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LEI (Nº 155/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

São Mig el

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N63zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
anwinos, n68 cuidamos.
das Matas

LEI N° 155 DE 06 DE JULHO DE 2020.

"ESTABELECE AS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA A
ELABORAÇÃO

DA

LEI

ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2021
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, §

2° da Constituição Federal combinado com os arts. 62 e 159, §2° da Constituição
Estadual e art. 4° da Lei Complementar n° 101/2000, as Diretrizes Orçamentárias
do Município de São Miguel das Matas para o exercício de 2021 compreendendo:

I-

as prioridades e metas da Administração Pública Municipal;

II-

as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos e suas
alterações;

III-

as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos
sociais;
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São Miguel

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nós amamos, n68 cadimos.— das
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Matas

IV- as disposições sobre alterações na legislação tributária e política de
arrecadação de receitas;

V-

as disposições do Regime de Gestão Fiscal Responsável;

VI- a estrutura e a organização dos Orçamentos;

VII- as disposições gerais.

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2° - As metas para o exercício financeiro de 2021 são as

especificadas no Anexo I que integra esta Lei, as quais terão precedência na
alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual de 2021, não se constituindo,
entretanto, em limite à programação da despesa.

Art. 3° - As prioridades para o exercício financeiro de 2021 serão as

seguintes:

I-

desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a elevação da
qualidade de vida da população do Município, especialmente dos
seus segmentos mais carentes, e para a redução das desigualdades
e disparidades sociais;

II-

a ampliação e modernização da infraestrutura econômica,
reestruturação e modernização da base produtiva do Município;
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São Miguel

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nós 011~
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
18, nós cuidarnos.— zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
das Matas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML

III- a promoção do desenvolvimento voltado à consolidação e ampliação
da capacidade produtiva e à conciliação entre a eficiência econômica
e a conservação;

IV- o desenvolvimento de uma política ambiental centrada na utilização
racional dos recursos naturais regionais;

V-

o desenvolvimento institucional mediante a modernização,
reorganização da Estrutura Administrativa e o fortalecimento das
instituições públicas municipais com vistas à melhoria da prestação
dos serviços públicos;

VI- desenvolvimento de ações com vistas ao incremento da receita, com
ênfase no recadastramento dos imóveis, e à administração e
execução da Dívida Ativa, investindo, também, no aperfeiçoamento,
informatização, qualificação da estrutura da administração, na ação
educativa sobre o papel do contribuinte - cidadão;

VII- consolidação do equilíbrio fiscal, através do controle das despesas,
sem prejuízo da prestação dos serviços públicos ao cidadão;

VIU-ampliação da capacidade de investimento do Município, através das
parcerias com os segmentos econômicos da cidade e de outras
esferas do governo, de negociação e ampliação do perfil da dívida
municipal, e adoção de medidas de combate à inadimplência, à
sonegação e à evasão de receitas;

IX- ampliação e melhoria da qualidade dos serviços prestados à
população.
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São Miguel

Nós amamos, nós cuidamos.— zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
das Matas

CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS
ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÕES

Seção I
Das Diretrizes Gerais

A Lei Orçamentária Anual obedecerá aos princípios da Unidade,
Art. 40 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Universalidade e Anualidade, estimando a Receita e fixando a Despesa, sendo
estruturada na forma definida na Portaria n.° 42/99, do Ministério do Estado do
Orçamento e Gestão.
Art. 50 - Os recursos ordinários livres do Tesouro Municipal serão aloc,ados

para atender, em ordem de prioridade, às seguintes despesas:

I-

pessoal e encargos sociais, observado o limite previsto na Lei
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000;

II-

juros, encargos e amortizações da dívida fundada interna;

III- contrapartidas previstas em contratos de empréstimos internos e
externos ou de convênios ou outros instrumentos similares,
observados os respectivos cronogramas de desembolso;

IV- outros custeios administrativos e aplicações em despesas de capital.

Parágrafo único — As dotações destinadas às demais despesas de capital,

que não sejam financiadas com recursos originários de contratos ou convênios,
somente serão programadas com os recursos oriundos da economia com os
gastos de outras despesas correntes, desde

que

atendidas plenamente as

prioridades estabelecidas neste artigo.
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Sã° MigUel

Nos amamos, nós cuidamos.— zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
das Matas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Art. 6° - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Somente serão incluídas na proposta orçamentária dotações

financiadas com as operações de crédito já contratadas ou com autorizações
legislativas concedidas até a data do encaminhamento à Câmara Municipal do
projeto da lei orçamentária pertinente.
Art. 70zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- Na programação de investimentos da Administração Pública direta

e indireta, além do atendimento às prioridades e metas especificadas na forma
do art. 2° desta lei, observar-se-ão as seguintes regras:
I-

a destinação de recursos para projetos deverá ser suficiente para a
execução integral de uma ou mais unidades ou a conclusão de uma
etapa, se sua duração compreender mais de um exercício;

II-

será assegurado alocação de contrapartida para projetos que
contemplem financiamentos;

III- não poderão ser programados novos projetos que não tenham
viabilidade técnica, econômica e financeira.

Art. 8° - As receitas diretamente arrecadadas e vinculadas das autarquias,

fundações que, porventura, venham a ser instituídas e mantidas pelo Poder
Público, serão destinadas, por ordem de prioridade:

I-

aos custeios administrativo e operacional, inclusive pessoal e
encargos sociais;

II-

ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida;

III- a contrapartida de operações de crédito e convênios;

IV- aos investimentos prioritários.
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São Miguel

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nós coamos, nós cuidamos.— zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
das Matas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 1° - A programação das demais despesas de capital, com os recursos
referidos no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
caput deste artigo poderá ser feita quando prevista em contratos e
convênios ou, desde que atendidas plenamente as prioridades indicadas, os
recursos sejam provenientes da economia com os gastos de outras despesas
correntes.

§ 2° -

A programação da despesa à conta de recursos oriundos dos

orçamentos fiscal e da seguridade social observará a destinação e os valores
constantes do respectivo orçamento.

Art. 9° - O Poder Legislativo, encaminhará, até o dia 30 de agosto de 2020,

à Secretaria Municipal de Planejamento, a respectiva proposta de orçamento,
exclusivamente para efeito de sua consolidação na proposta de orçamento do
Município, não cabendo qualquer tipo de análise ou apreciação de seus aspectos
de mérito e conteúdo, atendidos os princípios constitucionais e da , Lei Orgânica
Municipal, estabelecidos a esse respeito.

Parágrafo único - Na elaboração de sua proposta, o Poder Legislativo,

além da observância do estabelecido nesta Lei, adotará:

I-

ao estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal, resultante da
Emenda Constitucional n°25, de 14 de fevereiro de 2000;

II-

os procedimentos estabelecidos pelo órgão encarregado da
elaboração do orçamento.
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São Miguel

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nós amamos, nós cuidamos.— das
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Seção II
Das Diretrizes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 10 - O orçamento fiscal compreenderá a receita e a programação da

despesa dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos da Administração
direta, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público.

Art. 11 - O orçamento da seguridade social abrangerá os recursos e as

programações dos órgãos e entidades da administração direta ou indireta do
Município, inclusive seus fundos e fundações, que atuem nas áreas de saúde,
previdência e assistência social.

Art. 12 - Para fins desta Lei conceituam-se:

I-

categoria de programação - os projetos e as atividades alocados à

lei orçamentária anual, bem como os criados através dos créditos
especiais e extraordinários;

II-

transposição - o deslocamento de uma categoria de programação de

um órgão para outro, pelo total ou saldo;

III- remanejamento - a mudança de dotações de uma categoria de

programação para outra no mesmo órgão;

IV- transferência - o deslocamento de recursos da reserva de

contingência para a categoria de programação, de uma função de
governo para outra, ou de um órgão para outro;

V-

créditos adicionais - as autorizações de despesas não computadas

ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
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zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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propostas de modificação do projeto de Lei Orçamentária Anual
Art. 13 - As
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e de créditos adicionais serão apresentadas:

I- na forma das disposições constitucionais, no estabelecido na Lei
Orgânica do Município e na Lei n° 4.320/64;

acompanhadas de exposição de motivos que as justifique.

Art. 14 - A criação de novos projetos ou atividades, além dos constantes

da proposta de Lei Orçamentária Anual, somente será admitida mediante a
redução de dotações alocadas a outros projetos ou atividades, observadas as
disposições constitucionais, o estabelecido na Lei Orgânica do Município, na Lei
n.° 4.320/64 e nesta Lei.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNIC1010 COM
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 15 - Para os efeitos desta Lei, entende-se como despesa total com

pessoal: o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas,
relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis e de membros
de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e
vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e
pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais
de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas
pelo Município às entidades de previdência.

§ 1° - Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se
referem à substituição de servidores e empregados públicos serão
contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".
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São IVIiguel

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nós amamos, nós cuidamos.— zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
das Matas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada
§ 2° - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
no mês em referência com as dos onze meses imediatamente anteriores,
adotando-se o regime de competência.

Art. 16 - As dotações orçamentárias destinadas às despesas com pessoal

e encargos sociais, em cada Poder, serão estimadas, para o exercício de 2021,
com base na despesa média mensal executadas até julho de 2020, observados,
além da legislação pertinente em vigor, o limite de que trata a Lei Complementar
n° 101, de 04 de maio de 2000, para as despesas com pessoal, ativo e inativo,
dos Poderes do Município.

Art. 17 — Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição

Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, não poderá
exceder os percentuais da receita corrente líquida estabelecidos no art. 19, inciso
III, da Lei Complementar n° 101/2000.

§ 1° - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não
serão computadas as despesas:

I-

II-

de indenização por demissão de servidores ou empregados;

relativas a incentivos à demissão voluntária;

III- derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6° do art. 57 da
Constituição Federal;

IV- decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior
ao da apuração.
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fins deste artigo entende-se receita corrente líquida o somatório
§ 2°- Para
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais,
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes.

Art. 18 - A repartição dos limites globais do art. 17, não poderá exceder os

seguintes percentuais:

I-

6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;

11-

54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

Art. 19 - A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts.

17 e 18 desta Lei será realizada ao final de cada semestre, na forma definida na
Lei Complementar n.° 101/2000 nos arts. 19 e 20.

§ 1° - Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por
cento) do limite, são vedados ao Poder referido no art. 18 que houver incorrido
no excesso:

I-

concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença
judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão
prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal;

II-

criação de cargo, emprego ou função;

III- alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV- provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a
qualquer título, ressalvada a reposição decorrente d'e aposentadoria
ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e
segurança;
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V- contratação de hora extra, salvo no caso das situações previstas nesta
Lei.

§ 2° - Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou

à dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação, o Município ficará sujeito
aos mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite definidos para os
demais entes.

Art. 20 - O projeto de lei orçamentária poderá consignar recursos

adicionais necessário ao incremento do quadro de pessoal nas áreas de:

I-

educação;

II-

saúde;

III- fiscalização fazendária;

IV- serviços técnico-administrativos;

V-

assistência à criança e ao adolescente;

VI- serviços legislativos.
Art. 21 - As dotações para atendimento das despesas com a admissão de

pessoal sob regime especial de contratação, nos termos do inciso IX, do art. 37,
da Constituição Federal, serão alocadas em atividades específicas, inclusive na
Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais para esta finalidade.
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autorizada a concessão de qualquer vantagem ou aumento
Art. 22 - Fica
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de
estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a
qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta,
desde que observado o disposto no art. 44 desta Lei.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
DO MUNICÍPIO E MEDIDAS PARA INCREMENTO DA RECEITA

Art. 23 - Em caso de necessidade, o Poder Executivo encaminhará à

Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação
tributária municipal e incremento da receita, incluindo:

adaptação e ajustamento da legislação tributária às alterações da
correspondente legislação Estadual e Federal;

II-

revisões e simplificações da legislação tributária municipal;

III- aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos tributário.
CAPÍTULO VI

DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 24 - A proposta orçamentária anual que o Poder Executivo

encaminhará à Câmara Municipal, até 30 de setembro de 2020, será composta,
além da mensagem e do respectivo projeto de lei, de:

I-

anexos dos orçamentos fiscal e da seguridade social;
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II- informações complementares.

Parágrafo único - Os anexos relativos aos orçamentos fiscal e da

seguridade social serão compostos, com dados isolados ou consolidados, pelos
seguintes demonstrativos:

I-

da receita e despesa, segundo as categorias econômicas, de forma a
evidenciar o déficit ou superávit corrente, na forma do Anexo I, da Lei
n° 4.320/64, observadas as alterações posteriores e suas
discriminações;

II-

da receita, por categoria econômica, fonte de recursos e outros
desdobramentos pertinentes, na forma do Anexb II, da Lei
n°4.320/64, observadas as alterações posteriores da discriminação
da receita orçamentária;

III- da despesa, segundo as classificações institucional, funcional e
econômica adotadas na elaboração do orçamento;

IV- da programação referente à manutenção e desenvolvimento do
ensino, de modo a dar cumprimento ao disposto no art. 212 da
Constituição Federal;

V-

do quadro da dívida fundada e flutuante do Município, com base no
Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2019;

VI- demonstrativo da Receita Arrecadada nos últimos 3 (três) exercícios e
sua projeção para os 3 (três) subsequentes;

trabalho do governo detalhado por projetos e atividades,
VII- programa de
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ANEXO 6 da Lei n.° 4.320/64;
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VIU-demonstrativo da despesa por órgãos e funções, ANEXO 9 da Lei n.°
4.320/64.

Art. 25 - A despesa será detalhada de acordo com o estabelecido nas

Portaria n° 163 de 04/05/2001, da STN e suas alterações, indicando para cada
uma:

I- a categoria econômica;

II- o grupo de despesa;

III- a modalidade de aplicação;

IV- o elemento de despesa.

Art. 26 - As despesas serão fixadas segundo os compromissos sociais,

financeiros e econômicos, para aquisições de bens e serviços e execução de
obras no Município.

§ 1° - Na fixação das despesas serão observadas prioritariamente os
gastos com:

I- pessoal e encargos sociais;

II- serviços da dívida pública municipal;

III- contrapartida de convênios e financiamentos;
IV- projetos e obras em andamento que ultrapassem a 30% (trinta por
cento) do cronograma de execução.
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recursos originários do Tesouro Municipal serão, prioritariamente,
§ 2° - Os
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
alocados para atender às despesas com pessoal e encargos sociais, nos limites
previstos na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, e serviços da
divida, somente podendo ser programados para outros custeios administrativos
e despesas de capital, após o atendimento integral dos aludidos gastos.

§ 3° - As atividades de manutenção básica terão preferência sobre as

atividades que visem a sua expansão.

Art. 27 - A discriminação da receita será efetuada de acordo com

estabelecido na Portaria Conjunta n° 02, de 08/08/2007, da STN e alterações
posteriores.

Art. 28 - A receita municipal será constituída da seguinte forma:

I- dos tributos de sua competência;

II- das transferências constitucionais;

III- das atividades econômicas que por conveniência o Município venha
a executar;

IV- dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, Estadual ou de outros Municípios ou com Entidades
e Instituições Privadas Nacionais e Internacionais;

V- das oriundas de serviços executados pelo Município;

VI- da cobrança da dívida ativa;
de empréstimos e financiamentos devidamente
VII- das oriundas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
autorizados pelo Poder Legislativo;
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VIII- dos recursos para o financiamento da Educação, definida pela
legislação vigente, em especial Leis n° 9.394/96 e n° 11.494/07;

IX- de outras rendas.

Art. 29— A Lei Orçamentária Anual conterá a previsão da receita e fixação

de despesas para convênios autorizados pelo Legislativo Municipal.

Art. 30 — A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei

Orçamentária de 2021 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a
transparência da Gestão Fiscal, observando o princípio da publicidade e
permitindo-se um amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas
a cada etapa.

Art. 31 - O chefe do Poder Executivo adotará mecanismos para assegurar

a participação social na indicação de prioridades na elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício de 2021, bem como no acompanhamento e
execução dos projetos contemplados.

Parágrafo único - Os mecanismos previstos no caput deste artigo serão

operacionalizados:

I-

mediante audiências públicas, com a participação da população em
geral, de entidades de classes, setores organizados da sociedade
civil e organizações não governamentais;

II-

pela seleção dos projetos prioritários, por cada área considerada, a
serem incorporados na proposta orçamentária do exercício.
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Art. 32 - Após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo,

através de decreto, elaborará programação financeira, visando compatibilizar os
gastos com a efetiva arrecadação das receitas e o cronograma de execução
mensal de desembolso, conforme estabelecido no art. 8° da Lei Complementar
n.° 101/2000.

Art. 33 - Nos orçamentos fiscal e da seguridade social, a apropriação da

despesa far-se-á por unidade orçamentária e o seu programa de trabalho,
segundo a classificação funcional, expressa por categoria de programação em
seu menor nível, indicando para cada uma:

I-

o orçamento a que pertence;

II-

a categoria econômica e o grupo de despesa a que se refere,
obedecidos os seguintes títulos:

CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes
Despesas de Capital

GRUPO DE DESPESA:

Pessoal e Encargos Sociais;
Juros e Encargos da Dívida;
Outras Despesas Correntes;
Investimentos;
Inversões Financeiras;
Amortização da Dívida.
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§ 10 - Para fins de integração do planejamento e orçamento, será adotada,
no âmbito do Município, a classificação por função e programa a que se refere o
art. 2°, § 1°, inciso I, e art. 8° da Lei n.° 4.320/64, segundo o esquema de
classificação e conceitos atualizados pela Portaria Interministerial STN/SOF n°
163, de 04 de maio de 2001, observados os seguintes títulos:

I-

Função;

II-

Sub função;

III- Programa;

IV- Projeto, Atividade e Operação Especial.

§2°-

deste artigo são
As categorias de programação de que trata o caput
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ

identificadas por Programa, Projeto, Atividade e Operação Especial.

§3° - Para fins do atendimento aos §§ 1° e 2°, conceituam-se:
I-

função - o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa

que competem ao setor público municipal;
II-

sub função - representa uma partição ou detalhamento da função,

visando agregar determinado subconjunto de despesa do setor
público;
III- programa - o instrumento de organização da ação governamental,

visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado
por metas estabelecidas no Plano Plurianual;
IV- projeto - um instrumento de programação para alcançar o objetivo de

um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no
tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão
ou o aperfeiçoamento da ação de Governo;
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V-

um instrumento de programação para alcançar o objetivo
atividade - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se
realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um
produto necessário à manutenção da ação de Governo;

VI- operações especiais - as despesas que não contribuem para a

manutenção das ações de governo, das quais não resulta um
produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou
serviços, representando, basicamente, o detalhamento da função
"Encargos Especiais".

§ 40 - A função "Encargos Especiais" engloba as despesas em relação às

quais não se possa associar um bem ou serviço a ser gerado no processo
produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras
afins, representando, portanto, agregação neutra.
§ 5° - As unidades orçamentárias, como responsáveis direta ou

indiretamente pela execução das ações integrantes de uma categoria
programática, serão identificadas na proposta orçamentária, tendo em vista a
melhoria da execução e do controle orçamentários, podendo ser assim
consideradas:

I-

os órgãos da Administração Direta, e os Fundos instituídos pelo
Município;

II-

as entidades da Administração Indireta.

§ 6° -

As dotações atribuídas às unidades orçamentárias, na Lei

Orçamentária Anual ou em crédito adicional, poderão ser aplicadas por unidades
gestoras de um mesmo ou de outro órgão da Administração Direta, integrante
dos orçamentos fiscal e da seguridade social, mediante a descentralização
interna ou externa de crédito, respectivamente.
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Art. 34 - A alocação dos recursos na Lei Orçamentária Anual e em seus

créditos adicionais, observadas as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei,
será feita de forma a propiciar o acompanhamento e o controle das ações e a
avaliação dos resultados dos programas governamentais.

Art. 35 - A Lei Orçamentária deverá ser elaborada com dados precisos,

estimando a receita e fixando a despesa dentro da realidade„ capacidade
econômico-financeira e da necessidade do Município.

Art. 36 - Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei

Orçamentária Anual, as emendas somente podem ser aprovadas caso:

I-

sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias;

II-

indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes
de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:

a)

dotação para pessoal e seus encargos;

b)

serviço da dívida.

III- sejam relacionadas com:

a)

a correção de erros ou omissões; ou

b)

os dispositivos do texto do projeto de Lei.

§ 10 - As emendas deverão indicar, como parte da justificativa:

I-

no caso de incidirem sobre despesas com investimentos, a viabilidade
econômica e técnica do projeto durante a vigência da lei
orçamentária.

Rua Marechal Castelo Branco, 02-CEP: 44.580-000 — São Miguel das Matas — BA
CNPJ 13.825.500/0001-04— Tel.: (75) 3676-2141
E-mail: prefeiturasmmatas@hotmail.com

http://saomigueldasmatas.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
09 de julho de 2020
Ano II • Edição Nº 747

-22Prefeitura Municipal de São Miguel das Matas - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S
---'
--3

São Miguel

Nós amamos,
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nós cuidamos.— das Matas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

no caso de incidirem sobre despesas com ações de manutenção, a
comprovação de não inviabilização operacional da entidade ou órgão
cuja despesa é reduzida.

§ 2° - A correção de erros ou omissões será justificada circunstancialmente

e não implicará a indicação de recursos para aumento de despesas previstas no
projeto de Lei Orçamentária.

Art. 37 - O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Poder Legislativo

para propor modificações no projeto de Lei Orçamentária enquanto não iniciada
na comissão técnica a votação da parte cuja alteração é proposta.

Art. 38 - Sancionada e promulgada a Lei Orçamentária, serão aprovados

e publicados, para efeito de execução orçamentária, os Quadros de
Detalhamento da Despesa - QDDs relativos aos Programas de Trabalho
integrantes da Lei Orçamentária Anual.

§ 1° - Os Quadros de Detalhamentos da Despesa - QDDs deverão
discriminar, por elementos, os grupos de despesa aprovados para cada categoria
de programação.

§ 2° - Os QDDs serão aprovados, no âmbito do Poder Executivo, pelo

Prefeito Municipal, e, no Poder Legislativo, pelo Presidente da Câmara de
Vereadores.
§ 30 - Os QDDs podem ser alterados, no decurso do exercício financeiro,

para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados, sempre,
os valores dos respectivos grupos de despesa, estabelecidos na Lei
Orçamentária ou em créditos suplementares regularmente abertos.

§ 4°. Inclui-se entre as alterações do QDD de que trata o parágrafo anterior

a alocação de crédito a elementos ou fontes de recursos não contemplados no
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QDD originalmente aprovado, respeitados os valores dos Grupos de Despesa
aprovados na Lei Orçamentária Anual e as conceituações estabelecidas na
legislação pertinente.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES DO REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL

Art. 39 - A gestão fiscal responsável tem por finalidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
g alcance de

condições de estabilidade e crescimento econômico sustentado do Município
objetivando a geração de emprego, de renda e a elevação da qualidade de vida
e bem-estar social.

Art. 40 - A gestão fiscal responsável das finanças do Município far-se-á

mediante a observância de normas quanto:
I-

ao endividamento público;

II-

ao aumento dos gastos públicos com as ações governamentais de
duração continuada;

III- aos gastos com pessoal e encargos sociais;
IV- à administração e gestão financeira.

Art. 41 - São princípios fundamentais para o alcance da finalidade e dos

objetivos previstos no art. 40 desta lei:
I-

o equilíbrio entre as aspirações da sociedade por ações do governo
municipal e os recursos que esta coloca à disposição do Município,
na forma de pagamento de tributos, para atendê-las;

II-

a limitação da dívida pública em níveis aceitáveis e prudentes, assim
entendidos os que sejam compatíveis com a capacidade de
arrecadação do Município e que propiciem margem de segurança

para a absorção e reconhecimento de obrigações imprevistas;
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III- a adoção de política tributária estável e previsível coerente com a
realidade econômica e social do Município e da região em que este
se insere;
IV- a limitação e contenção dos gastos públicos;
V-

a administração prudente dos riscos fiscais e, em ocorrendo desvios
eventuais, a adoção de medidas corretivas e punitivas;

VI- a transparência fiscal, através do amplo acesso da sociedade às
informações sobre as contas públicas, bem como aos procedimentos
de arrecadação e aplicação dos recursos públicos.

Art. 42 - Para manter a dívida pública em nível aceitável e prudente, evitar-

se-á que os gastos excedam as disponibilidades.

Parágrafo único - Se a dívida ultrapassar os níveis de aceitabilidade e

prudência, e enquanto não for reduzida, o montante de gastos realizados deve ser
inferior ao das receitas arrecadadas.

Art. 43 - A fixação de despesas nos orçamentos em cumprimento dos

objetivos e metas estabelecidas no Plano Plurianual, priorizadas por esta Lei,
guardará relação com os recursos efetivamente disponíveis, particularmente as
receitas tributárias, próprias ou transferidas.

Art. 44 - Todo e qualquer ato que provoque um aumento da despesa total

com pessoal somente será editado e terá validade se:
houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às
despesas com pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, nos
termos do art. 169, § 1°, inciso I, da Constituição Federal;
II- houver autorização específica nesta lei.
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Parágrafo único - O
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
disposto no caput
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
compreende, entre outras:

I-

a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração;

II-

a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura
de carreiras;

III- a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 45 - Os fundos especiais do Município, criados na forma do disposto

no artigo 167, inciso IX, da Constituição Federal e disposições contidas na Lei
n.° 4.320/64, combinado com o previsto na Resolução n° 297/96 e Parecer
Normativo n° 004/96 do Tribunal de Contas dos Municípios, constituir-se-ão em
Unidades Gestoras dentro da estrutura de uma Unidade Orçamentária,
vinculados a um órgão da Administração Municipal, centralizada e
descentralizada.

Parágrafo único - Entende-se por Unidade Gestora qualquer órgão,

repartição ou fundo especial da Administração Pública Municipal competente
para administrar créditos orçamentários e recursos financeiros que lhes sejam
destinados.

Art. 46 - Caso a Lei Orçamentária Anual não seja aprovada e sancionada

até 31 de dezembro de 2020, fica o Poder Executivo autorizado a executar a
razão de 1/12 (um doze avos) da proposta orçamentária das seguintes despesas:
I-

pessoal e encargos;

II-

serviços da dívida;
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III- despesas decorrentes da manutenção básica dos serviços municipais
e ações prioritárias a serem prestadas à sociedade;
IV- investimentos em continuação de obras de saúde, educação,
saneamento básico e serviços essenciais;
V-

contrapartida de Convênios Especiais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE

Parágrafo único - Ficam excluídas da limitação prevista no caput deste

artigo, as despesas de convênios e financiamentos que obedeçam a uma
execução fixada em instrumento próprio.

Art. 47 - Poderá a Lei Orçamentária Anual ser atualizada, durante a sua

execução, para adequá-la à conjuntura econômica e financeira, com base em
índices oficiais.

Art. 48 - O Poder Executivo fica autorizado a firmar os convênios

necessários ao cumprimento da Lei Orçamentária Anual com órgãos e entidades
da administração pública federal, estadual, de outros Municípios e entidades
privadas, nacionais e internacionais.

Art. 49— Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar n.° 101, de 4 de

maio de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3°, aquelas
cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do
art. 24 da Lei n° 8.666/93, com as modificações introduzidas pela Lei n.° 9.648/98
e Decreto n° 9.412/2019.

Art. 50 - Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita

poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, o Poder Executivo, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitará a
emissão de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados
por esta Lei no art. 51.
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Art. 51 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
No caso de haver necessidade de limitação de empenho das

dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas
fiscais previstas, esta será feita de forma proporcional ao montante dos recursos
alocados para o atendimento das despesas em "outras despesas correntes",
"investimentos" e "inversões financeiras" de cada Poder, sendo adotadas as
medidas estabelecidas no art. 90 e parágrafos da Lei Complementar n° 101, de
04 de maio de 2000.

Parágrafo único - Não estarão sujeitos à limitação de empenho as

seguintes despesas:

I-

pessoal e encargos;

II-

serviços da dívida;

III- decorrentes de financiamentos;

IV- decorrentes de convênios;

V-

as sujeitas a limites constitucionais como educação, saúde e
assistência social.

Art. 52 - A proposta orçamentária conterá reserva de contingência no

orçamento fiscal, constituindo-se de dotação global sem destinação específica a
órgão, unidade orçamentária, programa, categoria de programação ou grupo de
despesa, que será utilizada como fonte para atendimento de passivos
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único - A reserva de contingência de que trata este artigo será

constituída em montante máximo correspondente a até 3% (três por cento),
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calculado sobre o total da receita corrente líquida do Tesouro Municipal, apurado
com base no exercício financeiro de 2019.

Art. 53 - Integrará a presente Lei o Anexo com as metas previstas para os

exercícios 2021, 2022 e 2023.

Parágrafo único - O Anexo previsto neste artigo deverá ser revisto no

caso de alterações da Lei do Plano Plurianual.

Art. 54 - As metas previstas no anexo referido no artigo anterior poderão

ser revistas por ocasião da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, tendo em
vista o comportamento das receitas e despesas municipais, e, também, a
definição das transferências constitucionais constantes dos projetos
orçamentários da União e do Estado da Bahia.

Art. 55 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.e vigorará até

o dia 31/12/2021.

Art. 56 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, São Miguel das Matas-BA, 06 de julho de 2020.

José Renato ivIo Araújo
Prefeito 11unicipal
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METAS DA LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO - 2020
ANEXO I
I - MACRO AÇAO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE DE
REFERENCIA

AÇÃO/META

PRIORIDADES
2021 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ

1.1- Implantar a Proteção Social E special (CRE AS, PAE FI, PE TI e
outros)
1.2 - Implementar ações básicas
de atendimento a Família,
1.3 - Manutenção de Ações E stratégicas de Proteção Social E special
1.4 - Realização do diagnóstico social do Município

Unidade

01

Pessoa
Pessoa
Projeto

2.000
300
01

1.5 - Implantar e implementar programa /projeto de Geração de
E mprego e Renda para a família em situação de exclusão social
1.6— Criação e implementação das ações desenvolvidas pelosconse
1.7 - Ações de programas, projetos e atividades complementares ao
1.8- Implemtar o Programa Primeira Infância no SUAS.
1.9- Melhoria no Programa de Habitação de Interesse Social
1.10 - Capacitação de Recursos Humanos

Família

230

Conselhos
Projeto
Projeto
Casa
Pessoa

04
03
02
300
60

1.11 — Implementar reformas no Centro de Convivência

Unidade

01

1.12 - Aquisição de Veículos

Unidade

02

1.13- Realização de E ventos

E vento

10

Unidade

12.000

Serviço

02

1.14-Confecção de Material E ducativo
1.13- Contratação de serviços especializado de assessoria /consultoria

II- MACRO ACÃO: SAÚDE
UNIDADE DE
REFERENCIA
Equipe

PRIORIDADES
2021
04

Unidade

05

Unidade

01

Farmácia

01

Equipe

04

11.6 - Elaboração do Plano Anual de Atenção à Vigfiância à saúde

Plano de ação

01

11.7- Elaboração do Plano Anual de Atenção Básica
11.8 - Implementação de ações de Promoção à Saúde

Plano de ação

01

EcluiPe
Evento

02

Unidade

23.000

Serviço

02

Conseho

01

AÇÃO/META
II. 1 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família
11.2 - Aquisição de equipamentos para as unidades de Saúde.
11.3 - Construção de unidades saúde
11.4 - Manutenção da farmácia básica
11.5 - Implementação das ações de Educação Permanente

11.9 - Realização de eventos
11.10- Confecção de material educativo
11.11 - Contratação

de

serviços

especializados ( conforme necessidade)

11.12 - hirmiementação das ações do Conselho de Saúde

04

11.13 -Aquisição de Ambulâncias

Veiculo

02

1114- Implementação de Prontuário eletrônico do cidadão (PEC) nas Unidades de

Unidade

04

II. 15- Implementação de ações do NúdeoArnplido à Saúde da Farnifia ( NASF-AB).

Eqe

01
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- MACRO AÇÃO: EDUCAÇÃO
AÇAO/META
III. 1 - Manutenção de Creche Escola
111.2 - Reforma, ampliação de unidades escolares, construção de 03
prédios escolares.
111.3 -Capacrlação de Recursos Humanos

UNIDADE DE
REFERENCIA
Ciedie

PRIORIDADES
2021
02

Escola

03

Professor

120

Escola

20

Alno

650

111.4 - Implantação e manutenção de programas/projetos de atenção ao educando.
111.5 - Informatização da Rede Municipal de Ensino
111. 6 - Implementação do Programa da Merenda escolar
111.7 - Implementação do Programa

de Alfabetização de

Jovens e Adultos.
Aluno

800

111.8 - Implantação e implementação do Programa de Combate a Evasão e
Repetência escolar.
111. 9 - Implantação e manutenção do Projeto Bolsa Escola

Projeto

01

III. 10 - Manutençãu do Programa PDDE.

Projeto

51

i

111.11 -Manutenção do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental(
FUNDEB)
111. 12- Manutenção do Ensino Infantil
III. 13- Habilitação de docentes

Docente

100

111. 14 - MunicipaRzação total do FUNDES

Projeto

01

111.15 -Ampfação de matrícula Ensino Fundamental

Projeto

01

III 16- Aquisição do Transporte Escolar.

Veiculo

04

IV - MACRO AÇÃO: ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS
AÇAO/META
IV. 1 — Capacitação de Recursos Humanos
IV. 2 — Elaboração dos Regimentos Internos das Secretarias
IV. 3 — Elaboração e implantação do Projeto de
Administração Tributária
IV.4 — Modernização das Secretarias Municipais
IV 5 — Implantação do Almoxarifado Central
IV. 6— Implantação do Protocolo Central
IV.7 — Implantação do Banco de Serviços

UNIDADE DE
REFERENCIA
Pessoa
Projeto
Projeto

PRIORIDADE
2021
10
01
01

Projeto
Unidade
Unidade
Unidade

01
01
01
01

V - MACRO AÇÃO: INFRAESTRUTURA
AÇÃO
/META
V. 1 — Construção e conservação de praças, jardins
V2 — Pavimentação de ruas, avenidas e povoados
V.3 — Ampliação, conservação de estradas vicinais
VA — Ampliação da rede de abastecimento de água
V. 5 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário
V. 6— Aquisição e manutenção de equipamentos
V.7 — Implementação do Programa de Melhoria habitacional
V. 8— Conservação do Cemitério Municipal
V. 9— Manutenção de macro drenagem
V. 1 0 — Aquisição de veículos
V. 11 — Manutenção da coleta de lixo
V12 — Construção, ampliação e manutenção de redes elétricas
V.13 — Ampliação e manutenção da iluminação publica
V. 14 - Elaboração e implantação do Plano Diretor Urbano
V.15 — Construção de Pontes
V.16 — Construção de Mata-Burros

UNIDAQE DE
REFERENCIA
Unidade
M2
Km
Projeto
Projeto
Unidade
Casa
Unidade
M2
Veículo
Unidade
Projeto
Projeto

PRIORIDADES
2021
05
15.000
400
01
01

Projeto
Unidade
Unidade

01
03
10

04

100
05
1.000
01
01
02
01
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V.17 — Construção de Abrigos "Ponto de ónibus"
V.18 — Contenção de Encostas

Unidade
M2

20
2000

VI- MACRO AÇÃO: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E MEIO
AMBIENTE
N
AÇÃ O/M ETA
VI. 1 — Construção
e manutenção de barragens,
sangradouros, poços tubulares, poços artesianos.
VI.2 — Promover a produção, comercialização e distribuição de
sementes e mudas
VI.3 — Capacitação de Recursos Humanos
VI.4 — Capacitaçâb e aperfeiçoamento técnico de produtores rurais

PRIORIDADES
2021
10

U IDADE DE
REFERENCIA
Unidade
Projeto
Pessoa
Pessoa

VI.5 — Fomento a indústria, comércio e a prestação de
serviços
VI. 6 — Desenvolvimento do turismo regional
VI. 7 — Realização de eventos
V1.8 — Implementação de ações voltadas para conservação e
preservação do meio ambiente.
VI.9 — Desenvolvimento
de ações de incentivo ao
associativismo
VI. 10 - Incentivar a melhoria genética dos rebanhos
VI.11 - Assistência Técnica aos produtores rurais
V1.12 — Incentivar a instalação de pequenas agroindústrias

06
1

02
08

Projeto

02

Projeto
Evento
Projeto

02
04
04

Projeto

03

Projeto
Técnico
Unidade

02
03
03

VII- MACRO AÇÃO: PODER LEGISLATIVO
AÇÃO/M ETA
manutenção da
e
VII.1 — Modernização administrativa
Câmara
VII.2 — Capacitaçâo de recursos humanos
VII.3 — Realização de eventos
VII. 4 —Aquisição de veículos
V11.5 — Construção do Prédio da sede administrativa do
Legislativo
especializados
serviços
Contratação
de
VII.6
—
(assessoria/consultoria)

UNIDADE DE
REFERENCIA
Projeto

PRIORIDADES
2021
01

Pessoa
Evento
Veículo
Projeto

02
02
01
01

Serviço

02

VIII- MACRO AÇÃO: CULTURA E ESPORTE
AÇÃO/META
VIII. 1 - Construção e manutenção de quadra
poliesportiva
VIII.2 — Realização de eventos culturais, cívicos e esportivos.
VIII.3 — Manutenção da Biblioteca Municipal
VIII. 4—Implantação e manutenção de Brinquedoteca

UNIDADE DE
REFERENCIA
Quadra

PRIORIDADES
2021
03

Eventos
Unidade

20

Unidade

03

03

José Renato C elo Araújo
Prefeito Mu icipal
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ANEXO II

METAS FISCAIS PARA O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
(art. 40, § 2°, II, da Lei Complementar Federal n° 101/00)

Para melhor entendimento, preliminarmente, cabem aqui os
seguintes conceitos:
1 - As receitas não financeiras correspondem às receitas fiscais

líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas
as receitas de aplicações financeiras (juros de títulos de renda), operações de
crédito, amortização de empréstimos e alienação de bens;
2 - As despesas não financeiras correspondem às despesas

fiscais líquidas, que são resultantes do somatório das despesas correntes e de
capital, excluídas as despesas de juros e encargos e amortização da dívida
pública;
3 - O resultado primário corresponde à diferença entre as

receitas não financeiras e as despesas não financeiras;
4- O resultado nominal é demonstrado pelo resultado alcançado

após a dedução do saldo da dívida líquida do exercício anterior, em relação ao
mesmo saldo no exercício em exame;
5 - O montante da dívida pública corresponde ao fluxo da dívida

fundada, ou seja, amortizações do principal e juros e encargos da dívida, devidos
em cada exercício.
6 - Valores constantes são valores correntes abstraídos da

variação do poder aquisitivo da moeda, ou seja, expurgando-se os índices de
inflação ou deflação aplicados no cálculo do valor corrente, trazendo os valores
das metas anuais para valores praticados no ano de edição da LDO.
7 - Valores correntes são os valores das metas fiscais, ano a

ano, estabelecidas com base no cenário macroeconômico, ou seja, os valores
são estabelecidos de acordo com as perspectivas da economia, crescimento de
rol de contribuintes, elevação de alíquotas, índices de inflação, entre outros.
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As metas fiscais previstas para os próximos três exercícios,
consistem na obtenção de resultados primários voltados para o equilíbrio fiscal.
Conforme estabelecido no art. 40, § 1°, da Lei Complementar
Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, as metas anuais da Administração
Pública do Município de São Miguel das Matas, em valores correntes e
constantes, das receitas, despesas, resultados primário e nominal, assim como
do montante da dívida pública para o triênio 2021 - 2023, estão abaixo
discriminadas:

I - Avaliação do cumprimento das metas relativas aos anos
anteriores
0
(art. 4 , § 2°, I, da Lei Complementar Federal n° 101/00)
IDO
DESCRIÇA0
L Receias Wo-Rnanceies
11 Despesas
Fmanoeies
II. Resutado Printrio (1-1)
IV.Resubdo Nxiinal
V.Montante da DVida

REALIZADO REALIZADO

2017

2017

26.518.805
26.584.508
-65708
396.192
4.456.024

n763.024
24.502275
(1.739.251)
-918.955
3.598.312

X
PREVISTO
8584%
9217%
2647,20%
-231,55%
-19,25%

IDO

REALIZADO REAu
X

2018

2018

258422M
25.70829)
134.CCO
331.773
1456.179

24.588.5W
95,15%
24.133333
9287%
455227 339,72%
(5.183.325) -1552,31%
7.887.081 128,20%

PREVISTO

.LDO

REALIZADO

REAuzADo

2019

2019

X
PREVISTO

)26.565874
;26.171.039
' 394.835
149888
3.303.291

26.415.527
25.058.422
t357.105
684.142
7.815.071

99,43%
95,75%
3471%
455,7616
136,19%

Fonte: Balanços Anuais
Conforme estabelecido no art. 40, § 2°, I, da Lei Complementar
Federal n° 101/00, na elaboração do Anexo de Metas Fiscais, os municípios
estão obrigados a demonstrar na Lei das Diretrizes Orçamentária a avaliação do
cumprimento das metas relativas aos anos anteriores.

Conforme demonstração acima, o município de São Miguel das Matas
vem, de forma ostensiva, empreendendo esforços para reduzir as despesas em
combinação com ações que visam incrementar a arrecadação, de sorte a
promover melhor resultado primário e consequentemente, um resultado fiscal
favorável, equilibrado e constante. Esse comportamento é visível através da
análise dos números acima.
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II - Demonstrativo das Metas Anuais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM

(art. 4°, § 2°, II, da Lei Complementar Federal n° 101/00)

As metas da Administração Pública Municipal propostas para o período
da Lei Complementar
de 2021 a 2023, nos termos do inciso II do § 2° do art. 40zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Federal n° 101/00, foram definidas, considerando o atual cenário
macroeconômico, bem como o incremento da receita, projetada com base no
crescimento da economia Miguelense:

2 PROJEÇÃO

1. AVALJAÇÃO
Discriminação

2017

I

2018

1

2020

2018

I

2021

I

2022

1

2023

1. RECEITA Não MANCEBA

22.763.024

24.588.5E0

26.415527

29.497.168

30.323.039

30.990197

31.702.971

I. EESPEA tek0 FINAPCBRA

24.502.275

24.133.333

25.058.472

29.521203

! !..99 251

455.227

1.357.105

-915 ',6

5 1E3 325

3.598.312

7.887.031

11. FESULTACO PRIMÁRIO (141)
A) N. RI3311.TADO PriM9411.
Eq MONTANTE DA CNIDA

30.052.585

30711742

31.420.158

(24.035)

270.504

276.455

282.814

684.142

470232

319.032

251.590

242.784

7.816.071

7.507.336

7.188.274

6.936.685

6.693.901

2. PROJEÇÃO

1. AVAUAÇÃO
Descrição

REErrA pão FRUCEIRA
e. DESPESA ti§o FINUCEIRA

2917

1

2018

1

2020

231111

I

2021

1

2022

1

2923

22.763.024

24.5e8.560

26.415.527

29.497.168

33.323.089

30.990.197

31.702.971

24.502.275

24.133.333

25.058.422

29.521203

33.052.585

30.713.742

31.420.158

! 1-49251

455.227

116 956

-5 163 325

13) V. CNCA LiCIUDS

1.701.916,98

6.885242

IMICACORE8 CE IN.LAÇA0

8,213%

L

II REBULTACO PRIMAMO (1-11)
A) N. FESULTADD NOMINAL

2,86%

1.357.105 F.
684142
6201.103
296%

(24.035) F

270.504'

276.455'

470232

319.062

251.590

242.784

5.733.868

5411.937

5.160217

4.917.433

4,25%

3,60%

3,60%

3,86%

282.814

A) ad. § 1' da nascem* 10.1460
B)Didda Liquida = Drida Consolidada ai Fundada - (disponfades de cabra apkações financeiras + deneá afine franceei:e)
C)Registrarros que os vatnes proietados neste anexo temccmo base as expectativas de crescirrerto de R3 do Nimicpio em 2018

A meta projetada para a arrecadação da receita das fontes do tesouro,
considerou uma eficácia tributária do ISSQN, IRRF e IPTU em 2021, com
tendências evolutivas nos demais anos. Nessa projeção da receita foi
considerado para os três exercícios, o indicador de inflação mensurado pelo IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), sendo aplicados os índices de 1,8%
para 2021, 2,2% para 2022 e 2,3% a para 2023. O outro parâmetro utilizado
refere-se ao PIB municipal, o qual, com base na evolução dos últimos 3 anos e
no incremento da arrecadação do FUNDEB e ainda os investimentos em
infraestrutura por parte do Governo Federal,

através de transferências

voluntárias a partir de 2021, estabeleceu um crescimento máximo de 0,5% para
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2021 em relação aos anos anteriores mantendo a mesma tendência para os
exercícios vindouros, que indica o crescimento econômico de São Miguel das
Matas para os três anos em questão.
Para a projeção da despesa buscou-se respeitar a proporcionalidade
histórica dos gastos, principalmente para as unidades orçamentárias que
possuem fontes de recursos vinculados. No entanto, essa regra não foi aplicada
por completo, tendo em vista o fato de que nos exercícios de 2017 e 2018, houve
um pequeno desequilíbrio na contratação de despesas em relação à receita, o
que nos faz envidar esforços no propósito de corrigir tal desequilíbrio já no
exercício de 2021. Ressalta-se também, que a administração vem
empreendendo esforços com o propósito de manter o resultado nominal em
ascensão.
Com vistas neste resultado, a Secretaria de Planejamento Municipal, vem
implementando ações que visam conter as despesas, a fim de reverter já em
2021 os efeitos dos resultados alcançados nos exercícips anteriores,
principalmente nos exercícios de 2017 e 2019.
As despesas com pessoal foram projetadas buscando aproximar-se o
máximo possível da realidade, considerando os vários eventos legalmente
concedidos.
As previsões de pagamento da dívida consolidada para o triênio 20212023, tiveram como parâmetros a projeção da receita líquida real, os
indexadores definidos nos instrumentos contratuais (SELIC, TR, e IPCA), mês
base março de 2020 e a projeção mediana da taxa de câmbio pesquisada junto
ao Banco Central do Brasil - BACEN, respeitando o princípio da prudência e os
limites definidos nas Leis n°s 8.727/93 e 9.496/97.

Diferentemente de exercícios anteriores os valores das metas projetadas
para os anos de 2021 a 2023 contemplam esforço de corte de gastos, ações
para estímulo da arrecadação fiscal, pois com o advento da pandemia de
proporções globais, a perspectiva de crescimento econômico mensurada para
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os próximos exercício levou em consideração a queda, se não a estagnação do
PIB de São Miguel das Matas.
Nessas projeções, evidenciam-se taxas decrescentes para as despesas,
necessárias para geração de resultados primário e nominal suficientes para

manutenção dos compromissos com pagamento da dívida pública. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR

III - Evolução do Patrimônio Liquido - 2017 a 2019
(art. 40, § 2°, III, da Lei Complementar Federal n° 101/00)

A evolução do Patrimônio Líquido do Município nos três últimos
exercícios, na forma do inciso III do § 2° do art. 4° da Lei Complementar Federal
n° 101/00, está demonstrada no quadro abaixo, visualizando-se, no período em
análise, que o Ativo Real Líquido decresceu de os exercício de 2017 a 2019, em
decorrência da adoção de medidas de reavaliação dos bens patrimoniais, em
especial a adoção dos procedimentos de depreciação dos bens móveis e baixas
de bens inservíveis que resultou principalmente na redução do ativo,
demonstrando o compromisso da Administração Municipal em atender às
diretrizes, para o equilíbrio fiscal.

Valor em R$ 1,00

PATRIMONIO LIQUIDO
Ativo Real

2017
Valor em R$
11.011.715

%

2018
Valor em R$

0,85

11.586.700

Passivo Real

6.170.550

17,10

9.540.553

Patrirrônio Líquido

4.841.166 r

-19,88

2.046.146

To

2019
yalor em R$

%

4,96

12.271.579

5,58

35,32
!

!

-136,60

9.291.681

-2,68

2.979.898

31,34

IV - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Geral de
Previdência

(art. 4°, § 2°, IV, da Lei Complementar Federal n° 101/00)

No que tange ao cumprimento do disposto no inciso IV do § 2° do art. 4°
da Lei Complementar Federal n° 101/00, o Poder Executivo Municipal não tem
um Sistema de Previdência Municipal, contudo, retém e recolhe as contribuições
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devidas ao INSS, de forma a conferir-lhe natureza financeira e atuarial
equilibrada.
V - Demonstrativo da estimativa da renúncia de receita e da margem de
expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado

(art. 4°, § 2°, V, da Lei Complementar Federal n° 101/00)

Conforme demonstrado abaixo, não há previsão de renuncia de receita
para o período de 2021 a 2023, no âmbito do IPTU - Imposto Predial e Territorial
Urbano, sobre Prestações de Serviços de Qualquer Natureza e Dívida Ativa
Tributária, devido à queda na arrecadação de ICMS e estagnação das
transferências resultantes de impostos por parte da União.
Valor em R$ 1,00

Especifica çã o
Renúncia de Receita
Ecpansão das despesas obrigatórias
de caráter continuado

2019
1.512.315

1.512.315,27

Total

2021

2020
-

2022
-

2023
-

-

1.660.522

935.527

952.367

1.045.698

1.660.522

935.527

952.367

1.045.698

A margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado
considerada no demonstrativo acima, decorre do crescimento das despesas
corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo, que
fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a
dois exercícios.

José Renato Ljjy.elo Araújo
Prefeito Nunicipal
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São Miguel

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nós amamos, n68 cindamos.— das
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Matas

RISCOS FISCAIS
(Artigo 40zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. §3° da L.C. 101/00).

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL.
Campo A
Passivo contingente, eventos fiscais imprevistos e outros
riscos,

Campo B
Valor Presumido
do risco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW

Precatórios relativos a ações trabalhistas, movidas em
decorrência de contrafações ilegais e ou o não pagamento de
vencimentos e vantagens fixas, não honradas por gestores
anteriores, que, embora tenhamos efetuado consulta junto ao
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia através do link
htto://www2.fiba.ius.br/precregespecial/consulta.action,
nada
tenha sido encontrado.

30.000,00

Débito com o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS,
decorrente de retenções não recolhidas e o não recolhimento da
parte patronal em gestões anteriores.

300.000,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb

TOTAL

330.000,00

Campo B
Providências a serem adotadas caso as situações de risco se concretizem

Para compensar eventuais desequilíbrios das metas fiscais, utilizarse-ão, prioritariamente, os recursos consignados à conta da Reserva de Contingência,
da Lei Complementar Federal n° 101/00.
na forma da alínea "h" do inciso III do art. 50zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Caso ainda perdure o desequilíbrio, caberá ao Chefe do Poder Executivo a
reformulação do Anexo de Metas Fiscais. Como consequência desse desequilíbrio, a
capacidade de empenho deverá ser limitada de forma proporcional ao montante dos
recursos alocados para o atendimento de Outras Despesas Correntes, Investimentos
e Inversões Financeiras de cada Poder. Essa limitação será comunicada pelo Poder
Executivo ao Poder Legislativo, indicando o montante que caberá àquele Poder,
podendo até tomar indisponível para empenho e pagamento, na forma em que
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

Gabinete do Prefeito, São Miguel das Matas, 07 de maio de 2020.

José Renato Curvelo Araújo
Prefeito
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São Miguel

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nós amamos, nós cuidamos.— das Matas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ

ANEXO III zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

RISCOS FISCAIS

I - Avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de
afetar as contas públicas

(art. 4°, § 3°, da Lei Complementar Federal n° 101/00)

As metas fiscais estabelecidas podem sofrer significativas
mudanças de acordo com a ocorrência ou não de eventos adversos, tanto
externos quanto internos, que possam acarretar alterações no cenário
econômico de municípios de todos os portes, independente de tamanho,
localização ou mesmo expressão no cenário político.

As situações externas que podem vir a alterar o cenário
econômico são:
- Não confirmação da recuperação da economia mundial em
decorrência da pandemia que assola o mundo, provocada pelo novo Corona
Vírus, com impactos sobre o desempenho do comércio internacional e dos
investimentos externos diretos;

- A possível desaceleração abrupta da economia chinesa, uma
das mais importantes parceiras comerciais do Brasil e integrante dos BRICS, em
decorrência dos rumores de ação deliberada da China na disseminação do novo
Corona Vírus;
- A crise migratória que assola os países europeus que são
utilizados como porta de entrada pelos refugiados sírios e africanos, bem como
a crise político econômica na Venezuela;

- O êxodo venezuelano, o qual tem como principal rota fuga do
regime ditatorial, o norte do Brasil;
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Nós ontantos,
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nós cuidamos.
das Matas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- A instabilidade no Oriente Médio e na Ásia com ameaças de
ataques nucleares por parte da Coreia do Norte contra os países vizinhos e
contra os Estados Unidos da América e ataques terroristas de grandes
proporções;

As novas medidas protecionistas no mercado internacional;

-

- A não adoção de medidas
protecionistas, de forma preservar o mercado interno da
invasão dos produtos chineses, principalmente no mercado
exportador de calçados; e

Internamente, há situações que podem também alterar o cenário
fiscal projetado, entre elas:

- Crise de governabilidade no Poder Executivo Federal;
- Estagnação do crescimento econômico;
- As incertezas decorrentes da tramitação do projeto de reforma
política e tributária;

- As situações descritas acima podem elevar o Risco Brasil,
deteriorando as expectativas dos agentes internacionais que investem no país,
assim como dificultar a retomada interna de crescimento econômico;

- As ações judiciais contra o Município são passivos a
considerar. Elas são de diversas origens e sua mensuração é complexa e
imprecisa, pois dependem da probabilidade de decisões judiciais desfavoráveis
ou não ao nosso município.
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Salientamos que as decisões judiciais já transitadas em julgado
são tratadas como precatórios, depois de atendida a fase do art. 730 do Código
de Processo Civil.
Para compensar eventuais desequilíbrios das metas fiscais,
utilizar-se-ão, a princípio, os recursos consignados à conta da Reserva de
Contingência, na forma da alínea "b" do inciso III do art. 50 da Lei Complementar
Federal n° 101/00. Caso ainda perdure o desequilíbrio, caberá ao Poder
Executivo a reformulação do Anexo de Metas Fiscais. Como consequência
desse desequilíbrio, a capacidade de empenho deverá ser limitada de forma
proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de Outras
Despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras de cada Poder.
Essa limitação será comunicada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo e ao
Ministério Público, indicando o montante que caberá àquele Poder tornar
indisponível para empenho e pagamento, na forma em que dispuser a lei de
diretrizes orçamentárias.
Gabinete do Prefeito, São Miguel das Matas-BA, 06 de julho de 2020.

elo Araújo
José Renato
Prefeito unicipal
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEADM
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 427/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020/SRP
Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte, de um lado MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, pessoa jurídica de
direito interno, inscrito no CNPJ sob o CNPJ sob o 13.825.500/0001-04, com sede na Rua Marechal Castelo Branco n°02, Centro
- CEP 44.580-000 – São Miguel das Matas/BA, Representada neste ato, pelo seu Prefeito Municipal Sr JOSÉ RENATO CURVELO
DE ARAUJO, brasileiro, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o 13.777.097/0001-95, Centro, São Miguel
das Matas, Bahia, representado por sua Gestora ISABELA DIAS FREITAS SILVA, brasileira, portadora de RG nº 65.960-428-00SSP/BA, doravante denominado Contratante em face da classificação das propostas apresentadas na respectiva licitação com a
finalidade de selecionar propostas para o registro de preços para a execução de serviços essências para manutenção das
barreiras sanitárias e serviços de desinfecção de praças para o combate ao COVID-19 no município de São Miguel das
Matas, de acordo com os Decretos Municipais 06, 07, 08, 09, 10, 12 e 13 de 2020, por deliberação da Pregoeira devidamente
publicada e homologada no Diário Oficial do Município de São Miguel das Matas do dia 17/06/2020 resolve registrar o(s) preço(s) da
empresa classificada abaixo, respeitadas as disposições das Leis Federais nº. 8.666/93, 10.520/02 e Lei Federal nº 13.979/2020,
consoante as cláusulas e condições do Edital Pregão Presencial nº 005/2020/SRP e seus anexos e nas propostas classificadas,
partes integrantes deste instrumento, independente de transcrições, e mediante as cláusulas enunciadas a seguir.
FORNECEDOR
EMPRESA : Virtual Comercio De Informatica E Eletrodomesticos Ltda, Cnpj :34.208.644/0001-91 Inscrição Estadual. 159.516.968.ME; Endereço: Rua Nilton Freire De Assis, N-208 Malvinas- Cidade:Jaguaquara- Bahia, Email:virtualcomercial@hotmail.com.br.
Representante neste ato pelo o Sr. Gilson Silva Ferreira Rg 1268635804, Cpf 02209360560, Residente e domiciliado a Rua Maria
Quitéria n º273 Urbis Jaguaquara- Bahia,para os seguintes itens:
ITEM

DESCRIÇÃO

UND
UND

3

CAMARA PARA CONSERVAÇAO DE IMUNOBIOLOGICOSISTEMA DE REGISTRO DE DADOS NÃO POSSUI SISTEMA DE
EMERGENCIA ( BATERIA/NOBRAEK) MINIMO DE 24 HORAS
MATERIAL DE CONFECÇAO ( GABINETE
EXTERNO)AÇO/FERRO PINTADO MATERIAL DE CONFECÇAO
(GABINETE INTERNO) POLIPROPILENO TEMPERATURA
ENTRE +2° C E +8°C PORTA DE VIDRO DUPLO DISCADOR DE
EMERGENCIA NÃO POSSUI CIRCULAÇAO DE AR FORÇADO
POSSUI CONTRA PORTA POSSUI CAPACIDADE MINIMA DE
120 LITROS(VERTICAL)
CAMARA PARA CONSERVAÇAO DE IMUNOBIOLOGICO(PORTA VIDRO TRIPLO SISTEMADE EMERGENCIA (
BATERIA/NOBRAEK) MINIMO DE 24 HORAS SISTEMA DE
REGISTRO DE DADOS SAIDA USB/PEN DRIVE MATERIAL DE
CONFECÇAO ( GABINETE EXTERNO) AÇO/FERRO PINTADO ,
MATERIAL DE CONFECÇAO(GABINETE INTERNO)
POLIPRIPILENO TEMPRETURA ENTRE +2°C E +8°C
CAPACIDADE MINIMA DE 240 LITROS(VERTICAL) DEISCADOR
DE EMERGENCIA NÃO POSSUI CIRCULAÇAO DE AR
FORÇADO POSSUI ,CONTRA PORTA POSSUI.
BISTURI ELETRICO( ATE 165W FUNÇAO BIPOLAR POSSUI
MICROPOCESSADO SIM ALARMES POSSUI POTENCIA ATE
100W)

4

DETECOTR FETAL ( TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL)

1

2

QTDE

VALOR
UNITARIO

TOTAL

MARCA
BIOTECNO

13.300,00

39.900,00

BIOTECNO

20.000,00

20.000,00

MEDCLEAN

4.000,00

4.000,00

MEDPEJ

800,00

1600,00

3
UND

1
UND
1
UND
2

R$ 65.500,00

SESSENTA E CINCO MIL E QUINENTOS REAIS

LOTE III- MATERIAL HOSPITALAR
ITEM
1

DESCRIÇÃO

UND

OTOSCOPIO ( COMPOSIÇAO MINIMA DE 05 ESPECULOS
REUSAVEIS BATERIA CONVENCIONAL)

UND

QTDE

MARCA

VALOR
UNITARIO

MIKATOS

500,00

TOTAL
500,00

1
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COLPOSCOPIO ( AUMENTO VARIAVEL BRAÇOS POSSUI
CAMARA POSSUI MONITOR POSSUI)
OFTALMOSCOPIO ( BATERIA CONVENCIONAL COMPOSIÇAO
MINIMA DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES)
ESTADIOMENTRO ( MATERIA DE CONFECÇAO
ALUMINIO/ESCALA MINIMA 0 A 210M)
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ( ILUMINAÇAO HALOGENIO
HASTE FLEXIVEL)
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO ( MATERIAL DE
CONFECÇAO TECIDO EM ALGODAO BRAÇADEIRA/ FECHO
VELCRO)

UND

DORMED

21.100,00

42.200,00

PREMIUM

850,00

850,00

PREMIUM

450,00

450,00

MOURA

800,00

800,00

PREMIUM

200,00

800,00

2
UND
1
UND
1
UND
1
UND
4

R$ 45.600,00

QUARENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS

LOTE IV- INFORMATICA
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO

UND

COMPUTADOR( DESKTOP-BASICO X MAUSE USB,800 DPI,
2BOTOES SCROOL(COM FIO) FONTE COMPATIVEL COM O
ITEM ,SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS)
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES TECLADO USB, ABNT2, 107
TECLAS( COM FIO) INTERFACES DE VIDEO INTEGRADA
PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10
MEMORIA RAM 4GB, DDR3, 160 MHz DISCO RIGIDO MINIMO
DE 500 GB TIPO DE MONITOR 18,5 (1366X768) UNIDADE DE
DISCO OTICO CD/DVD ROM)/PROCESSADOR NO MINIMO
INTEL CORE I3 OU ADM A10 OU SUPERIOR DISCO
RIGIDO:MINIMO DE 500GB MEMORIA RAM: 4GB , DDR3, 1600
MHz UNIDADE DE DISCO OTICO: CD/DVD ROM TECLADO:USB
ABNT2 , 107 TECLAS COM FIO TIPO DE MONITOR :18,5
POLEGADAS (1366X768) MOUSE UNS 800 DPI , 2 BOTOES
SCROOL (COM FIO) INTERFACES DE REDE :10/100/1000 E
WIFI INTERFACES DE VIDEO : INTEGRADO SISTEMA
OPERACIONAL NO MINIMO WINDOWS 7 PRO (64 BITS )
FONTE COMPATIVEL COM O ITEM GARANTIA MINIMA DE 12
MESES.
PROJETOR MULTIMIDIA( DATASHOW X – TECNOLOGIA?LCDRESOLUÇAO MINIMA NATIVA DE 1024X768-ENTRADA DE VGA
A FULL HD- LUMINOSIDADE MINIMA DE 2500 LUMENSCONECTIVIDADE:ENTRADA/SAIDA RGB 15 PINOS E HDMIGARANTIA MINIMA DE 12 MESES)

UND

QTDE

VALOR
UNITARIO

TOTAL

DESKTOP
BRASIL-PC
+
MONITOR LG
+
MAUSE E TECLADO
LEADERSHIP

3.500,00

3.500,00

EPSON

3.500,00

3.500,00

MARCA

1
UND

1
R$ 7.000,00

SETE MIL REAIS

LOTE V-MOVEIS DE ESCRITORIO
ITEM
1
2

DESCRIÇÃO

UND

ARMARIO ( DIMENSOES MIN./MAT.CONFECÇAO DE 1,80X0,70
ATE 2,10X1,10M (A X L/ AÇO)
MESA DE ECRITORIO( BASE AÇO/FERRO PINTADO
COMPOSIÇAO SIMPLES MATERIAL DE CONFECÇAO
MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR DIVISOES DE 01 A 02 GAVETAS)

UND

QTDE

VALOR
UNITARIO

TOTAL

MARCA
PANDIN

800,00

800,00

IBIRA MOVEIS

400,00

400,00

1
UND
1

R$ 1.200,00

UM MIL E DUZENTOS REAIS

LOTE VII- ELETRO

ITEM
1
2

DESCRIÇÃO

UND

AR CONDICIONADO ( CAPACIDADE DE 12.000 BTUS TIPO
SPLIT FUNÇAO QUENTE E FRIO)
BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO ( TIPO PRESSAO
COLUNA SIMPLES)

UND

QTDE

VALOR
UNITARIO

TOTAL

MARCA
AGRATTO

1.800,00

1.800,00

MASTERFRIO

1.000,00

1.000,00

1
UND
1
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TELEVISOR 42’ SMART ( TIPO LED TAMANHO DA TELA
MINIMA DE 42 CONVERSOR DIGITAL POSSUI ENTARDA HDMI
PORTAS USB FULL HD SIM SMART)

UND

AOC

2.200,00

2.200,00

1

R$ 5.000,00

CINCO MIL REAIS

LOTE VIII - AUTOCLAVE
ITEM

DESCRIÇÃO

UND
UND

1

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SELO (PEQUENO PORTE)
(RACK PARA CARGA POSSUI CARRO PARA RACK POSSUI
CHAPARIA EXTERNA AÇO INOXIDAVEL OSMOSE RESERVA
POSSUI IMPRESSORA POSSUI CAPACIDADE DE 90 A 105
LITROS TIPO DE PORTA DESLIZANTE PAINEL DE COMANDA
MICROPROCESSADO CAMARA INTERNA INOX AISI 3204 OU
SUPERIOR ALIMENTAÇAO DE VAPOR
GERADOR PROPRIO).

QTDE

MARCA

VALOR
UNITARIO

STERMAX

127.750,00

TOTAL
511.000,00

4

QUINENTOS E ONZE REAIS

R$ 511.000,00

1 - OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Presencial nº 005/2020/SRP, conforme especificações e
condições constantes no Anexo I do mesmo instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das
quantidades a serem provavelmente adquiridas ou utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde, na medida das suas necessidades
e segundo a conveniência do Município de São Miguel das Matas, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de 04 (quatro) meses, computadas neste, as eventuais prorrogações contados a
partir da data da assinatura desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a
firmar as contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.2.1. Sendo o prazo de validade do Registro de Preço inferior a 12 (doze) meses, será admitida a prorrogação da vigência da Ata
de Registro de Preços, para completar este prazo, sempre que as condições de contratação continuarem se mostrando vantajosas
para a Administração).
1.3. A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do Anexo III deste
Instrumento, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento equivalente, desde que presentes as condições
do art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93.
1.4. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou
parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da Administração, para
que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a
preferência em igualdade de condições.
1.7. O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes nesta Ata de Registro de
Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada
para cada item registrado.
1.8. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
2 - O PREÇO
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2.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta,
após o que a concessão de reajustamento, será feita mediante a aplicação do INPC/IBGE.
2.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por iniciativa da
Administração, nos termos do art. 12 do Decreto Municipal nº 183, de 16/01/2013, em decorrência de fato que eleve os preços dos
serviços ou bens registrados, ou de eventual redução daqueles praticados no mercado, devendo o órgão gerenciador da Ata
promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial.
2.3. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos decorrentes do
respectivo Registro de Preços.
2.4. O requerimento de revisão de preços deverá ser formulado pelo beneficiário do registro no prazo máximo de um ano a partir do
fato que a ensejou, sob pena de decadência, em consonância com o art. 211 da Lei Federal nº 10.406/02.
3 - DA CONTRATAÇÃO
3.1. Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter, durante todo o prazo de
validade do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, ficando esclarecido que, nos termos da
legislação vigente, não serão contratados fornecedores ou prestadores de serviço que não estejam com documentação regular.
3.2. O fornecedor será convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contado da data do recebimento da convocação.
3.3. Na hipótese do fornecedor convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no
prazo e nas condições estabelecidas, a Administração poderá convocar os demais licitantes que tenham os seus preços registrados,
obedecendo a ordem de classificação, e propor a contratação do fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados pelos
preços apresentados pelo primeiro colocado.
3.4. Na hipótese dos demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificação, pelo preço por eles apresentados, desde
que os mesmos sejam compatíveis com a média de mercado, o que deverá ser comprovado nos autos.
3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
3.6. Os contratos celebrados em decorrência do Registro de Preços estão sujeitos às regras previstas na Lei Federal nº 8.666/93,
inclusive quanto aos prazos de vigência.
3.7. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto,
de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado
3.8. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, até o 30º
(trigésimo) dia, contado da data da apresentação da fatura, após concluído o recebimento definitivo, em consonância com o
disposto no art. 5º e art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93.
4.2. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverá(ão) ser apresentada(s) para pagamento após a conclusão da etapa do
recebimento definitivo, indicativo da satisfação pela Contratada de todas as obrigações pertinentes ao objeto contratado.
4.3. Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, o prazo para pagamento
somente fluirá após o efetivo atesto do recebimento definitivo.
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4.4. O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos no cumprimento da obrigação,
com base no valor do preço vigente.
4.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ao) estar acompanhadas da documentação probatória pertinente, relativa ao recolhimento
dos impostos relacionados com a obrigação.
4.6. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos
documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como obrigações financeiras
pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
4.7. As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal eletrônica.
4.8. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data
do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
4.9. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 30 (trinta) dias contados da data da
celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do
adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias, em conformidade com o § 4º. do art. 40 da Lei
Federal nº 8.666/93.
5 - A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
5.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições previstas no art. 143 da Lei Federal nº
8.666/93.
5.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por iniciativa do
Município de São Miguel das Matas, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os
preços dos bens registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro
de preços e disponibilizando-o no site oficial.
5.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipótese em que resultar frustrada a negociação;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
5.4. Quando o preço de mercado tornar- se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.6. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos termos e prazos fixados pelo órgão
controlador.
5.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva licitação, a
qual dependerá de requerimento formal do contratado e de comprovação do impacto que gerou o eventual desequilíbrio econômico
- financeiro.
5.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de mercado.
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6 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1. Competirá ao Contratante e ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços proceder ao acompanhamento da execução do
contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de
total responsabilidade na execução do contrato.
6.1.1. Competirá ao Contratante do Registro de Preços:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à
correção das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
d) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;
f) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias;
g) ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja permanência seja inconveniente ou que
venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das
leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução do contrato.
6.2 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo certo que esgotado o prazo de
vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á
definitivamente aceito pela Administração o objeto contratado, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
6.3.O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as especificações do
objeto da licitação.
6.4. O fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do fornecimento,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município de São Miguel das Matas.
6.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada a Controladoria do Município, para
adoção das providências cabíveis.
7 - DAS PENALIDADES
7.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 90, 92, 94, 95 e 96 da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitando-se
os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
7.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que
será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
7.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais
sanções previstas na lei.
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7.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso.
7.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
7.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
7.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
7.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com a
Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos no art. 7º. da Lei Federal nº 10.520/02 e art. 88, inciso I da Lei nº 8.666/93.
7.4. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos II e III do art. 88, art. 92 e Parágrafo Único, art. 93 e art. 96 da Lei nº
8.666/93.
7.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela
advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
7.6. O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado, sem prejuízo das sanções previstas na Lei
Federal nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da
notificação, quando:
a) não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
c) o prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato, decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos
elencados nos incisos de III a XII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
8 - DA RESCISÃO
8.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Lei
Federal nº 8.666/93.
8.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nos incisos I a XV, XX e
XXI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
8.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93., sem que haja culpa da
contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do art. 79 do mesmo
diploma.
8.4. Em consonância com o art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, o registro poderá ser cancelado por inidoneidade superveniente ou
comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições do mercado.
8.5. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração quando se tornarem
superiores aos praticados no mercado;
a) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
8.5.1. A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas neste
item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
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8.5.2. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
8.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita mediante
publicação no Diário Oficial do Município, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
8.6. O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, mediante justificativa escrita, por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou definitiva
de cumprir as exigências deste instrumento convocatório.
8.7. A Contratante não poderá suspender o fornecimento enquanto estiver aguardando pronunciamento ou decisão sobre
reajustamento ou revisão sob pena de lhe ser imputada multa de 2% (dois por cento) do valor estimado do fornecimento, sem
prejuízo da aplicação de outras penalidades administrativas e/ou judiciais.
CLÁUSULA DÉCIMA – VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo licitatório referido
no preâmbulo constante do Edital e nos seus anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Laje, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.
São Miguel das Matas - Ba,17 de junho de 2020.

JOSÉ RENATO CURVELO DE ARAÚJO
Prefeito
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ sob o 13.777.097/0001-95
ISABELA DIAS FREITAS SILVA,
RG nº 65.960-428-00-SSP/BA,

VIRTUAL COMERCIO DE INFORMATICA E
ELETRODOMESTICOS LTDA,
CNPJ :34.208.644/0001-91
Gilson Silva Fererreira
Representante
CPF-022.093.605-60
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 427/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020/SRP
Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte, de um lado MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, pessoa jurídica
de direito interno, inscrito no CNPJ sob o CNPJ sob o 13.825.500/0001-04, com sede na Rua Marechal Castelo Branco n°02, Centro
- CEP 44.580-000 – São Miguel das Matas/BA, Representada neste ato, pelo seu Prefeito Municipal Sr JOSÉ RENATO CURVELO
DE ARAUJO, brasileiro, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o 13.777.097/0001-95, Centro, São Miguel
das Matas, Bahia, representado por sua Gestora ISABELA DIAS FREITAS SILVA, brasileira, portadora de RG nº 65.960-428-00SSP/BA, doravante denominado Contratante em face da classificação das propostas apresentadas na respectiva licitação com a
finalidade de selecionar propostas para o registro de preços para a execução de serviços essências para manutenção das
barreiras sanitárias e serviços de desinfecção de praças para o combate ao COVID-19 no município de São Miguel das
Matas, de acordo com os Decretos Municipais 06, 07, 08, 09, 10, 12 e 13 de 2020, por deliberação da Pregoeira devidamente
publicada e homologada no Diário Oficial do Município de São Miguel das Matas do dia 17/06/2020 resolve registrar o(s) preço(s) da
empresa classificada abaixo, respeitadas as disposições das Leis Federais nº. 8.666/93, 10.520/02 e Lei Federal nº 13.979/2020,
consoante as cláusulas e condições do Edital Pregão Presencial nº 005/2020/SRP e seus anexos e nas propostas classificadas,
partes integrantes deste instrumento, independente de transcrições, e mediante as cláusulas enunciadas a seguir.
FORNECEDOR
EMPRESA: TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA-EPP, CNPJ 08.624..847/0001-59, Rua: Gregorio Amancio, 210, Centro de Conceição
do Coité, CEP 48.730-000, , Representante neste ato pelo o Sr. Pedro Orlando Marques de Oliveira, CPF 074.194.868-08,
identidade 14.221.532-50, Residente e domiciliado na Travessa 1 Antônio Felix de Araújo, 56, Casa olhos D Àgua, Conceição do
Coite CEP 48.730-000 Bahia, para os seguintes itens:

01

DESCRIÇÃO
CARRO
PARA
MATERIAL
PLACA SINALIZ. E PA SACO DE
VINIL.

LOTE VI - MOVEIS HOSPITALARES
UND

POLTRONA
HOSPITALAR
(M
PARA
OS
PES
INTEGRADO
CAPACIDADE ATE
CARRO MACA SIMPLES (MATERIA
03
DE CONFECÇAO ARMAÇAO BAIXO
AÇO/FERRO PINTADO ASSENTO /
ENCOSTO ESTOFADO COURVIN
DESCANSO PARA OS PES
INTEGRADO CAPACIDADE ATE 120
KG RECLINAÇAO ACIONAMENTO
MANUAL).
CADEIRA DE RODAS ADULTO (PES
04
REMOVIVEL
MATERIAL
DE
CONFECÇAO
AÇO
/
FERRO
PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVAÇAO
DE PERNAS POSSUI SUPORTE DE
SORO POSSUI).
MESA GINECOLOGICA (MATERIAL
05
DE CONFECÇAO AÇO/FERRO
PINTADO POSIÇAO DE LEITO
MOVEL GABINETE COM PORTAS E
GAVETAS NÃO POSSUI).
TOTAL de R$ 6.800,00 (Seis mil e oitocentos reais)
02

U
QUANT.

UND

1

UND

1

UND

1

UND

1

UND

1

V.U
R$ 1.62,70

R$ 1.883,75

V.T
R$ 1.62,70

R$ 1.883,75

R$ 748,34

R$ 748,34

R$ 916,51

R$ 916,51

R$ 1.625,70

R$ 1.625,70
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1 - OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Presencial nº 005/2020/SRP, conforme especificações e
condições constantes no Anexo I do mesmo instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das
quantidades a serem provavelmente adquiridas ou utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde, na medida das suas necessidades
e segundo a conveniência do Município de São Miguel das Matas, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de 04 (quatro) meses, computadas neste, as eventuais prorrogações contados a
partir da data da assinatura desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a
firmar as contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.2.1. Sendo o prazo de validade do Registro de Preço inferior a 12 (doze) meses, será admitida a prorrogação da vigência da Ata
de Registro de Preços, para completar este prazo, sempre que as condições de contratação continuarem se mostrando vantajosas
para a Administração).
1.3. A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do Anexo III deste
Instrumento, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento equivalente, desde que presentes as condições
do art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93.
1.4. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou
parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da Administração, para
que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a
preferência em igualdade de condições.
1.7. O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes nesta Ata de Registro de
Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada
para cada item registrado.
1.8. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
2 - O PREÇO
2.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta,
após o que a concessão de reajustamento, será feita mediante a aplicação do INPC/IBGE.
2.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por iniciativa da
Administração, nos termos do art. 12 do Decreto Municipal nº 183, de 16/01/2013, em decorrência de fato que eleve os preços dos
serviços ou bens registrados, ou de eventual redução daqueles praticados no mercado, devendo o órgão gerenciador da Ata
promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial.
2.3. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos decorrentes do
respectivo Registro de Preços.
2.4. O requerimento de revisão de preços deverá ser formulado pelo beneficiário do registro no prazo máximo de um ano a partir do
fato que a ensejou, sob pena de decadência, em consonância com o art. 211 da Lei Federal nº 10.406/02.
3 - DA CONTRATAÇÃO
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3.1. Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter, durante todo o prazo de
validade do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, ficando esclarecido que, nos termos da
legislação vigente, não serão contratados fornecedores ou prestadores de serviço que não estejam com documentação regular.
3.2. O fornecedor será convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contado da data do recebimento da convocação.
3.3. Na hipótese do fornecedor convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no
prazo e nas condições estabelecidas, a Administração poderá convocar os demais licitantes que tenham os seus preços
registrados, obedecendo a ordem de classificação, e propor a contratação do fornecimento dos materiais ou dos serviços
registrados pelos preços apresentados pelo primeiro colocado.
3.4. Na hipótese dos demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificação, pelo preço por eles apresentados, desde
que os mesmos sejam compatíveis com a média de mercado, o que deverá ser comprovado nos autos.
3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
3.6. Os contratos celebrados em decorrência do Registro de Preços estão sujeitos às regras previstas na Lei Federal nº 8.666/93,
inclusive quanto aos prazos de vigência.
3.7. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto,
de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado
3.8. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, até o 30º
(trigésimo) dia, contado da data da apresentação da fatura, após concluído o recebimento definitivo, em consonância com o
disposto no art. 5º e art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93.
4.2. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverá(ão) ser apresentada(s) para pagamento após a conclusão da etapa do
recebimento definitivo, indicativo da satisfação pela Contratada de todas as obrigações pertinentes ao objeto contratado.
4.3. Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, o prazo para pagamento
somente fluirá após o efetivo atesto do recebimento definitivo.
4.4. O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos no cumprimento da obrigação, com
base no valor do preço vigente.
4.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ao) estar acompanhadas da documentação probatória pertinente, relativa ao recolhimento
dos impostos relacionados com a obrigação.
4.6. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos
documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como obrigações financeiras
pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
4.7. As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal eletrônica.
4.8. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do
vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
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4.9. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 30 (trinta) dias contados da data da
celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do
adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias, em conformidade com o § 4º. do art. 40 da Lei
Federal nº 8.666/93.
5 - A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
5.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições previstas no art. 143 da Lei Federal nº
8.666/93.
5.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por iniciativa do Município
de São Miguel das Matas, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços
dos bens registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de
preços e disponibilizando-o no site oficial.
5.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipótese em que resultar frustrada a negociação;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
5.4. Quando o preço de mercado tornar- se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.6. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos termos e prazos fixados pelo órgão
controlador.
5.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva licitação, a
qual dependerá de requerimento formal do contratado e de comprovação do impacto que gerou o eventual desequilíbrio econômico
- financeiro.
5.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de mercado.
6 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1. Competirá ao Contratante e ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços proceder ao acompanhamento da execução do
contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de
total responsabilidade na execução do contrato.
6.1.1. Competirá ao Contratante do Registro de Preços:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à
correção das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
d) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;
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f) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias;
g) ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja permanência seja inconveniente ou que
venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das
leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução do contrato.
6.2 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo certo que esgotado o prazo de
vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á
definitivamente aceito pela Administração o objeto contratado, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
6.3.O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as especificações do
objeto da licitação.
6.4. O fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do fornecimento,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município de São Miguel das Matas.
6.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada a Controladoria do Município, para
adoção das providências cabíveis.
7 - DAS PENALIDADES
7.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 90, 92, 94, 95 e 96 da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitando-se
os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
7.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que
será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
7.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais
sanções previstas na lei.
7.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso.
7.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
7.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
7.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
7.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com a
Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos no art. 7º. da Lei Federal nº 10.520/02 e art. 88, inciso I da Lei nº 8.666/93.
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7.4. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos II e III do art. 88, art. 92 e Parágrafo Único, art. 93 e art. 96 da Lei nº
8.666/93.
7.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela
advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
7.6. O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado, sem prejuízo das sanções previstas na
Lei Federal nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da
notificação, quando:
a) não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
c) o prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato, decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos
elencados nos incisos de III a XII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
8 - DA RESCISÃO
8.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Lei
Federal nº 8.666/93.
8.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nos incisos I a XV, XX e
XXI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
8.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93., sem que haja culpa da
contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do art. 79 do mesmo
diploma.
8.4. Em consonância com o art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, o registro poderá ser cancelado por inidoneidade superveniente ou
comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições do mercado.
8.5. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração quando se tornarem
superiores aos praticados no mercado;
a) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
8.5.1. A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas neste
item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
8.5.2. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
8.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita mediante
publicação no Diário Oficial do Município, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
8.6. O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, mediante justificativa escrita, por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou definitiva
de cumprir as exigências deste instrumento convocatório.
8.7. A Contratante não poderá suspender o fornecimento enquanto estiver aguardando pronunciamento ou decisão sobre
reajustamento ou revisão sob pena de lhe ser imputada multa de 2% (dois por cento) do valor estimado do fornecimento, sem
prejuízo da aplicação de outras penalidades administrativas e/ou judiciais.
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CLÁUSULA DÉCIMA – VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo licitatório referido
no preâmbulo constante do Edital e nos seus anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Laje, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.
São Miguel das Matas - Ba,17 de junho de 2020.

JOSÉ RENATO CURVELO DE ARAÚJO
Prefeito

Fundo Municipal de Saúde,
CNPJ 13.777.097/0001-95
ISABELA DIAS FREITAS SILVA

TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA-EPP, CNPJ 08.624..847/0001-59
Pedro Orlando Marques de Oliveira,
CPF 074.194.868-08
CONTRATADO

Rua Marechal Castelo Branco, 02-CEP: 44.580-000 – São Miguel das Matas – BA
CNPJ 13.825.500/0001-04 – Tel.: (75) 3676-2141 / 2345
E-mail: prefeiturasmmatas@hotmail.com

7

http://saomigueldasmatas.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
09 de julho de 2020
Ano II • Edição Nº 747

-65Prefeitura Municipal de São Miguel das Matas - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

AVISO DE LICITAÇÃO (TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020)

ESTADO DA BAHIA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS.
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL
DAS MATAS, torna público a licitação: Tomada de Preços nº 002/2020 - OBJETO: contratação de empresa
especializada para reforma e ampliação das USF Eduardo Souza Santos - Localidade Sede, no Município de São
Miguel das Matas – Bahia. Data: 24/07/2020 – Horário: 08:30min. O Edital encontra-se disponível no Portal da
Transparência (http://www.saomigueldasmatas.ba.gov.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail
licita2018.1@hotmail.com ou pelo Tel. 075 3676-2141. São Miguel das Matas/Ba, 08 de julho de 2020. Edimara
Macena Couto - Presidente COPEL.

Rua Marechal Castelo Branco, 02-CEP: 44.580-000 – São Miguel das Matas – BA
CNPJ 13.825.500/0001-04 – Tel.: (75) 3676-2141 / 2345
E-mail: prefeiturasmmatas@hotmail.com

http://saomigueldasmatas.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

