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CONTRÁTO ADMINISTRÁTTVO N" 0522022 - PMJC
PROCESSO ADMINISTRATM N. O.t4 t2022 - pMtC
DISPENSA N'03I/2022

C9NTRATo »r nnrsrnçÃo DE sf,RvrÇos DE LocAçÃo »n rtról,u pene
INSTALAÇAO OE SPCNrr.I,ruI UtrrICrP.Ir, Or SIÚOE, QUE ENTRE SI CELEBRAM OMUMCrpro Dp.roÂo cosra -ffi MÂcrEL. ART. 24, x, DA LEr
No. 8.666/93

o locarrinro, o MUMCIpIO DE JOÂO COSTA, ESTADO »O ptc,uÍ, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no cNpJ/IvÍF sob no 01.ó 12.580/0001-30, ..alaoiaá na praça
central, s/n'. - centro - cEP: 64.765-000, nesta cidade. neste ato representado po, ,"u pr"f"ito, losÉ
NETO DE OLIYEIRA, brasileiro, casado, portador da cédula de iãentidade * l+o.lu - s§prpt 

"inscrito no cPF sob o n" 259.282.103- 10, e do outro lado, MARCELO FERREIRA MACIEL,
brasileiro. inscrito no cPF sob o N'490.896.203-68, localizada na Av. I o de Janeüo, vn - cenúo, João
costa - PI, a seguir, denominado LocADoR (A), os quais subscrevem o presente, ,esoluá de
comum acordo e em consonàrcia com o disposto na Lei Federal n" 9.666ig3, firmar o presente
contrato, que será regido pelas ckílrsulas e condições a seguir estipulado<:

DO,OBJETO
CLAUSULA PzuMEIRA - constitui objeto do pÍesente contaro a Locação de um Imóvel, de
propriedade do LocADoR, situado- na praça Boa Esperança, yn - centro, João costa - pl, para
TT4"çao da Secretarie Municioal dc Saúde. sob iesponsabilidade da §ecretaria tr,tunicipa ae
Saude.

S ANEX CONTR{

PR

S
CLAUSULA SEGUNDA - O presente Contrato integm o hocesso Administrativo n.. 04412022. e
tem como s€us anexos documentos daquele processo, em especiar a Dispensa de Licitaçâo n.
031n022, e a justificativa Tecnic4 que as paÍtes declaram ter pl*o coúecimento a aceitam'corno
suficiente ptr4 em conjunto com este contralo, definir o objetà contratual e permitir o seu integral
cumprimento.

Panígrafo Primeiro - Os documentos mencionados nesta cláusula serâo considerados
suficientes par4 em conjunto c.om este instrumento de contrato, definir o seu objeto 

" 
. ,u" por"itu

execução.

l*ug*fo Segundo - A partir da assinatura do pÍeseÍlte termo, a ele passam a se vincular todas
as atas de reuniôes e/ou teÍmos adiüvos que vierern a ser realizados e que importem em alterações de
qualquer condiçâo contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes r"gui. àãpr.t"..

Par:lgrafo Terceiro - Havendo dúvidss ou divergências em relação - 
-dirposá 

not"
instrumento de contrato e s€us anexos, as mesmas serão objetã de acordo enre as partes, piútecendo
o que mais beneficiâÍ ao inteÍesse público, haja vista a supremacia deste sobre o inieresse privado.

A
C USULA TERCEIRA O prazo de execução do contrato terá início em 0l de junho de 2022 e
término previsto em 0l dejuúo de 2023, para a locação do imóvel, mencionado na Cláusula Primeira
deste instrumento, podeÍldo ser prorrogado pelo mesmo período de acordo com ambas as panes
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Panágrafo Primeiro - Dada a vantagern do aproveitamento do preço durante o período

conúatual, bem ainda a necessidade peÍmanente e contínua da Administraçào Pública ern relaçâo aos
serviços avençados na Cláusula Primeir4 este contrato poderá ser pronogado pelo mesmo período de
acordo com ambas as paÍtes, tudo consoante disposição inserida no art. 57, II, da Lei n. 8.66ó/93.

Panág,rafo Segundo - A qualquer momento da vigência do contrato, o MLINICÍPIO poderá
desocupar todo o imóvel ou parte dele, sem o pagamento de qualquer valor, a qualquer título, bastando
para tanto notificar o LOCADOR com antec€dfucia de 30 (trinta) dias.

o o
Prefeitura de

DA,LICITACÃO
CLAUSULA QUARTA - A contrataçâo de serviços destâ tratuÍezâ enquadra-se na hipótese de
Disporsa de licitação, no aÍ. 24, X, da Lei t. 8.666/93 e esa respaldada no Processo Administrativo
r".044D022.

DO,PRECO
CLAUSULA QUINTA - Pela locação ora pactuados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o
valor de R$: 500,00 (quinhentos reais) mensais, totalizando para o período de 12 (doze) meses o valor
de R§: 6.000,00 (seis mil reais).

Parágrafo primeiro - O pagamento acima referido será efetuado através de
depósito/transfeÍência bancráúa, ern nome do (a) conÍatado (a).

Parágafo segundo - O valor do aluguel seni reajustado pe,lo Índice Geral de Preços de
MeÍcado da Fundação Getulio Vargas (IGPM - FGV), ou pelo Indice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) ou pelo lndice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA - FGV), de todos o
menoÍ, e somente poderá ser requerido, por escrito, depois de decorridos 12 (dozn) meses da data de
assinatura do presente insúumento.

DO,PAGAMENTO
CLAUSULA SEXTA - O LOCADOR devera expedir, no primeiro dia útil do mês subsequente ao da
locação, RECIBO DE ALUGUEL, em nome do MUNICÍPIO DE JOÃO COSTA, eÍn que conste:

a) o valor do aluguel de forma numérica e por extenso;
b) o nome completo do LOCADOR;
c) o CNPJ do LOCADORI
d) o CNPJ do MUNICIPIO DE JOAO COSTA;
e) o número do empenho;
f) o endereço complao do imôvel locado;
g) o período referente ao aluguel.

Parágrafo primeiro - Após a avaliaçâo do Recibo de Aluguel, constatado o ateírdimento de
todâs as cláusulas contratuais o(a) gestor do contrdo dará o aceitg encaminhando-o, imediatameflte,
ao setor de Controle de Empenho e Liquidação.

Parrígrafo segundo - O pagamento ser:á efeüvado pelo CONTRATANTE a (o)
CONTRATADO(A), até o 5o dia útil do mês subsequente ao da apÍesentação da fatura/nota fiscal, ern
conformidade com os serviços prestados.
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PaÍígafo terceiro - o LocADoR deveni indicar, por meio de oficio a ser entregue ao gestor
de contrato, no prazo de 5 (cinco) dias após a assinatuÍa do contrato, o número de cànta baicriria
aberta em seu nome, o número da agência e o nome da instituição bancária em que serl1o efetuados os
depósitos.

AS.A.LTERA CONTR{
CLAUSTILA S A - Ao CONTRATANTE é reservado o direito de, a qualquer tempo, fazer
alterações que impliquan na redução ou aumento dos serviços, nos limites da Lei das Licitações.

DA DOTACÃo ORCAM TÁRIA
CLAUSULA OITAVA - A despesa decorrente deste contrato conerá por conta da seguinte dotação
orçamentária:

UNID. ORÇAMENTÁRIA _ O2.I I OO _ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDPTMS
Proj. Atiüdede - 10.301.0210.2055 - Manutençâo e EncaÍgos do FMS
Nrü Dcsp€sr * 33.90.36.@.00 - Outros Serv. de Terceiros - p. Física
FNT. R"ECURSOS: Tesouro Municipa.l - I.5OO.00.300/FMS

rx)p ENCÁRGOS
CLAUSULA NONA - A LOCATÁRIA não será responúvel por quaisquer encargoq tributos,
despesas condominiais relacionados ao imóvel onde se sinra a rárea tocada, ficando, assú, dispensada
do cumprimento das obrigaçôes previstas nos incisos MII, )(I e )(II, dos arts. 23 e 25 da Lei n.
8.245t9t.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

DAS OBRIGACÔ ES DA LOCATÁRI.{

Prefeitura de João Costa
ida 10 de Janeiro, si/no. - Centro - 64.76 00 - Joáo Costâ - pt

61[t SLILA rrECI]ú{ A LoC.ATÁRIA responsabiliza-se, civil e criminalmeÍrte, por danos
materiais e pessoais, na hipótese de qualquer sinistro que venha a ocorrer contra terc€iros, em
deconência da utilizaçâo do imóvel e realização das atividades as quais se propõe.

cLÁust,'LA DECIMA PRIMEIRA - A LoCATÁRIA se compromete a indenizar e/ou isentaÍ a
LOCADORÂ de responsabilidade por reclarnações ou danos diretos relativos ao uso do imóvel
locado, e pela instalação, uso, manutenção, repaÍo ou remoçilo de seus beÍls e equipamentos, inclusive
poÍ seus empregadoq agentes, ou repÍesentantes autorizadoq exceto se tais reclarnações ou danos
forem comprovadarnente imputriveis à LocADoRA ou resultantes de aros praticados por seus
empregados, agentes. prepostos ou qualquer terceiro.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - SE A LOCADORA fOr AUtUAd4 NOtifiCAdA, CitAd4 iNtiMAdA OU
condenada ern razÃo do nâo cumprimeÍrto, em epoca própri4 de qualquer obrigação atribuível à

!9ç+:4§+ seja de natureza civil, fiscal, tróalhista pieüdencirí,ria ou ãe qurtq,i.'out"a especie, a
LOCATARIA 

_ 
satisfará a respectiva obrigaçiÍ0, ou excluirá a LocADoú do polo pasiivo da

autuagão, notificação, citação, intimação ou condenação mediante decisâo inecorrível, so-b pen4 de
assim não procedendo, aÍcar com os custos relativos à defesa dos interesses da LocADoIiA, bem
como com os danos materiaiq ou à imagern, causados à LOCADORA.

qEl' CNPJ: 01612580/0001 -30
TeleÍone (89) 348m34
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CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - Alern de rodas as deÍnais obrigações previstas nas cláusulas
ânteriores, bem como das naturalmente decoÍÍentes deste instrume'nto, são obrigações do LOCADOR,
durante todo o prazo de vigência contratual:

lo. Gerais:
I. Responsabilizar-s€, total. ou parcialmentg direta ou indiÍetamente, pelos danos qus:rdos

dirctamente ao MLNICiplo ou a t€rceios, decorrentes de açâo oú omissão dolosas ou

:"]ryy}_lP excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalizaçâo realiz,da pelo
MUNICIPIO;

II. Manter-se durante toda a execução do_ contrato ern compatibilidade com as obrigações
assumidas. as condições de HABILITAÇÀO exigidas por lei;

m. comunicar à fiscalização, de imediato, qualquer ocorrêrcia anormal ou acidente que se
verifique com ou no imóvel:

IV. PÍestar todos os esclarecimento ou informações solicitadas pelo MUNICÍPIO, ou por seus
prepostos, sobre o objeto;

V. Efetuar manutenção e possíveis repaÍos no imóvel decorrentes do desgaste natural do mesmo,
ou quaisquer outros nilo relacionados ao uso devido do imóvel no piazo de l0 (dez) diâs a
contar da data de recebimento da notificação. Caso haja necessidade de dilação do prazo, este
dwerá ser requisitado ejustifcado pelo locador através de oficio ao gestor do contrato.

§ 2'. Específicas:
L EntregaÍ ao MUNICÍPIO o imóvel alugado an estado de servir ao uso a que se destina,

incluindo a pintur4
II. Garantir ao MUNICÍPIO, dürante o ternpo da locação, o uso pacifico do imóvel locadolIII. Manter, durante o período da locação, a forma e a destinação do imóvel;

IV. Responder pelos vicios ou defeitos urteriores à locação;
v. fgrry:g, num pÍazo miáximo de 05 (cinco) dias a contar da assinatura do contrato, ao

MUNICIPIO, por sua conta, Iaudo técnico do imóvel atualizado, onde conste estaÍ o mesrno
em condições estrutuÍais para a execuçâo do objeto contratual, bem como descrição minuciosa
do estado ern que será entregue o mesmo, através de laudo de vistoriq com expressir
referêrcia aos wentuais defeitos existentes:

a o
Prefeitura

Prefeitura de Joâo Costa
ida 1o de Janeiro, s/no. - Cêntro - 64.765-000 - João Costa _ pl.

a) o laudo de vistoria deverá conter fotos de todos os cómodos do imóvel (piso, pintura
instalações elétricas etc.), afim de demonsrar a condiÉo em que o imóvel foi."nt"gu".
Depois de concluido e aprovado, o termo de vistoria inicial passará a ser parte integranõ do
pÍesente instrumento contratual, sendo a ele anexado ao proceiso administrativo resfrtivo.b) Havendo 9ivergôncia quanto à descriçâo constante no laudo de vistori4 o órgâo beneficirírio
do imóvel comunicará, através de oficio dirigido ao(à) gesto(a) de contrarõ, os pontos do
Iaudo sobre os quais diverge, para que o(a) gestor(a) de conÍato, ern conjunio com o
LOCADOR, realize a conferência no local e procedas às correções necessárias;c) Em, no mínimo. I20 (c€nto e vinte) dias antes do vencimento do prazo de vigênci4 o
LocADoR deverá elaborar temlo de vistoria finar.provisorio e *t egá-lo ao(à) lestor'de
contrato, que o submetêÍá à aprovaçào do MUNICÍplo, verificando Ã reais conãições do
imóvel e confrontando com o termo de vistoria inicial.

qEo
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d) !m, no mínimo, 30 (triDta) dias ântes do vencimento do prazo de ügênci4 o LOCADOR
deverá elúorar termÕ de vistoria final definitivo e entregi-lo ao1à) gãstor de contrato que
procedeni confonne a alínea "c" supra.

Fomecer ao MUt{cÍPIo o recibo de aluguel em conformidade com o disposto neste contrato;
Pagar os impostos e as taxas! inclündo-se o Imposto predial e Territorial urbano (IprLI) e
suas taxas agregadas, tais como coleta de lixo e combate a incârdio, e ainda o prànio de
soguro complementaÍ contra fogo, que incidam ou venhmr a incidir sobre o imóvel;
exilir a9 MUNICiPIO, quandô soúcitado, os comprovantes relativos Ês parcelas que estejam
sendo eígirlqs;
Permitir ao MUNICÍPIO, ao final da vigência contratual, a reúada dqs redes elénica e lógica
por ele instaladnq para adequação das instalações do imóvel às suas necessidades.

x. Não insiala no imóvel objao da locação qualquer equipamento capaz de expor a risco apropriedade da LOCADORA;

I.
II.

Itr.

rv.

v.

VL

VII.

vIIl.

CLAUSL'LA DECIMA QUARTA_ - Alán dâs naturalÍnente decorrentes do preseote contato,
constituem obrigações do MUMCiPIO:

Pagar o valor devido ao LOCADOR no prazo avençado;
Acompanhar e fiscalizar o objao em todas as suas etapas, registrando as ocorrências;
Servir-se do imóvel paa o uso convencionado, compativel com a natuÍeza deste e com o fim a
que se destin4 devendo traá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu;
Restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as daerioraçôes
decorrentes do seu uso nomml;
Levar imediatamente ao coúecirnento do LocADoR o surgimento de qualquer dano ou
defeito cuja reparação a este incumb4 bern como as evenoais turbaçôes de terceiios.
Realizar a imediata reparação dos dmos veriÍicados no imóvel, ou nas su:rs instalações,
provocadas por si, seus dependentes, visitantes ou prepostos.
Quanto às benfeitorias necessárias inroduzidas pelo MUNICÍplo, ainda que não autorizadas
pelo LocADoR, bem como as úteiq desde que autorizadas, 5çá6 indsnizadas pgl6
L@ADOR e pennitem o exercicio do direito de raengão por parte do MLTNICÍPIO;
Nâo modificar a forma intema ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito
do LOCADOR;
Entregar imediatamente ao LocADoR os documentos de cobrança de tributos e enciugos
condominiais, bern como qlalquer intimaçâo, multa ou eügência dc autoridade pública aiida
que dirigida a ele, MUNICÍPIO;
Pagar as despesas de telefone e de consumo de força, energia elétrica e gris, água e esgoto, e
quaisquer oulras que vierern a gravar o imóvel durante o prazo de vigência do õnfato; -
Pennitir a vistoria do imóvel pelo_ LocADoR ou poÍ s€u -ardrtrínio, mediante *-bir"çao
prévia de dia e hor4 bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado po. terceiros,
na hipótese previsano eri. 27, d^Lei 8.245191

D.{S OBRI ES CIPI

IX

x

XI
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cLÁusuLA DECIMA QtrÍNTA - É expressarnente vedado ao l-ocarÁnro modiscar a esEunúa
do imóvel locado, sendo que as benfeitorias necessárias e úteis, porvatura executadas no decorrer da
locação e desde que pÍeüamente autorizadas por escrito peh LocADoRA, serão indeniáveis ao
LOCATARIO.

o.lFrsclsÃo
CLAUSULA DECIMA SEXTA - O presente contraro podeni seÍ rescindido nas hipóteses previstas
em lei q em caso de desapropriaçâo do imóvel ou de sinistro que inviúilize a sua uàfizaçao, ficando
este pacto automaticamente rescindido.

Peúgrafo primciro. Sem prejrrí"o do .disposto em qualquer outra cláusul4 este Contrato de
Locação podení ser rescindido pela LOCATÁRIA. sem qualquer penalidade ou responsabilidade
adicional- mediante notificação poÍ escrito à LocADoRA, no prazo minimo de 30 (trinú) dias.

Panígrafo segundo' Na hipôtese de rescisão por culpa do LocADoR, fica este obrigado ao
p3]lTlrllo 9" multa referente ao valor de 03 (três) meses de aluguel e a aceitar a permanência do
MUNICIPIO no imóvel por pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias.

DO INADIMPLEMENTO
cú-usulA õECII\ã-ÉTIMA - Caso a LOcATÁRIA descumpra quarquer uma das suas
obrigações previstas neste contrato de Locaçâo, não relacionadas ao pagíunento do aluguel, a
LOCADORA promoverá notificagâo escrit4 acusando o descumprinento ó dtabelecendo o piazo de
30 (trinta) dias, periodo durante o qual a LocATÁruA deverá saná-lo, ou, sendo isso impoisível de
imediao, pelo melos tomar proüdências nesse sentido. Decorrido esse prazo, se o inadimplemurto
persistir ou as providências antes ÍeferiÍlas não forem tomadas, a LOCADORA terá a facúldade de
adota, outra medid4 que entenda cabivel, inclusive de naturezajudicial.

cLÁusuLA DECIMA oITAVA - caso a LocADoRA descumpra quarquer uma das suas
obrigações previstas neste contato de Locação. a LOCATÁRIA promovení- notificâção escrit4
acusando esse descumprimeÍlto e estabelecendo o prazo durmte o quat á LocADoRA deveni saná-lo.

DI ES [-
CL USULA DECIMA NONA - Todas as notificaçôes relativas a este Contrato de Locação somente
serão viíLlidas se enüadas por escrito e acompanhadas de aviso de recebimento aos endoeços indicados
no preâmbulo deste instrumento

cLÁusuLA vIGEssIMA - Nenhuma tolerânci4 expressa ou implícita, por qualquer rrâs paÍes, em
relação ao descumprimerto d,s disposições deste contrato de- Locaçáo, sená interpretàrh como
novação ou renúncia' nem afetâÍá o direito da parte de exigir seu cumprimento a qualquer tempo.

cLÁusuLA vlGESslMA PRIMEIRA - No caso de qualquer drs cláusulas deste contraro de
Locação ser considerada inválida ou sem eficáci4 permanecerão em ügor todas as dernais cliiusulas.

CLÁUSULA VIGESSIMA SEGUNDA - Este Contrato de Locação vincula as partes, seus herdeiroq
sucessores e cessionários a qualquer título.

qltÍl
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o,q,,FIscÁ,LIZACÃO
CLAUSULA VIGESSIMA TERCEIRÂ - Nos termos do aÍt. ó7 da Lei no 8.666, de 1993, a
locarÁpue designaÉ um fiscal, servidores públicos municipaig sendo este cientificado
fomralmsnlg que irão acomparúar e fiscalizar a execução do contrato de Locaçâo, anotando em
registro próprio todas as ocorràrcias e determinando o que for necessiÍrio à regularizaçâo das falhas ou
defeitos observados.

DA PUBLICACÃO
CLAUSULA VIGESSIMA QUARTA - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicaçâo
deste contrato, poÍ extrato, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do presentq consoante exigência
do aÍt. 26 do Estatuto Liciratório (Lei n.8.666/93).

DO FORO
CLAUSULA VIGESSIMA QLnNTA - tncumbira à CONTRATANTE providenciar a publicação d+-
Apücarn-se todas as disposições da Lei das Licitâções cabiveis ao presente contralo, fixando-se
competente o Foro da sede da GoNTRATANTE por força da disposiçiio do AÍ. 55, § 20, da Lei
Federal n" 8.666193, e alterações posteÍioÍes, especialmente as inu'oduziílâs pela Lei FedeÍal n
8.883/94, para dirimir questões advindas da presente relaçâo jurídica.

E, ass[n, por estaÍem de acordo com os terÍnos do presente InsEumento, após lido e achado
conforme, ambas as partes o assinan na presença das testemuúas abaixo, extraindo-se as copias
necessárias à sua execugiio, nos termos previstos na legislação ügente.

0t;,tà /í/lrk, U/oFr,trt b-JWü!

Prefeitura de

João Costa - PI, 0l de junho de 2022

COSTA,/PI
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MARCELO FERREIRA MACIEL
LOCADORA

z

José Ndo dc Oliveim
Prefeito Municipal

LOCATARIA

TESTEMLINHA.
NOME NOME

CPF:

(--

qllEl
Prefeitura de João Costa

Avenida 1o de Janeiro, s/no. - Centro - 64.765{00 - João Costa - pl.
CNPJ: 01 61 2580/0001 -30
Telefone (89) 348ô0034

E-mail: I i, i, r i: ; t:ri.
Jir.ocerl,pt.tov.l,, {liprcÍEl.oÍ.d!rúáo!(,r.. OprÉíetrü,.rjlrr

a

CPF:
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CNPJ: 01612580/0001-30
Tetefone (89) 3486-0034

E-mail:
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trabalho continua!

EXTRATO DO COI{TRATO ADMINTSTRATTVO N' 05212022 - YIllIC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 044/2022 -PM]C
DISPENSA N" 03I/2022

locat,ínto: O MUI\IICIPIO DE JOÃO COSTA, ESTADO DO PIAUí pessoa jurídica de direito público
intemq inscrita no CNPJ,MF sob n" 01.612.580/0001-30, estabelecida na Praça Central, Vn.. - Centro CEp:
64j65400, nesta cidade, neste ato represenado por seu prefeito, JOSE NETO DE OLIVEIRA, brasileiro,
casâdo, portador da cedula de identidade n' 746.784 - SSP/PI e inscrito no CPF sob o n. 259.282.103-10
LOCADOR: MARCELO FERREIRÀ MACIEL, brasileiro, inscrito no CPF sob o N. 490.896.203{8.
localizada na Av. lo de Janeiro, Vn - CentÍo, João Costa - PI, a seguir, denominado LOCADOR (A).

OBJETO: Constitui objeto do pÍesente mntrato a Locação de um Imóvel, de propriedade do LOCADO&
situado na Praçâ Boa Esperança, yn - Centro, João Costa - PI, para instalação da Sccretarie Municioal de
§glg§ sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: O prazo de execução do contrato terá inicio em Ol de junho de 2022 e término previsto em 0l de
junho de 2023, para a locação do imóvel, mencionado na Cláusula Primeira deste instrumento, podendo ser
prorrogado pelo mesmo período de acordo com ambas as paÍtes.
VALOR: R$: 500,00 (qúnhentos reais) mensais, totalizando para o período de 12 (doze) meses o valor de R$:
6.000,00 (seis mil reais).
RECUR§OS E I}OTAÇÃO ORÇÁ I!ÍENTÁRIA:
LTNID. ORÇAMENTARIA - 02.I l.0O - FIINDO MUMCIPAL DE SAÚDE/FMS
Proj. Atividade - 10.301.0210.2055 - Manutenção e Encargos do FMS
Nat. Despesa - 33.90.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - P, Física
FNT. RECURSOS: Tesouro Municipal - 1.500.00.300/FMS

João Costa - PI, 0l dejunho de 2022

Prefeitura de João Costa
Avênida 1o de Janeiro, s/no. - Centro - 64.765{00 - Joáo Costa - pl.

E]Il,
Âsqnpft$e n.! rêde!

Jo.o.o'r..pi,tsv,br LlipÍcí!rrurã{eioáor.osra npÍÉreirsí.dÉju.o.qslá Íl p'rrcl.sÍdnru,,i!rp.rtrlroro.ol(.
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