
ESTADO DA BAILIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 

CNPJ: 13.880.711/0001-40 
Travessa Professora Helena, !VII°, centro de Santa Rita de Cássia-BA, CEP: 47.150-000. 

CONTRATO N." 257/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 073/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 158/2022. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE 
UM LADO, COMO CONTRATANTE, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA DE C ÁSSI A/BA — DO OUTRO, 
COMO CON IRATADA, A EMPRESA 
HERNANDA CABRAL DE FARIAS 
AMARAL. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de prestação de serviços, que entre si 
fazem, de um lado como CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA RITA DE CÁSSIA, com a sede na Travessa Prot'essora Helena, s/n, bairro 
Centro, Santa Rita de Cássia. Estado do Bahia, CEP: 47.15000, inscrita no CNPJ N.° 
13.880.711/0001-40, representado pelo Excelentíssimo Prefeito o Sr. José Benedito 
Rocha Aragão, CRO 2652 - BA, CPF n°. 207.067.153-49 e, do outro a empresa 
HF,RNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL pessoa jurídica de direito 
privado, CNPJ n" 42.813.112/0001-01, com sede na Rua da Saudade, 103, Centro, 
Miguel Catmon - Bahia, representada neste ato pelo Sra. Hernanda Cabral de Farias 
Amaral, brasileira, inscrito no CPF sob o n" 001.205.755-07, tem entre si ajustado o 
presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei n.° 
8.666, de 21/06/93, e as Cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira — DO OBJETO — Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de capacitação profissional voltado especialmente para as rotinas 
administrativa de interesses do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais 
Previdenciários e Trabalhista (eSocial) com ênfase na 4" fase do projeto (envio dos 
eventos de saúde e segurança), revisão e nivelamento das fases anteriores de acordo 
com os novos prazos dei-atidos na Portaria conjunta MTP/RFBIME 002/2022 e as 
diretrizes do Decreto Federal if 8.373/2014 e legislação correlatas, conforme artigo 24, 
Inciso II, da lei Federal 8.666/93. 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO 
UNID. QUANT. 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VALOR 

(R$) 

i.

Contratação de empresa 
especializada para prestação 
de serviços de capacitação 
profissional voltado 
especialmente para as rotinas 
administrativa de interesses 
do Sistema de Escrituração 
Digital das Obrigações 

Serv. 
04 

capacitações 
R$ 1.199,00 R$ 4.796,00 
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Fiscais Previdenciários e 
Trabalhista (eSocial) com 
ênfase na 4" Fase do projeto 
(envio dos eventos de saúde 
e segurança), revisão c 
nivelamento das fases 
anteriores de acordo com os 
novos prazos definidos na 
Portaria conjunta 
MTP/RFB/ME 002/2022 e 
as diretrizes do Decreto 
Federal n° 8.373/2014 e 
legislação correlatas, 
conforme artigo 24, Inciso II, 
da lei Federal 8.666/93. 

VALOR TOTAL: RS 4.796,00 (quatro mil setecentos e noventa e sete reais) 

Cláusula Segunda — DOTACÃO ORCAMENTÁRIA — As despesas decorrentes do 
presente Contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

• Unidade: 02.04.000 — Secretaria Municipal de Finanças e Planejamentos 
• Ação: 04.123.4.2_053 — Gestão das Ações da Sec. de Finanças e Planejamentos 

• Unidade: 02.07.001- Fundo Municipal de Saúde 
• Ação: 10.301.11.2.002 — Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde 

• Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 — Outros Serviços de Terceiros 
• Fonte: 00 — Recursos Ordinários 

Cláusula Terceira — PRECOS E CONDICÕES DE PAGAMENTO — O valor total do 
presente Contrato é de R$ 4.796,00 (quatro mil setecentos e noventa e sete reais) 

§ 1° - Nos preços ofertados já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de 
transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento do 
presente Contrato; 

§ 2" - Os pagamentos serão efetuados em ate 30 (trinta) dias após os serviços serem 
prestados, devidamente atestados pela Secretaria Municipal de Finanças e 
Planejamento e pela Secretaria Municipal de Saúde. As Notas Fiscais/Fatura 
deverão ser emitidas em nome da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 
11.366.643/0001-70, no valor de R$ 1.199,00, correspondente a inscrição do 
Servidor Lindiomar Castilho Alves de Souza (Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos) e em nome da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia (BA), CNPJ 
13.880.711/0001-40, no valor de R$ 3.597,00, correspondente as inscrições dos 
Servidores João Guedes do Amaral (Diretor de recursos humanos), Gilvan Carvalho 
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de Melo (Assistente Administrativo), Raimundo Batista de Oliveira (Secretario de 
Finanças e Planejamento). 

§ 3' - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o 
documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de nota de 
correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado 
para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

Cláusula  Ouarta — DOS PRAZOS - O presente Contrato terá prazo vigente até o 
cumprimento do objeto, com vigência iniciando na data de sua assinatura até 30 
dezembro de 2022. 

Clausula Ouinta - DA FISCALIZAÇÃO DE EXECUCÃO - A fiscalização do Termo de 
Contrato será exercida pelo fiscal Sr. Evemar Reinado Aragão designada pela secretaria 
solicitante, através da PORTARIA 179/2022. 

Cláusula Sexta — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA — Prestar o serviço dentro dos 
prazos c condições estabelecidas no Termo de Referência. 

— Prestar o serviço mantendo todas as condições de qualidade originais; 
- Atender prontamente as Ordens de executar o serviço, expedindo a competente nota de 
prestação de serviços. 
Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes dc 
negligência, imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos 
decorrentes da qualidade do serviço. 
Manter a Regularidade Fiscal da empresa durante toda a vigência do presente Contrato. 

Cláusula Sétima — RESPONSABILIDADE ± O Contratado será responsável, na forma da 
Lei, por quaisquer prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos nos serviços 
contratados; 

a) Correrão por conta do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas, pelo 
Contratado ou pelo Município de Santa Rita de Cássia/BA, para reparação desses 
danos ou prejuízos; 

b) Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer 
equivoco da proposta ou de má administração do Contratado; 

c) Manter, durante toda a vigência do Contrato, todas as condições exigidas e 
apresentadas na data da apresentação da proposta. 

d) Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela Contratante a execução dos 
serviços que, a juízo desta, não finem considerados satisfatórios, sem que a caiba 
qualquer acréscimo no preço contratado; 

e) O Contratado é o único responsável pela procedência dos serviços que executar. 
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Clausula Oitava - PENALIDADES POR INADIPLEMENTO DO CONTRATADO — 
Conforme Art. 77 da Lei 8.666/93, em caso de inadimplemento por parte do contratado, 
o Município de Santa Rita de Cássia (BA) poderá aplicar as seguintes sanções, 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo das sanções civis e penais, se 
for o caso, garantida á prévia defesa em processo administrativo: 

a) Para infrações de pequena relevância — Advertência; 

b) Para infrações de media relevância — Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o 
valor total do futuro contrato; 

c) Para infrações de grande relevância — Aplicação cumulativamente, das penalidades 
abaixo: 

I — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro contrato; 

2 — Rescisão unilateral do contrato derivado da presente licitação; 

3 — Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública no prazo de até 02 (dois) anos, 

4 — Emissão dc Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, nos termos do Artigo 87, Inciso IV, da Lei Federal no. 
8.666, de 21 de junho de 1993; 

d) Ocorrendo atrasos na prestação do serviço contratados com base na presente 
licitação o futuro contratado poderá ser penalizado conforme abaixo: 

1 — atraso de 01 (um) a 05 (cinco) dias na execução dos serviços — Multa de até 5% 
(cinco por cento) sobre o valor do serviço executado em atraso; 

2— atraso de 06 (seis) a 10 (dez) dias na execução dos serviços — Multa de até 10% 
(dez por cento) sobre o valor de serviço executado em atraso; 

3 — atraso superiores a 10 (dez) dias na execucão dos serviços - poderão ensejar a 
rescisão do futuro contrato, com as cominações previstas neste Edital. 

§ 1" — O valor das multas será obrigatoriamente deduzido do pagamento do objeto 
entregue com atraso, ou de outros créditos relativos a este Contratado, 
eventualmente existente. 

§ 2°- O valor das multas prevista nesta Cláusula não tem caráter compensatório e o 
seu pagamento não eximirá o contratado da responsabilidade de perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
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Cláusula Nona — DA RESCISÃO CONTRATUAL — O presente contrato regular-se-á 
no que concerne à sua execução, inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas posteriores alterações, por suas 
cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. Constituem motivos para 
rescisão deste contrato: 

a) o não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de 
cláusulas contratuais, 

b) a paralisação na execução dos serviços contratados, sem justa causa e prévia 
comunicação ao Município de Santa Rita de Cássia (BA); 

c) a subcontratação, total ou parcial, do objeto contratado, associação a outrem, 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão cisão ou 
incorporação, sem prévia comunicação ao Município de Santa Rita de Cássia 
(BA); 

d) o descumprimento de determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como seus superiores; 

e) o cometimento reiterado de falhas, na sua execução; 

t) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado 
e determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o contrato e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato; 

g) a supressão de objeto por parte da Administração, acarretando modificação do 
valor inicial do contrato, além do limite permitido no § I° do Artigo 65, da Lei 
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

h) a suspensão na execução dos serviços por ordem da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, exceto em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurando ao contratado optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizadsi a 
situação; 

i) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes de serviços já realizados, exceto em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado optar 
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 
situação; 

j) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, 
impeditivo da execução do contrato, 

Parágrafo Único — Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Artigo 78 
da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, não cabe ao Contratado direito a 
qualquer indenização. 
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Cláusula Nona -- PUBLICAÇÃO — O Município de Santa Rita de Cássia (BA) 
providenciará a publicação do presente Contrato, em extrato, no Diário Oficial do 
Município de Santa Rita de Cássia (BA), até o quinto dia do mês seguinte ao da 
assinatura, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal n". 8.666, de 21 
de junho de 1993. 

Cláusula Décima Primeira— FORO As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita 
de Cássia - Estado da Bahia, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para dirimir questões decorrentes do presente Contrato. 

E por estarem assim justos c contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, que a tudo viram 
e acompanharam, e subscrevem o presente Contrato, juntamente com as partes, depois de 
tido e achado conforme. 

Santa Rita de Cássia-BA, 29 de novembro de 2022. 

///47‘24:7, 

ROC -119 CACI 
Prefeito , 

CONTRATANTE' 

dgecm. 
HERNANDA CABRAL DF FARIAS AMARAL 

CNPJ sob o n° 42SI3.112/0001-01 
CONTRATA DA 
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• 
PROCESSO ADMINISTRATIVO NP 158/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022 

EXTRATO DE CONTRATOS 

Contrato n° 257/2022 - Contratantes. O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE 
CÁSSIA e a Empresa Hemanda Cabral De Farias Amaral pessoa jurídica de 
direito privado, CNPJ n° 42.813.112/0001-01. Obieto. Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de capacitação profissional voltado 
especialmente para as rotinas administrativa de interesses do Sistema de 
Escrituração Digitai das Obrigações Fiscais Previdenciános e Trabalhista 
(eSocial) com ênfase na 4° fase do projeto (envio dos eventos de saúde e 
segurança), revisão e nivelamento das fases anteriores de acordo com os novos 
prazos definidos na Portaria conjunta MTPIRFB/NE 002r2022 e as diretrizes do 
Decreto Federal n° 8.373/2014 e legislação correlatas, visando atender as 
necessidades deste Município; Valor global- Valor total- R$ 4.798,00 (quatro mil 
setecentos e noventa e sete reais) 04 inscrições. Vigendo: 29/1112022 até 
30/12/2022 - Fonte de Recursos: 00- Recursos Ordinariosillatang_fignItatn 
2911/2022: Assinam: José Benedito Rodo Aragão pelo Município e Hernanda 
Cabral De Farias Amarai pela contratada. 

• 
Santa Rita de Cássia-BA, 29 de novembro de 2022. 

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARÁGÃO 
Prefeito 

Certificação nig 91: ucAdexcil-oHwog -7 I 2 
Versão olotrtnica disponível om: httpafidoentorg.brIbaisantaritadocassia 

Documento assinado digitalmente conforme Ml' n°2200-2/2001 de 24108/2001, que Instituia infra-estrutura de Chaves Púbicas Brasileira -1CP Brasil 
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PORTARIA M° 179 DE 040€ JANEIRO DE 2022 

Denner servidores municiais Para faclidlar 
o; contratos celebrada paio Moldai°. 

O viteFerro MUNICIPAL De SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado da Bala, no 
uso de suas atribuippea que ama confere o Inciso VIII do Art. 63 da Lei Orlimica do 
Moral*, resolver. 

Art. 1° Designar pan cabar os contratos celebrados pelo Municiada os 
seguintes andares: 

— Aline Santos Barbosa, (Chefe da Divisão de Controle, Avaliação e Auditoria) 
como fiscal dos contratos celebrados para Secretaria Municipal de Saúde, 

II Tania Augusto da Silva Fte#L. Ote0/0 de Educação) como fiscal dos 
contratos adebraclos para Secretaria Municipal de Educação e Coam 

111 — Entoar Itanaido Arai°, (Assistente Tecruco de Tesourará) como fiscal 
doa demais contratos celebrados pelo Municiai° de Santa Rita de Cássia. 

Considerando que o fiscal de canto, deve conhecer dotalhadamente o 
iflstruntnte contrairei e o edital dia licitação a ser recallaado, anotando em e%azo 
~o todas as ocorrendo* relacionadas a sua execupao, devendo sanar qualquer 
dúvida com os amai* selam competires da Administraria Para o fiall agnPriner80
das cláusulas neles estabanadas, 

Constituem atraiças do fiscal oca deeignado, coordenar, acompanhar e 
riscaloar a execução doe contratos sob sua responsabilidade e ema respettivos 
relatórios observando que lhe compete. pare terno' 

CerOficaç.ão Digitai S CPUITY 

Versar:, elêtrônice eksponível em tios/Moem org bri7MOSSIMMEKIBUISSIO 

Documento assinado digi !mente conforme MI' n02.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 8ras#eira -1CP Brasil 
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Cabia** do PrafaitO 
CEP; 47,150-000 CNN: 13.1360.111/0001,40 
cf. N,fr. sumvinuregasvaLene- soda Aure umu-N cv.P 47750400 

1 - Propor a celebração de aditivos ou mwerrao, quando rateasetto, controlar o 
prazo de manda do Instrumento contratual sob sua responsabilidade; 

2 - Manter controle atualizado dm' Pagamentos OMS em oldete omeolegioa 
Nadando gani que o votar do contrato Mn sate alterado; 

3 - Comun r keenaltnente a unidade ~mente, após contates 
conaMada, as irregularidades compilou. gamboa de pensada* 

4-. do contrato sob RS 

5 -Autorizar, Ionnalmenbs, quando do término r JigGncIadocnntffito. a 
da garantia catatua) em favor da contratada: 

6- Manter, sob. sus guarda cópia dos g de 

7 - Encaminha à autartdada competente, e.sentusis pedidos de manficapttes no 
monograma fimco-finarssuro, aubotruaçõse de mataras e equipamentos, formutredca pata 
contratada.

8 - Confrontar os 
estabelecidos no contrato; 

e da Nota Recai cem os 

9 - Receber e atestar Notas Fiscais a enaimInhe-las aos ~MS competentes, 
fiscaNzando a efetivação dos pagamentos nas datas previstas ern cada Instrumento 
contratual. No caso de obras, acompanhar as medições e no caso de material direto nas 
obras conferi r em cutelo com o almoxarrtado e atestar. 

Cen&cação7rigr&NWL2Y JA NGII-daSeXP CMCPLI4TY 

Versão eletrônica Msponivel em Mtps /Moem org babelsantertedacessre 

Documento assinado dignaknente confomeeMP n° 2.200-2/2001 de 24108/2001, que institui a Intraesnutura de Chaves ~liras Brasileira P Brasil 
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0:5 :Jr .r-b-e-0 de 2002 

ESTADO DA IMPILA 
pReFerruRA MUNICIPAL. De SANTA RITA DE cÁssta, 

Gabinete do Pntetto 
CE?: 47.100-000 CNN: 13.880.711/800140 

urraNairmetnem !net.. . sous Rata* Cal -110 - (IP {7 Ma) 

10 -Verificasse °prazo de entrega. espeoificagees • quantidades estão ditado 
com o estabelecido no instrumento contratual; 

11 - Notificar a cl 

obres ou pare estuar e e 
'era 
m8 

problemas eietscta6os no, se 

12 - Sugerir ao Prefeito, a apticestto de penalidades quando Musa 
~cume/Manto de clausules contratuats; 

13 - Acompanhar a execução cortarei, em seus aspectos quentitetNo• • 
quattativoit. 

14 - Regatear todas as ocontn&as surgidas durante a execuçio do objeto e 
aplicar as devidas demandadas do contrato. 

15 - Detemariar e reparação, corno, remoção, reconstrução ou subelltulçeo, as 
espontas da empresa contratada. no Met ai em pane, o objeto do contrato em que ai 
ventam viam, devotos ou incorrer:8n resultante* da execução ou de meteres 
urneregaact 

18 -U.es rejeitar. no tolo em pado Obra, senado ou tome 
em desacordo com o contrato. 

17- Exigir e assegurar o cul dos be 

executado 

18 -Exigi o cwoiai,.oW das clausulas do contrato. respnoe ternos aditivos 
(verificar e esteiem* de pcaaVel suboontratação vedada contratualmente. por exemplo); 

CeMficacdo &t&.
Versão Me I' resma resporevet em https/Moem org eMbsissantantectecessse 

Documento assinado d49kaktente conforme MP 2200-2/2001 de 24/0B(2001. Que institui a Infra-estruma de Chave, OS ir CP Brasil 
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Tramo %troam Fida. - Cat. - St*. hteprnatiritaxwagor - SiAntsRtts dirtMs-13.- CEP:471SO~ 

19 — Aprovar a mechyla dos 'enriço* detNamente realizados, em consordricia 
com o regime de exace;to prevista no contrato (o fiscal ¡arrase deve atestara Conduatio 
de serelepe que Mio foram totalmente executados); 

- Comunicar a autoridade suceder, em lampo b t. qualquer ocorrência que 
regueira deados ou Preuideeeiele que ultrapassam se campal/Moia em face de risco 
ou iminente de prejuin, ao interesse público. 

21 - Deve protocolar, junto a autoridade superior, qualquer registro de dificuldade 
ou impoesasertade para o -cumprimento de suas obrigações com identlficaflo dos 
~CR= /91~05 do exercício da ~dada., alem das providências e sugestões que 
parvenbara entender caelvels; 

22- Raabe o objeto contratou& mediante tefmo circunflui-tordo asa 

da svallaçto dos serviços prestados (certidões ou 

24 -Deve observar a Norma Interna n91 003 clo Controle Intstnç que dedeira 
passonsebirdades do fisr,a1 de contrato, 

PC citar assessoramento léaiico necessário com a devida 

28- Deverá anotar em registro próprio teclas as 000.1900199 ndiecionadel com. 
execuçao do contrato, determinado o Rua for necessário á regulariza* das faltas ou 
defeitos observadas, através de notificeptes aeaitae COM protocaL 

Certificaste° Doge! titAiktiL2Y-IMUSNG13-CC6E3L)02-CNCOlii 
VOISãO ~irónica disponível em ortpaliduern org bribeisaniantadecessia 

Documento assinado digitaknente conforme MP no 2.200-2/2007 de 24/08/2004 que instituía infra-estrutura de.Chaves Ptbücas arasMøra - ICP feasit 
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DIÁRIO.. 

OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA DAMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

gabinete do Prefeito 
CEP 41190400 CIOU: 13.030/1110001-40 

rftne enreoummiç - cooto Rve. vreavonarmunnov.2., - 5011.1PS de amos - Ra 47150-VOO 

27-- Não deve atestar serviços Mo realizados. proceder o pagamento de seMdos 
vila escutados, expedir noras fiscal 'fon" ou em desacordo com o contrato, receber 
matara ou serviço com qualidade interior á contanads, pagar obra inacabada ou 
serviços em desacordo coM cl poeto básico ou terno de referenda conceder aditivos 
indevidas. 

20 - Se manta Informado com relação a mane com o Teliponavun pelo ~O 

de dedos aos Tribunas de Cordas doe Munidplos. Ester» e OnSCI: 

29- Considerando que o dascumprenento de qualquer dos deveres ~Mosso 
Fiscal do Confio impava na mame* de proas) geminaras° Malparar para 
lua sponeseloade cna, penal atou ammistrative além do que ficare reaponsibvel 
por Qualquer Onus decorrentes e eventuais multa aplicada prea Tribuna *e Contes 
doe hlunIcalos- TCM; 

30- As destas • prov,dlttas 
deverão 5Cf alotadas a seus superiores 
convenhas 

ultrapassarem a compitas do fiscal 
tempo Mal para a adoça das medidas 

Att.  • ES anate entra sai .1190r Pe dMa de sus publicais). 

Art. Revogam-se as disposições em contado 

ubliquess, registre-se e cumpra-se. 

Gabinetedo Parais Municipal da 951'5* Rota de Cássia, 04 de jtesiro de 2022. 

Cerdfieeção apta, TSCAMI. 
versa° eletrdnice disponível em /fl1ps1it10n oro brítmitantentadecesse 

Documento assinado :mente conforme Ml' n°2200-212001 de24108/2001, que institui a infraestrutura Chaves POP& Brasileira- 1(3' Brasil 


