com sucessa por. JD311300 NOELIA C RODF`lGUES

®

®

lofl

26/08/2021 09: 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERvlço
Razão Social: MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA
Nome Fantasia PAX PERFEIÇAO
Enóereço RUA HELENA DE SOUZA MENDOçA
ITAPE -BA -CEP
E-mail

cidapereira5@hotmail com ` Fone

lnscrição Estadual

101

CASA -CENTRO

45750T000
(73)98843-6166 -Celular

83171992 ME , Inscrição Murticipal

-Si(e

0000705 -CPF/CNPJ

10 888 389/0001-07

NOTA FISCAL DE SERvlços ELETRÔNICA -NFse
Data de Emissão
17/08/2021

Tipo de Recolhimento
Retido ria Fonte

Codigo de Verlfiçação para Autenticação
907b5aóeaccfgca8653cÇc5e2eo9b799
Simples
Optante

Reglme Tribu(árlo

N° da Nota Fiscal

Tributação Normal

34

Local de Prostação
No Municipio

TOMADOR DE SERVIÇOS
Razão Social

CPF/CNPJ

PFiEFEITUFU MUNICIPAL DE ITAPÉ

14147 938/000143

Endereço

Complemento

lnscrição Estadual

lnscrição Municipal

0000001

PCA HELENA IGLESSIAS DA FONSECA

DESCRlçÀO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Funerals, incluslvo fomeclmento do calxão, urna ouesquifea; aluguel do capela., transporte do corpo cadavórlco; fornecim®nto de
flores, coroas.o ouiroa paramentoà; dosembaraço do certldão d® óblto; forneoim®nto de véu, essa e outros adorno8., ombalsa
Serviço l]rinclpal: 25.01

Aliquota

Descriçâo do Serviço

0,00

lNSS

0,00

®

COF'NS

Valor Serviço

38,10

P'S
0,00

723,90

PF`EFEITufu MUNICIPAL DE ITAPÉ
SECRETAF`lA MUNICIPAL DE TRIBUTOS
PCA HELEM IGLESSIAS DA FONSECA ,1,1 -lTAPE -BAHIA

Ij,tE++++Í;;

CIÜPJ : 14.147.938"1+3 T®l®fon® : Emall: 8ctltip®hohall.com

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS
0000035/2021
Diretor do Dopartamento de Finanças e Tributos da Prefeitura Municipal, no uso de suas

a£;rí?:|ã:ãsu:e:â,ià:ái::gEmÊ:s;icrÉF,Ejiiír:'!àeàeosn:sa::,:,,:?:b;;ãeAscP.âmFOFa::iÊÊpã::',FàgBLÍ#Í
MUNICIPAL, com referencla ao CPF ou CNPJ, Inscrito no CADASTRO GERAL DE
CONTRIBUINTES MUNICIPAL, abaixo identíficado, excetuado a eventual existôncia de
créditos tributários cuja exegibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal exigir valore§ relativos a tn.butos
municipais e seLis acrescimos legai8, bem como em Íazao de posterior lancamento ou
apuracao, ou decorrentes de inexatidao da informacao prestada pelo contribuinte ou,
ainda, do restabelecimento da exigibildiade do credito tributario, inclusive quando objeto de
processo adminiatrativo tributario e/ou acordo de parcelamento.
COD.CONTRIBUINTE:

CONTRIBUINTE:
ENDERECO:

0000705

MARIA APARECIDA PEREIRA L"A
PCA FENELON SANTOS, N° 129 -CASA -CENTRO

- lTAPE - BA - CEP:

45750000
CNPJ no..

1lo.888.389/0001Ú7

COMPLEMENTO:

DADOS ESPECIFICOS DO CADASTRO
Náo Aplicavel, Certidão por Cadastro Geral

OBSERVACAO

ATENCAO: Qualqu®r rasLin ou ®menda lnvalldara e®te docum®nto.
Validad® Ate: 04/08/2021
Usuarlo: DANILO LAVINSCKY BESSA LEITE

MINISTÉRlo DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA
CNPJ: 10.888.389/0001 -07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e lnscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é ce"ficado que`

1. não constam pendências relatlvas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nc)s sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Di'vida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art.151 da Lei n°

5,172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante

bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou
obieto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da
regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negatlva.

Esta certidão é válida para o es(abeleclmento matriz e suas f"ais e, no casci de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados, Reíere-se à siluação do

::Jse,::npeaasss!:Pan,:,âd:b::orádgara?oF:n:c:ad:::N,:ã:r::,gneol:c!:à,,vãeaÊ4C::t,r|ihuàçâ:S,;::,a,Sprev,Stas
A aceitação desta certidão está condicionada à verlficação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http..//www.pgfn.gov.br>.

®

Certidão emitida gratuitamente com base na Ponaria Conjunta RFB/PGFN n° 1 751, de 2/10/2014.
Emitida às 10;08:06 do clia 01/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2021.

Código de controle da certidão; 0878.FICO.A915.892E

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1,--,

CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRABALHISTÀS
Nome:

MARIA APARECIDA

CNPJ:

PEREIRA

LlyA

(MATRIZ

E

FILIAIS)

10.888.389/0001-07

Certidão

n°:

Expedição:

18745910/2021
15/06/2021,

Validade: 11/12/2021
de sua expedição.
Certiflca-se
inscrito(a)

que
no

às

09:40:38

-180

(cento

MARIA APARECIDA
CNPu-sob

cj

n°

e

oitenta)

PEREIRA

dias,

I,IMA

10.888.389/0001-07,

contados

(MATRIZ

NÃO

da

E

CONSTA

data

FII.IAIS),
do

Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão err\itida com base no art. 642-A da Consolidaçâo Qas Lels do
Trabalhc>, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 Qe julho de 2011, e
na Resolução Adminlstratlva r.° 1470/2011 do Tribunai Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilldade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2
(dois)
dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de .oessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou =iliais.
A aceitação desta certidão cor.diciona-se à verif icação de sLia
autentlcidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
lnternet
Certic{ão

®

(http://www.tst.]us,br).
ein\iticla

qr-atuitamente,

INFORMÀÇÂO IMPORTANTE

Do

Banco

Nacional

de

Devedores

Trabalhistas

constam

os

dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrlgações
estabel.ecidas

eTrL

sentença

condenatória

acordos ]udiciais trabalhlstas,
recolhimentos
previdenciários,
em,olumentos

ou

a

de

de

ai':ordos

e.¥ecução

Trabalho

ou

recolh.imentos

Comissão

f irmailos

de

transitada

em

]ulgado

ou

em

inclusive no concernente aos
a
honorários,
a
custas,
a
determinados
perante

Conciliaçãu`

o

em

lei,.

Mir._Tistério

Prévia.

ou

decorrentes

Púbiic(-,

\ii-j

i5io6i2o2i

PODER

004961695

JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

ESTADU

CERTl

coNcoRDATAÉEâ#TsiÂÕFAELc.utEEGTAtÃOJUDiciALE

CERT/DÁO N°.. 00d967695

FOLHA; 1/1

A
autenticidade
desta
certidão
poclera
seí
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirconferencia.do).

confirmada

pela

internet

no

site

CERTIFICO que. pesquisando os registros de distribuições de feitos
anteriores a data de 15/06/2021. verifiqiiei NADA CONSTAR em nome de

MARIA APARECIDA,

portõdor do

CNPJ:

10.888.389/0001-07,

estabelecida

do

Tribunal

ci'veis do

na

RUA

de

Justiça

Estado da

Bahia,

ELENA

SOUZA

MENDONÇA,101, CENTRO, CEP: 4575o-ooo, itape -BA. '*++*..''+++***üw+**++'****'+*.****+'***'**+'*+****.*-**+.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
"interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrangg pesquisa no banco de dados pelo per(odo de 20
(vinte) anc)s.

Certifico finalmente que esta certldão é sem custas.
E§ta certidão foi emitida pela intemet e sua validade é de 30 dias a parlir da data de sua emissão Apos
esta da\a será necessária a em\ssão de uma r\ova certldào.

Salvador, terça-feira.15 de iunho de 2021

h

004961695
PEDIDo No:
lmlllll'm«lllllmlll\"lllll

GOVERN'O DO ESTADO DA BAHIA
_-v.

,

Bmissào;

17/08/202117:49

SECRETAR,ADAFAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts.113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981. Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certldãc) N°

20213333406

RAZÃO SOCIAL

MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA
lNSCRIÇÃC) ESTADUAL

CNPJ

083.17 l .99Z

10.888.389/0001 -07

Fica cemficado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa fisica ou jurjdica acima
identificada, relativas aos tributos admjnistrados por esta Secretarla

Esta certidãc) engloba todos c)s seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os ir`scntos na Divida

Ativa, de competência da Procuradoría Geral do Estado. ressalvado o direitc) da Fazencla Pública dc) Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados postericirmente.

®

Emitida em 17/08/2021, conforme Pcjrtaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de siia

emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÀRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida ccim a apreseniação coniunta do cartão original cle inscrição no CPF ou no CNPJ da

Secretana da Receita Federal dc) Mhisterlo da Fazenda

L),,t: ,,,,,
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FE[=Ef=JÀL

Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição:

io.888.389/oooi-o7

Razão Social:MARiA APAREciDA pERE[RA L]MA

Endereço:

3;f5átãgâ souzAMENDONÇA lol cASA,CENTRo/ ITAPE/ BA/

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe 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 situação regular perante o
Fundo cle Garantia do Tempo de Servico -FGTS.

0

presente

Certificado

não

serv'irá

de

prova

contra

cobrança

de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/08/2021 a 31/08/2021

Certificação Número: 202i080201i60526835563

r\

Informação obtida em 17/08/202117:45:45

A utilização
condicionada

deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
a
verificação
de
autenticidade
no
site
da
Caixa:

www,caixa.gov.br
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RUA JOSÉ PEDRO DE ALMEIDA, N° 19

CEP 45750-000 Fone 03) 9881Ô-0387 lTAPÉ/BA
HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR
Oficial(a)
DANIELA GOIS DE CARVALHO EVANGELISTA -Substituto Legal

GUIA DE SEPULTAMENTO
Matricula: 144303 0155 20214 00013 076 001039316

FUNEÇuóEHsU%TCAORiÃfssDAgTÉASGToj:gíg'RÁ?,%Cià'Ea),.dÂpcÉ?RCT.ÓmRa',:aDdEei?ÃgE%X
CERTIFICO para fins de sepultamento no(a) CEMITÉRIO DE ITAPÉ BA. que na folha 76, do
livro C n° 13, conforme termo n° 10393 da DECLARAÇÃO DE ÓBITO, sob o n° 315768240,
foi registrado o assento de:
lRAILDES BOMFIM SOUSA VIEIRA

##:(ÍÀÊésng:táut:ãaddee2,o3:'sàesxo22F:omrn::ao:,dneocHo?iÀ,EâÀ,DPEroBfiêsãEOL#ÉZN5PouN|§Ê?,
natural de lBICUÍ, estado do(a) BA, domiciliado e residente em RUA OSVALDO FERREIRA
150, LUIS VIANA FILHO, CEP 45750000, lTAPÉ-BA. com sessenta e trés (63) ANOS de
idade, estado civil casado(a).

deuF::aj:s:aaduos:eLoáã,eDÍ(NaàuAFYg,uÊSNTc?ACÉÊâÃLCsâtADg',AJ%ÊÃ%Ác3Es2íÉt2tivqÂe'
MASSA ABDOMINAL VOLUMOSA; NEOPLASIA MALIGNA DE LARINGE . TABAGISMO
CRÔNICO.

f\

®

0 referido é verdade e dou fé.
ITAPÉ, BA,19deJulhode 2021.
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PREFEITURAMUNICIPALDEITAPÉ
CNPJ.14.147.938/001-43

CONTRATO N°: 070/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 051/2021
CONTRATANTE.. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ

CONTRATADA..MARIAAPARECIDAPEREIRALIMACNPJ10.888.389/0001Ü

OBJETO..AquisiçãodeUrnasFuneráriaseServiçosdeTransladoparaatenderas
necessidades da Secretaria de Assistência Social desta Municipalidade.

®

VALOR: R$ 75.950,00
DOTAÇÃO:
10 SECRETARAI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2072 Gestão do Bloco dos Beneficios Eventuais - BE
2099 Ações Emergencia.is Sociaassistenciais de Combate ao Coronavirus
FONTE 00 Recursos Ordinários
FONTE 09 Recuísos Vinculados LC173/2020
33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição
Gratuita
_
_
. _
_
. (FICHA
.,_ ,r'~l ,^222)
rtl®\
33903200 Materlal, E;;ü ã: õ;hié; bara Distribuiéão Gratuita (FicHA 923)

Peki presente, de um lado, o PREFEITURA MUNICIPAL DE rTAPÉ, inscrito no C N.P J NP
14.147.938/000143, com sede na Praça Helena lgLessLas da Fonseca, 01, Centro -ltapé / BA,

njste ato, representado pelo Senhor(a) NAELITON ROSA PINTO, adíante des@nada apenas
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa MARIA APARECIDA PERElfu LIMA, inscrita no
CNPJ sob n° 10,888.389/0001J)7, com sede na Rua Joaquim de Merlk) Antunes, 6, Benfica,
Valença-RJ, tel. (24) 2453-1988, e-mall: rafeumas@bol com.br, neste ato por seu representante

®

®al, Senhor(a) MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA, poftador do CPF.386 091 427Ú7 e CI N°
W232699-3, ccmforme instrumento probatório, des©nada a seguír como CONTRATADA, nos
termos da da Lei Federal n° 8 666/93 e demais normas bgaws aplicáveís à espécie, incluswe normas
ambíentaisvigentes, de acordo com os termos e da proposta comercial em anexo, firmam o presente
CONTRATO, com amparo no incst lv do artigo 24da Lei Federal n° 8.666/93, na conformidade
das cláusulas que seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO
1.1 0 objeto do presente contrato é aquisição de Urnas Funerárias e Ser\/iços de Translado para
atender as necessiclades da Secretaria de Assistência Social desta Municipahdade, quaiido
necessárias e requisitadas peLa CONTRATANTE, cujas características e especificações técnicas,

quantdades estimadas e demals detalhanmntos estão descritcis na ?roposta anexa a este
Contrato, do qual é parte integrante.
1.2 0 prazo de garantia dos produtos é de um ano, contado da data do recebimento definiti\;o

i,iAUBUL++ a[`]_L/rll+^ -U`+ L`+`+hL 1_ l+V`I 1 .`_1_`-`. _. L..... `__.
2.1

0s produtos solicitados pela coNTRATANTE deverão ser entregues pela coNTRATADA na

Secretaria de Assistênc.ia Social, do qual é parte integrante, conforme cleterminação da
CONTRATANTE quando do pedido/ordem defornecimento.
2,2 A CONTRATADA obriga-se, sob pena de aplicação das penalidades previstas na CLÁUSULA
DÉCIMA deste contrato, a cumprir os prazos de entrega e dema.is condiçõescontratuais inscritos no
Anexo 1 deste contrato, do qual é parte integrante.
Praça

Helenâ

lglessias c].a Fcinseca,

N°

01, Centrc>, Itapé
mi@out look . com

Bahia

CEP:45.750-00°

i

PREFEITURAMUNICIPALDEITAPÉ
CNPJ.14.147.938/001-43

ÇÉ|SULA TERCEIRA -DA VIGÊhlÊIA
310presentecontratoterávigénciadadatadesiiaassinaturaaté31dedezembrode2021,
contados da data da sua assinatura.

flÁUSULAjüEABLAnsj2BBIÊAÇQES12A£QülBAIABA

®

Além das obrigações ajustadas no ANEXO 1 deste Contratofi CONTRATADA obnga-sea:
4.1. Atender todos os pedidos efetuaaos durante a vigência do ajuste, ainda que o fomecimento
decorrente tenha que ser efetuado após o decurso do prazo final da avença
4.2
Transportar os produtos em condições adequadas de armazenamento, visando a evitar
danos às embalagens e/ou ao seu conteúdo,
4.3 Responsabilizar-se por quai§quer prejuízos que seus prodiitos, empregados ou prepostos
causem à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa,
procedendo aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o Ônus decorrente.
44
Comun.icar ao Departamento Técnico de Produção da CONTRATANTE toda e qualquer
alteração nos dados cadastrais, para atualização.
45
Manter, durante o prazo de vigéncia do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas quando da sua assinatura.
4.6
Manter durante toda a duração do Termo de Contrato, o padrao de qualidade e as
especificações técnicas exigidas no ANEXO 1.
4.7
Comparecer, sempre que solicitado, através de preposto devidamente habilitado, à sede
ou ao Departamento Técnico de Produção da CONTRATANTE a fim de receber in§truções,
participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento do objeto
contratado.
4.8
A CONTRATADA não poderá subcontratar, cederou transferir o objeto do contrato, no todo

ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão e aplicação depenalidades.

ç±±USULA QulmA _ DAS Ol]l"GACÓES DA CONTRATAmE

®

5.1 Caberá à Chefia da Unidade que receber os produtos.
5.1.1
dar o recebimento pTovisório, mediante recibo datado e assinado, após a verificação da
conformidade com as especificações, qual`idade e quantidade dos produtos.
5.1.2 dar o roc®bimento d®finitivo, depois de realizada a avaljação técnica, qualitativa equantitativa
dos produtos, que deverão estar cle acordo com as descr'ições contidas nc) ANEXO 1, que integra

esse contrato.
5.2
Comunicar à coNTRATADA quaisquer irregularidades que, porventura, venha a constatar
nos produtos e/ou na sua entrega, sob os aspectos quantitativo, técnico e qualitativo, determ.inando
o que julgar necessário à sua regularízação
5.3
Caberá aos fiscais do contrato e aos responsáveis pelo Departamento Técnico de Produção,
propor à autoriclade competente a aplicaçáó de penalidades, mediante caracterização da infração
imputada à CONTRATADA. em autos devidamente instruídos,nos termos da lei.
5.4
Promover o acompanhamento do presente Contrato, comunicarido
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medídas corretivas.

à

5.5
Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução do contrato, comumcando à
CONTRATADA, por escr.ito e tempestivamente, qualquer mudança de administrativa, de endereço
de entrega, condições de cobrança e/o.

Praça

Helena

iglessías

da

Fonseca, N°
E-mall . co

01,

Centro,

Itapé

mi@outlook . com

-Bahia

CEP:45.750-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
CNPJ.14.147.938/001-43
as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados,
la CONTRATADA.
Por
lerali7acáo do
á.7. Exercer a fiscaiização
do Contrato,
Cor\trato, indicando,
inaicanuu, formalmente,
iuiuiaiiii. w, o(s)
v\., fiscal(is
.~_ ` _ e
_ o Gestor, Para

aiwT`panhamentodaexecuçãocontratual.

Ê±ULA SEXTA -DO RECEBIMENTO DO OE±E|Q

g3##j£;::j#g3u#à#o;#Tâgg#¥T::T"=ad:=aoe73o,
62

A entrega do obieto na unidade reqursitante será acompanhada da nota fiscst ou nota fiscal

â£*=#:¥-¥Ei###á:£:L###=ti#an=n#r=Ta

®

entrega ou quando o fato for verificado

6A

0 recebmento do materffil pelo órgão requÉftante nào exclri a responsabntide cwim

g#g#®#LiTú:%UaA#8,%c#ati do mabml ou d6mmad#m #

65 Assste à CONTRATANTE, ademab das garant.KB prevBtas, aquebs do ahm 18 da Le.i n°

8 078m.
6.6.
Somente serão analisados peLa Admim5tração os peddos de prorrogaçâo doprazo de
entrega de ntiriaú se feftos formalmente, por escrito, e dew]amente comprovadas e
documentadas as justificativas alegadas, em até 10 (dez) dias üteis anteriores a data final prevista
para a entrega.
6.7.
Os pedidos instruídos em condições diversas das previstas no subitem anterior serão
indeferidos de pronto`

CLÁUSULA SÉTIMA -DA DOTACÃ0

7à,ê:E:::Ê:::+íâ#mMà+ffÊ##dDOE#SíSo##Ae*#o:3m#Najg#£N#PTGàriÊ

®

ASSISTÊNCIA SOCIAL 2072 Gestao do Bloco dos Beneficios Eventuais - BE 2099 Ações
Emergenciais SociaassistenciaK5 de Combate ao Coronavirus OORecursos Ordinários 09 Recursos
Vinculados LC173/2020 859Material, Bem ou Serviço para Distribuüo Gratuü 924Material, Bem
ou Serviço para Détnbuição Gratuita, do orçamento vúente, no vaky de RS R$ 75.950,00 (setenta
e chco mtl novecentos e cinquenta reaé),

vl-ul]ul-`+111` lA -1+`+ rr`l=u`+ [ 1+11`] uullL/1L,|J[a L/[ rA`=JII[rl 1 L+
8.1.

O valor do presente contrato é de R$ 75.950,00 (setenta e cinco " novecentc)s e oinquema

reais)-

8.2.
Os pagamentos serão efetuadcs em confcirmk]ade com os fomecmentos, mediante
apresentação dos originais da nota fiscal ou riota fiscal fatura, bem como de cópia reprográfica da
Nota de Empenho.
8.2,1. Na hipótese de existir Nota de retificação e/c" Nota suplementar de Empenho, cópia(s) da(s)
mesma(s) deverá(ão) acompanhar os demais documentos.
8.3.
O prazo de paganiento serâ de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimentodo objeto.
8.3.1. Caso venha ocorrer a necessidade de provk]ências complementares por parte da
Col\lTRATADA, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da
data em que estas forem cumpridas.

Praça

Heleria

lglessias

da

Fonseca,
F,-ma i 1 _ co

N°

01,

Centro,

Itapé

m i @ out 1 ook . com

-Bahía

CEP:45.750-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
CNPJ.14.147.938/001-43

enha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da
direito à aplicação de compensaçao financeira, nos termos
Administração, a CONTRATADA terá
da Portana.SF n° 05, de 05/01/2012
8.3.3.

Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o item acima, o valor do

principaldevidoseráreaiustadoutilu!ando-seolndiceoftcialderemuneraçãobásicadacademeta
depoupançaedeiiirossimplesnomesmopercentualdejurosincidentessobmacadernetade

poupançaparafinsdecompensaçãodamora(TR+0,5%"prcLratitempore"),observando-se,para
tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetlvamente ocorreu.
8 34 0 pagameno da compensação financem dependerá de requenmento a ser formaiizado
pela CONTFUTADA.

8A

0 pagamento será efetuado por crédito em conta correnc no BANCO DO BRAS"

conformeestabelecidonoDecreton°51.197,publicadonoD.O.C.dodia22dejaneimde2010

®

8.5.

Os pagamentos ficarão sujeitos à comprovação, pela CONTRATADA,

de auséncia de

pendências junto ao Cadastro lnformativo Municipal - CADIN MUNICIPAL por força da Lei
Munic`ipaln°14094/05eDecreton°47,096/06,quedisciplinamqueainclusãonoCADINimpediri
a empresa de contratar com a Administração Municipal.
8.6.
Fica ressalvada qualquer alteração por pafte da secretaria Municipal de F'inanças,quanto

às normas referentes a pagamento dos fornecedores

Ç±ÁUSULA NONA -DA FISCALIZACÃO E DA GESTÃO D0 CONIBAIQ
9.1 A fiscalização do contrato será exercida pelo Sro. Felipe Luz Pinto, à qual competirá observar

as atividades e os prcicedimentos necessários ao exercício das atnbuições de fiscalização.

Ê±|USUL^DÉcllIA-DASPENALJDAPE
10.1.

Além das sanções previstas no Capítulo lv, da Lei Federal n° 8.666/93 e demais normas

pertinentes, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:

Multa de 1 % (um por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, por dia de atraso da
CONTRATADA em assinar o contrato e/ou retirar a Nota de Empenho, até ol0° dia de atraso, após
o que será aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valcm da Nota cle Empenho, sem

®

prejuízo de, a critério da Admlnistração, aplicar-se pena de suspensão temporária do direito de
licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
10.1.1.1.
Aplicar-se-ão as mesmas penas previstas neste subitem,
se o impedimento à
assinatura do Contrato ou retirada da Nota de Empenho decorrer da não apresentação da
documentação exigida pela CONTRATANTE, nos termos da Lei n° 8.666/93
10.1.2. MLilta por atraso na entrega do objeto: 1% (um por cento) sobre a quanticlade que deveria
ser entregue, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento).
10.1.2.1.
Ocorrendo atraso siiperior a 20 (vinte) dias a CONTRATANTE poderá, a seu
critério, recusar o recebímento do material, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial
ou total do aju§te, conforme o caso.
10.1.3. Multa por inexecuçâo parcial do ajuste: 20% (vinte por cento) sobre o valor mensalda parcela

que deveria ser executada
10.1.4. Multa por inexecução total do ajuste: 30% (trinta por cento) sobre o valor total do ajuste,
sem prejuízo de, a critéri-o da Admnistração, aplicar-se pena de siispen§ão temporaria cio ciireito de
licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

Praça

Helena

lglessias

da

Fc)nseca,

N°

01, Centrcj, Itapé
mi@outlook . com

-Bahla

CEP:45.750-OOO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
CNPJ.14.147.938/001-43
Fá:bó:Tt:Êst,é:nt,gotã::;adc,,:sn:g:r;dà:,oabjcer:toé::tààgê3NaTC£¥Eft=EfsDo£
Í-lo, no prazo
de 03 (três) a 10 (ciez) aias corriuuS, ci .i iiçi ,u ua ...` .......... _, _
"ã^ He miilta de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela
l_il__ ^^
entregue
1 ®
bàna de apiicação de multa de i% (um por cento) ao am ww u vciiu --r.,__._ _. _ _gT _
irregularmente, até o vigésimo dia, após o que seráapliceda a multa prevista no subitem 10.1.3 ,

podendo ser aplicada cumulativamente, pena de suspensão temporária do direú de licitar e
contratar com a Adm.inistração Pública, pelo periodo de até 2 (dciis) anos.
10.1.6. Multa de 5%

(cinco por cento)

por descumprimento de quaisquer das obrigações

decorrentes do ajuste, não previstos nos subiterB acima, que inctdti sobre o valor mensal do
ajuste.
10.1.7Aplicar-se-ámuwapelofomec.imentoemdesacordocomasespecificaçõestécnicasde5%
(cincoporcento),incidentesobÓvalordaparcelaentregueemdesacordo

àoolfiTADAAaea,g,t,:âFao®Ç:eçTou,àaut:ocqauâaspear::t:r:modessuabétoerTo,annot:rt':rrm:Sododâ,ssopbor:ioan:
ANEXO 1 deste Contrato,
10.1.8.Assançõessãoindependenteseaaplicaçãodeumanãoexcwadasoutras.

"

àoolfm8TPÁaDZÂ PAarcanpéa,:oaTaenAtg#n:sT::tã: :e::nddeoop5o(sc:,vce:,, g,avsaí::,ãé:,â:nst::ádâ:::'omn:ãã: gâ
impohância que a empresa tenha a receber do SFMSP ou porintermédio da retenção de créditos
decorrentesdocontratoatéoslimitesdovalorapurado,conformed.ispõeoparâgrafoúmcodoartigo
55 do Decreto Municipal n° 44.279/2003. Não havendo pagamento pela empresa, o valor serà
inscnto como divida ativa, sujeitando a devedora a processo judicial de execução.
10.1.10
Caso a CONTRATANTE releve, justificadamente, a aplicação de m"a ou de
qualquer outra penalidade, essa tolerância não poderá ser considerada como modificadora de
qualquercondiçãocontratual,permanecendoemplenovigortodasascondiçõesdoajuste.
101.11
Na ocorrência de infração contratual, a CONTRATANTE autuará processo
administrativo específico para análise e decisão sobre a aplicação da penalidade, nos termos da lei.

ÇLÁusuiA DÉciiiiA i"iiEim -DA FtESclsÃO PO çONTRAT0
11.2.

Constituem motivo para rescisão deste Contrato, independentemente de interpelação

jLidicial ou extrajudicial, aqueles previstos nos artigos 78 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93

acarretando, na hipótese de rescisão administrativa, as consequências indicadas naqueles ahigos

®

da lei

11.3.

Na rescisão por culpa da CONTRATADA, aplicar-se-á a penalidade de multa prevista no

subitem 10.1.4. deste Termc> de Contrato.

11.4. Cláusula resolutiva 0 contrato pc>derá ser rescindido se e quando for concluída a licitação

para o mesmo objeto, no cename público a ser lançado na praça, mdependentemente do prazo final
de vigência deste aiuste e sem que assista à CONTRATADA o clireito a requerer qualquer forma de
indenização pela rescisão decididaà critério exclusivo da Administração, sob tal hipótese, além
daquelas mencionadas na sut>cláusula 11.2.

12.1.

Fica a CONTRATADA ciente de qiie a assinatiira deste contrato indica que tem pleno

conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e
peculiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento
impeditivo do perfeito cumprlmento de seu objeto.

12.2.
A CONTRATADA, no ato da assinatura deste, apresentou os documentos exigíveis por
ocasiãci
da
habilitação,
necessár.ios
à
contratação,
atualizados,
caso
solic.itados
pela
CONTRATANTE

Praça

Helena

iglessia5

da

Fonseca, NÓ 01, Centro, Itapé
E-mail . coT)el . mi@outlook . com

-BahiaCEP : 4 5 . 750-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
CNPJ.14.147.938/001-43

12.3.

A CONTRATADA comprovou que não possui pendencias junto ao Cadestro lnformativo

Municipal - CADIN MUNICIPAL, por força da Le.i Municipal n° 14 094/05 e Decreto n° 47.096/06,

que disciplínam que a inclusão no CADIN impedirá a empresa de contratar com a Admimstração
Municipal.

®

12.4. Ficam fazendo parte integrante do presente Contrato a proposta da
CONTRATADA e o ANEX01.
12.§.
0 aiuste, suas alterações e rescisão, obedecerão à Lei Federal n° 8.666/93, Lei Municipal
n° 13.278/2002 e demais normas pertinentes, aplicávei§ à sua execução e especialmente aos casos
omissos.
12.6.
Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas
do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novaçáo ou precedente
12.7.
A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer alteraçãode seus
dados cadastrais, para atualização, sendo sua obr`igação manter, durante a vigência do contrato,
todas as condições exigtdas no ato da assinatura do ajuste.
12.9.
Fica eleito o Foro da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para
dirimir eventuais controvérsias decorrentes do presente a]uste` com expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja

12.10. Para a execução desta contratação, nenhuma das panes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que
constítuam prâtica ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou cle outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma, conforme disposto no Decreto Municipal n° 56 633/2015

12.11.
É vedado o uso do nome ou qualquer referéncia de identificação dacoNTRATANTE em
material jnstitucional ou publicltário veiculado pela CONTRATADA, sob pena do devido processo

A

CNPJ.10,888.389/0001-07
MARIA APARECIDA PEREIRA
CONTRATADA

Praça

Helena

lglessias

da

Fonseca, N° 01, Centro, Itapé
E-mail . co
ml@c)utl ook . com

MUNICÍPIO DE ITAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE
BAHIA
14.147.938/0001-43

NOTA DE EMPENH0 N° 0000322/2021
0 ordenador da Despesa, para efeito de execução
orçamentária nos termos da legislação vigente, determina

xercício : 202l

Tipo: Estimativo

Ficha : 0000923

Data : 10/08/2021

que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir Processo : 000005l/202l
especiricada.
Despesa: Sem Especificação

Orgão

Valor : 10.000,00

lo -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária

i3 -Fundo Municipal de Assistência social

Fimção : 08 - Ass]stência Social

Subfunção : 122 -Administraçao Geral

Programa

5000 -Assistência social

Projeto/Atwidadc . 2 099 -AÇÕES EMERGENCIAS SOCIOASSISTENCIAIS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19),
Elemento de Despesa : 33903200000 -Material, Bem ou Sewiço para Distribuição Gratuita

Fonte de Recurso , 09 -RECURSOS VINCULADOS LC 173/2020
Favorecido : 166 -MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA

CNPJ/CPF : 10 888 389/0001 -07

Bairro : Centro

Cidade : lTAPE

Endei.eço : Rua HELENA DE SOUZA MENDONÇA
Telefone Fixo:

uF : Bahia
Celulsr:

P[S PASEP :

Histórico : DEDUÇÀO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ADuljTO E INFANTIL A SEREM
DOADAS A FAMÍLIAS DE FALECIDOS CAR£NTES DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR
Soclffl(COVIDl9), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2021 ` PROCESSO ADM N° 051/2021 E
CONTRATO N° 070/202 i

Subelemento: 33903205000 -Umas Funerár]as
Saldo Anterioi.

17.895,00

Despesa Empenhada

Saldo Disponível

(dez mil reais )

LICITAÇÃC
Número/Ano Licitação: 00005l/202l

Número/Ano proeesso Adm:

Modalidsde :

0000051/2021

PREGÀO ELETRÔNTCO

Chssiíicação : Compras e serviços

CONTRATO
Tipo"úmero/Ano :

Compras NÓ 000070/202 l

Número/Ano:

LANÇAMENTof
Empenho -Emissao d® Empenho -Outras Despesas Corrontes
52292010100000

62211010300000

10 000,00 62213010000000 -CF`EDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
10 000.00 62292010100000 -EMPENHOS A LIQUIDAR
82112010100000 -DDR -COMPROMETIDA POR EMPENH

10 000,00
10 000,00

Local/Data/Assinaturas
ITAPE,10 de agosto de 2021

1(:& 1. (`onial)ilidade Púhlica E.lcirônií.a [S]
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