
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO

ADM: 2021/2024

Prefeitura MunicipaldeC;Sao Valerio
Uniao, Trabalho e Prosperidade

Aim : 2021- 20204

L

SOLICITACAO
DA: Secretaria Municipal De Administragao
PARA: Comissao Permanente De Licitagao.

Venho atraves deste solicitor a comissao permanente licitagao providenciar, a licitagao cujoobjeto futura Contratagao de empresa especializada em locagao, prestagao servigo pessoa jurfdica de
vei'culos e maquinas pesados, para atender a Prefeitura Municipal de sao Valerio - TO. O Municipio deSao Valerio TO, buscando melhorias, conservagao e modernizagao de ruas e estrada vicinais, tern anecessidade de utilizagao de Vei'culos maquinas pesadas caminhoes e veiculos.
Das maquinas pesada a referida contratagao faz - se necessario,uma vez que,e essencial a manutengao
das estradas vicinais do Municipio, uma vez que Sao Valerio tern como base de sua economia a produgao
de soja, sendo esta a atividade que gera o grande sustento da grande parte das familias de nosso municipio,
sendo assim e imprescindivel que as estradas estejam boas para escoar a produgao, garantindo aos nossos
produtores a possibilidades de dar a destinagao final a sua produgao.
Do caminhao basculante A referida contratagao desse veiculo faz se necessario, pois e imprescindivel
para podermos atender a grande demanda de servigos de infraestrutura na zona urbana e rural do nosso
municipio e melhorar a cada dia os servigos prestados aos municipes, onde a demanda tern aumentado e
muito e que se tratam de: servigo de manutengao de estradas, transporte de materiais e insumos para
atender as obras publicas do municipio, prestar assistencia as pequenas propriedades rurais do municipio.
Destaca-se tambem, que a demanda de servigos prestados necessita de meios que possibilitem a
realizagao, fato este, que justifica a necessidade de melhoria na qualidade da prestagao dos servigos aos
cidadaos. Portanto, com o intuito de dar continuidade em nossos trabalhos em prol da comunidade Sao
Valeriense, necessitamos da contratagao referida.

Do Caminhao Pipa: A contratagao desse veiculo faz se necessario, em virtude de o municipio nao possuir
em sua frota propria, por isso necessita da contratagao para realizagoes dos servigos ora demandados; A
presente contratagao facilitara o desenvolvimento das atividades proporcionando melhor desempenho das
atividades incumbida a administragao. A execugao dos servigos em tela atendera as necessidades da
comunidade da zona rural no abastecimento de agua potavel, sendo uma realidade que na epoca da
seca, considerando nao termos este veiculo na frota do municipio, desta forma para que os servigos que
dependem desse veiculo nao parem e continue sendo feitos normalmente, sem que haja prejuizo para a
comunidade e a administragao.
Da Contratagao de um ( 1 ) onibus grande, com capacidade de 44 passageiros, com ar condicionado,com
motorista, com no maximo oito (08) anos de uso. Equipado com todos os componentes de seguranga. A
necessidade dessa contratagao justifica -se assegurar o acesso na locaiidade que nao possui transporte
publico nem particular, a presente contratagao e assegurar o direito de ir e vir bem como o acesso aos
servigos publicos essenciais prestados na cede da administrativa, importante ainda destacar a possiblidade
de locomogao dessas pessoas para fins de saque beneficios previdenciarios e para realizagao de compras
basica para a seus sustento. Considerando ainda que todos os moradores nao possuem veiculos proprios
bem como condigoes financeiras economicas para custear tais deslocamentos,sendo obrigagao do orgao
pGblicos assegurar o minimo de dignidade e de protegao a essas pessoas.

Segue Planilha Abaixo:
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VALOR
/ HORAS /

WIESES

UNITITEM QTD IOC DESCRICftO / ESPECIFICACAOHR
VALOR TOTAL

LOCACAO DE CAMINHAO PIPA
ESPECIFICACAO:
Caminhao com no mi'nimo 08 anos de fabricagao
excelente estado de conserva?ao, motor a diesel,
equipado com tanque pipa, com irrigador
(chuveiro), canhao, rabo de pavao, carretel
lateral, tanque novo com capacidade minima
para 10.000 (dez mil) litros.
Despesas da Contratada: Mao de Obra e pegas
necessarias para
manuten^ao (preventiva e corretiva), e
conserva^ao do veiculo;
Contratada : Motorista "D"
Contratante: Oleo Diesel

150 11 HR

LOCACAO CAMINHAO BASCULANTE: caminhoes
cagamba trucado basculante comcapacidade
minima de 12m3, potencia 220 cvpesos minimo
6.580 kg peso PBT peso bruto total 23.000 com
motorista cnh categoria D. osveiculos ficarao a
disposicao da secretaria deinfraestrutura de
segunda a sexta-feira, das 07hs as 18hs.nos finais
de semana e feriados, se for a necessidade,
somentecom termo de autorizacao. em bom
estado de conservacao.Contratada : Motorista

700 12 HR

"D"
Contratante: Oleo Diesel

LOCACAO DE TRATOR PNEU AGRICOLA COM
LAMINA
ESPECIFICACAO :
TRACAO 4X4 MODELO REFERENCIAMF 296,
FORD 7630, NW TM 150, COM LAMINA, USADO
PARA SUPRESAO , DESPESA DA CONTRATADA:
MAO DE OBRAS E PECAS NECESSARIOS PARA
MANUTENCAO ( PREVENTIVA E CORRRETIVA ) ,
CONSERVACAO DO EQUIPAMENTO AGRICOLA :
Contratada : Operador
Contratante: Oleo Diesel

13003 HR

LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA
ESPECIFICACAO;

TIPO D41/60, ou maquina equivalente, em bom estado de
conserva^ao.
Despesas da Contratada: Mao de Obra e pegas necessarias
paramanutencao (preventiva e corretiva), e conservacSo do
veiculo, EXCETO LAMINA;
Contratada : Operador
Contratante: 6leo Diesel

1300 HR4
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LOCAgAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA
ESPECIFICACAO:
TIPO PC 200, ou maquina equivalente, em bom estado de
conservagao.
Despesas da Contratada:Mao de Obra e pegas necessarias
para manutengao (preventiva e corretiva), e conservagao do
veiculo.
Contratada : OPERADOR
Contratante: Oleo Diesel

300 15 HR

.•gran
•«? MENSAL E-i

[ i LOCACAO DE VEICULO ONIBUS: grande,
capacidade para 44 passageiros, com ar
condicionado, com motorista. . Com no maximo
08(oito) anos de uso.Equipado com todos os
componentes de seguranga. Despesas da
Contratada: Mao de Obra e pegas necessarias
para
manutengao (preventiva e corretiva), e
conservagao do veiculo;
Contratada :Motorista " D '

Contratante: Oleo Diesel

com

M6S6 12 l

LOCACAO DE CAMINHAO
PIPAESPECIFICACAO:Caminhao com no minimo
08 anos de fabricagao excelente estado de
conservagao, motor a diesel, equipado com
tanque pipa, com irrigador (chuveiro), canhao,
rabo de pavao,carretel lateral, tanque novo com
capacidade minima para 10.000 (dez mil)
litros.Despesas da Contratada: Mao de Obra e
pegas necessarias paramanutengao (preventiva e
corretiva), e conservagao do veiculo; Contratada
:Motorista " D 1

Contratante: Oleo Diesel

MES7 12 1

LOCACAO CAMINHAO BASCULANTE: caminhoes
cagamba trucado basculante com
capacidade minima de 12m3, potencia 220 cv
pesos minimo 6.580 kg peso PBT peso bruto total
23.000
com motorista cnh categoria D. os
veiculos ficarao a disposigao da secretaria de
infraestrutura de segunda a sexta-feira, das 07hs
as 18hs.
nos finais de semana e feriados, se for a
necessidade, somente
com termo de autorizagao. em bom estado de
conservagao.
Contratada : Motorista "D"
Contratante: Oleo Diesel

MES28 12

vy
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Solicito que seja elaborado o termo de referenda ou projeto basico e realizada as cotagoes depregos de acordo com item l da solicitagao.

Assim, solicito providencias para tanto.

Atenciosamente,

SAO VALERIO - TO, 01 de OUTUBRO de 2021.

A

PREFEITURVAAUNICIPAL DE SAO VALERIO/TO
OUMPIO DOS SANTOS ARRAES

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUMCIP/M. DE ADMINiSTRAQAO
EMERSON DFCASTRO FERRAZ
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO

ADM:2021/2024

Prefeitura Municipal deC,Sao Valerio
UnlSo, Trabalho e Prosperidade

Adm . 202«•202C4

TERMO DE REFERENCIA

01- DO OBJETO

Constitui objeto dcssa solicitagno a realizagao de Preg.ao Presencial para Registro de Prego para futuracontratagao de empresa especializada cm locagao de veieulos e maquinas pesada para atender as demandas doMunicipio de Sao Valerio - K )

02- DA JUSTIFICATIVA

O Municipio de Sao Valerio 1 C), buseando melliorias. cun.-crvagao e ntodernizagao de ruas e estradavicinais, tem a necessidade de utilizagao de Veieulos maquinas pesadas caminhoes e veieulos.
Das maquinas pesada a referida contratagao faz se necessario, uma vez que, e essencial a manutengao dasestradas vicinais do Municipio. uma vez que Sao Valerio tem como base de sua economia a produgao de soja.sendo esta a atividade que gera o grande sustenlo da grande parte das familias de nosso municipio, sendo assime imprescindivel que as estradas estejam boas para escoar a produgao. garantindo aos

nossos produtores a possibilidades de dar a destinagao final a sua produgao.

Do caminhao basculante A referida contratagao desse veiculo faz se necessario. pois e imprescindivel parapodermos atender a grande denianda de servigos de infraestrutura na zona urbana e rural do nosso municipio emelhorar a cada dia os servigos prestados aos municipes, onde a demanda tem aumentado e muito e que se
tralam de: servigo de manutengao de estradas. transporte de materials e insumos para atender as obras publicasdo municipio. prestar assistencia as pequenas propriedades rurais do municipio. Destaca-se tambem, que ademanda de servigos prestados necessita de meios que possibilitem a realizagao, fato este, que justifica anecessidade de melhoria na qualidade da prestagao dos servigos aos cidadaos. Portanto, com o intuito de dar
continuidade em nossos trabalhos em prol da comunidade Sao Valeriense, necessitamos da contratagao
referida.

Do Caminhao Pipa: A contratagao desse veiculo faz se necessario. em virtude de o municipio nao possuir em
sua frota propria, por isso necessita da coniraiagao para reali/acoes dos servigos ora demandados; A presente
contratagao facilitara o desenvolvimculo das alividades proporcionando melhor desempenho das atividades
incumbida a administragao. A execugao dos sen igos em tela alendera as necessidades da comunidade da zona
rural no abastecimento de agua potavel, sendo uma realidade que na epoca da seca, considerando nao termos
este veiculo na frota do municipio, desta forma para que os servigos que dependem desse veiculo nao parent e
continue sendo feitos normalmente, sent que haja prejuizo para a comunidade e a administragao.
Da Contratagao de urn ( 1 ) onibus grande, com capacidade de 44 passageiros, com ar condicionado, com
motorista, com no ma.ximo oito (08) anos de uso. Equipado com todos os componentes de seguranga. A
necessidade dessa contratagao justifica -se assegurar o acesso na localidade que nao possui transporte publico
nem particular, a presente contratagao e assegurar o direito de ir e vir bem como o acesso aos servigos publicos
essenciais prestados na cede da administrativa. importante ainda destacar a possiblidade de locomogao dessas
pessoas para fins de saque beneficios previdenciarios e para realizagao de compras basica para a seus sustento.
Considerando ainda que todos os moradores nao possuem veieulos proprios bem como condi9oes financeiras
economicas para custear tais deslocamentos, sendo obrigagao do orgao publicos assegurar o minimo de
dignidade e de protegao a essas pessoas.

»3 - DOS OBJF.TOS 1 SI AS CARACTERISTICAS
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Prefeitura MunicipaldeC;Sao Valerio
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VALOR
UNIT / HORAS

/ MESES
VALOR TOTAL

LOCACAO DE CAMINHAO PIPA
ESPECIFICACAO:
Caminhao com no minimo 08 anos de fabricagao
excelente estado de conservagao,motor a diesel,
equipado com tanque pipa, com irrigador (chuveiro),
canhao, rabo de pavao, carretel lateral, tanque novo
com capacidade minima para 10.000 (dez mil) litros.
Despesas da Contratada: Mao de Obra e pegas
necessarias para
manutengao (preventiva e corretiva), e conservagao
do veiculo;
Contratada : Motorista "D"
Contratante: Oleo Diesel

150 11 HR

LOCACAO CAMINHAO BASCULANTE:
caminhoes cagamba trucado basculante
comcapacidade minima de 12m3, potencia
220 cvpesos minimo 6.580 kg peso PBT peso
bruto total 23.000 com motorista cnh
categoria D. osveiculos ficarao a disposigao
da secretaria deinfraestrutura de segunda a
sexta-feira, das 07hs as 18hs.nos finais de
semana e feriados, se for a necessidade,
somentecom termo de autorizagao. em bom
estado de conservagao.Contratada :
Motorista "D"
Contratante: Oleo Diesel

700 12 HR

n LOCACAO DE TRATOR PNEU AGRICOLA COM LAMINA
ESPECIFICACAO :
TRACAO 4X4 MODELO REFERENCIAMF 296, FORD
7630,NW TM 150, COM LAMINA, USADO PARA
SUPRESAO , DESPESA DA CONTRATADA: MAO DE
OBRAS E PECAS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO (
PREVENTIVA E CORRRETIVA ) , CONSERVACAO DO
EQUIPAMENTO AGRICOLA :
Operador
Contratante: Oleo Diesel

300 13 HR

Contratada :

LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA
ESPECIFICACAO:
TIPO D41/G0, ou maquina equivalente, em bom
estado de conservagao.
Despesas da Contratada:Mao de Obra e pegas
necessarias paiamauutengao (preventiva e corretiva),
e conservagao do veiculo, EXCETO LAMINA;
Contratada : Operador
Contratante: 6leo Diesel

300 1 HR4

I

/
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LOCAgAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA
ESPECIFICACAO:
TIPO PC 200, ou maquina equivalente, em bom
estado de conservagao.
Despesas da Contratada: Mao de Obra e pegas
necessarias para manutengao (preventiva e corretiva),
e conservagao do veiculo.
Contratada : OPERADOR
Contratante: Oleo Diesel

300 15 HR

_
LOCACAO DE VEICULO 6NIBUS

|j grande, com t ftpatidade para 44 passageiros, com ar
|, condicionndo,com motorista . Com no maximo 08(oito) anos
I de use. Equipado com lodos os componentes de seguranga.

Despesas da Contratada: Mao de Obra e peps necessarias
para
manutengao (preventiva e corretiva), e conservagao do
veiculo;
Contratada :Motorista " D '
Contratante: Oleo Diesel
LOCAgAO DE CAMINHAO PIPA
ESPECIFICAgAO:Caminhao com no mimmo 08 anos de
fabricagao excelente estado de conservagao, motor a diesel,
equipado com tanque pipa, com irrigador (chuveiro), canhao,
rabo de pavao, carretel lateral, tanque novo com capacidade
minima para 10.000 (dez mil) litros.Despesas da Contratada :
Mao de Obra e pegas necessarias paramanutengao
(preventiva e corretiva), e conservagao do veiculo;
Contratada :Motorista " D '
Contratante:Oleo Diesel
LOCACAO CAMINHAO BASCULANTE
caminhoes cagamba trucado basculante com
capacidade minima de 12m3, potencia 220 cv

|| pesos minimo 6.580 kg peso PBT peso bruto total 23.000
I com motorista enh categoria D. os
I veiculos ficarao a disposicao da secretaria de
, mfraestrutura de segunda a sexta feira, das 07hs as 18hs.
' nos tinnis do semana e feriados, se for a necessidade,
somente
com termo di- aulortzagdo. em bom estado de conservagao.

|| Contratada . Motorista "D"
|Contratante: Oleo Diesel

MES6 12 1

MES7 12 1

MES8 12 2

3.1 LOCACAO DE CAMINH AO PIPA

ESPECIFICACAO: Caminhao com no minimo 08 anos de fabricagao excelente estado de conservagao, motor
a diesel, equipado com tanque pipa. com irrigador (chuveiro), canhao, rabo de pavao, carretel lateral, tanque
novo com capacidade minima para 10.000 (dez mil) litros. Motorista categoria D, Mao de Obra e pegasnecessarias
manutengao (preventiva e corretiva). e conservagao do veiculo sera de responsabilidade da contratada, o
combustivel sera de responsabilidade da Contratante; o servigo sera executado em boras trabalhadas com um
total de 150 boras, solicitadas de acordo a necessidade da administragao

para

3.2 - LOCACAO CAMINHAO BASCULANTE

caminhoes cagamba trucado basculante com capacidade minima de 12m3, potencia 220 CV pesos minimo
6.580 kg peso PBT peso bruto total 23.000 cm bom estado de conservagao com motorista CNH categoria D. os (/veiculos ficarao a disposigao da secretaria de intVaestrutura dc segunda a sexta-feira, das 07hs a 18hs.nos finais
de semana e feriados. se lor a necessario, somente com termo de autorizagao, o combustivel sera de /
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&Mujmo
X

responsabilidade da contralantc: o servigo sera exeeutado cm boras trabalhadas com urn total de 700 boras,solicitadas de acordo a neccssidade da administragao.

3.3 - LOCACAO DE TRATOR PNEt VGRK OLA ( OM LAM IN \

I ragito 4x4 modelo relerencia Ml 296 It )KI ) 7630.NW I M 150. coni lamina, usado para suprcssilo. ( ) Opcrador niito de obra e pegasnecessarias para manutengiio preventiva e corretivas. para mauler a conservagao dos equipamentos sera de responsabilidade daeontratada; o combustivel sera de responsabilidade da eontratante: o service sera exeeutado cm boras maquina com um total de 300horas. solieitadas de acordo a neccssidade da administragao.

3.4 - LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA

4 IPO D4I /60. on maquina equivalcnte. cm bom eslado de conservagao. O Opcrador mao de obra e pegas necessarias para manuiengaopreventiva e corretivas. para manter a conservagao dos equipamentos sera de responsabilidade da eontratada: o combustivel sera deresponsabilidade da eontratante: o sen igo sera exeeutado cm horas maquina com um total de 300 horas. solicitadas de acordo anecessidade da administragao.

3.5 - LOCACAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA

I IPO PC 200. ou maquina equivalcnte. cm bom eslado de conservagao. O Opcrador mao de obra e pegas necessarias para manutengiiopreventiva e corretivas. para manter a conservagao dos equipamentos sera de responsabilidade da eontratada: o combustivel sera deresponsabilidade da eontratante: o sen igo sera exeeutado cm horas maquina com um total de 300 horas. solicitadas de acordo anecessidade da administragito

3.6 - LOCAC AO DE VEK ULO ONIBUS
Grande, com capacidadc para 44 passageirox. com at condieionado. com no maximo 08( oito ) anos de uso. Equipado com todos oscomponcntes de seguranga. ( ) motorista eateuoria I ) mao de obra e pegas necessarias para manuiengao preventiva e corretivas. paramanter a conservagao do veiculo sera de responsabilidade da eontratada. o combustivel sera de responsabilidade da eontratante;

3.7 - LOCACAO DE CAIMINHAO PIPA

ESPECIFICAC’AO: Caminhito com no minimo 08 anos de fabrieagao exeelente eslado de conservagao. motor a diesel, equipado comtanque pipa. com irrigador (chuveiro). canhtio. rabo de pavao. carretel lateral, lanque novo com capacidadc minima para 10.000 ( dezmil ) litros. Motorista ealegoria I ). Mao de Obra e pegas necessarias para
manutengSo ( preventiva e eorretiva ). e conservagao do veiculo sera de responsabilidade da eontratada. o combustivel sera deresponsabilidade da Contratante; o sen igo sera exeeutado cm horas trabalhadas com um total de 150 horas. solicitadas de acordo anecessidade da administragao.
3.8 - LOCACAO CAMINHAO BASCULANTE

Cam inhoes cagamba trueado basculante com capacidade minima de 12m3. potencia 220 CV pesos minimo6.580 kg peso PBT peso brnto total 23.000 em bom estado de conservagao com motorista CNH categoria D. osveiculos ftcarao a disposigao da secretaria de infraestrutura de segunda a sexta-feira. das 07hs a l 8hs.nos finaisde semana e feriados. se lor a necessario. somente com termo de autorizagao, o combustivel sera deresponsabilidade da contratante

04 - DA FORMA DE PAOAMENTO

4.1. Ate o 10° (decimo) dia apos a apresentagao da latiira. da competente liquidagao da despesa e da
atestagao a cargo do setor proprio do Mnnicipio.

4.2- O Pagamento somente sera eletivado depois de wrifieada a regularidade fiscal da empresa,
ficando a Contratada ciente de que as certiddes apresentadas no ato da contratagao deverao ser
renovadas no prazo de seus vencimentos. /
05 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA, ELEMENTO DE DESPESA E FONTF. DE RECURSOS
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. prefeitura Municipal de

*Sao ValerioC UniSo, Trabalho e Prosperidado
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Atesto que ha Dotagao Or^amentaria para cobertura das despesas ora pretendidas. Em caso denecessidade de suplementa^ao para cobertura das despesas oriundas desta contrata<,:ao, fica a cargo doSetor de Contabilidade classificar a Dota^ao OrQamentaria para anula^ao. As despesas oriundas destapresta^ao de servi9o correrao a conta do elemento de despesa e das fontes de recursos a seguir:
DOTACAO

mm®’

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALERIO - TO-

DOIACAO ORNAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA

Modalid
ade de
Aplica?

Projeto/Unidade
Orgamentdria Categoria

economica
Grupo de
Despesa

Elemento de
despesa

Orgao Funcjao Subfuncjao Programa
Atividade

do03 02.01 04 122 0403
0403

2003 3 3 90 3903 02.01 04 181 201?
2006

3 3 90 3903 03.01 04 122 0404 3 3 90 3903 03.01 04 122 2349 2007 3 3 90 3903 04.01 04 121 2347 2002 3 3 90 3903 05.01 04 123 0408 2009 3 3 90 3903 07.01 15 452 1529 2061 3 3 90 3903 07.01 25 751 1529 2070 33 90 3903 07.01 26 782 1535 2072 3 3 90 3903 08.01 20 605 2038 2067 3 3 90 3903 08.01 20 605 2038 2068 33 90 3903 10.01 27 695 2041 2074 393 3 9003 27 812 234410.01 2077 3 3 90 3903 11 . .01 17 541 2348 32064 3 90 3904 11..01 18 2065541 2348 3 3 90 3903 13.01 391 3913 2345 2057 3 3 90

PONTE DE RECURSO
I J10PROPRIO FONTE

SAO VALERIO-TO, 20 de OUTUBRO de 2021.

AUTORIZO DO PREFE1TOSECRETARIO SOI K 11 AN II
Ao Setor de Licita<;ao para Providencias

Cabiveis

OLIIYIPIOp«S-SANTOS AKRA ES
Prefgito Municipal

EMERSON l)E C ASTRO FERRAZ
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA^AO

ADM:2021/2024

Prefeitura Municipal deC^Sao Valerio
Uniao, Trabalho e Prosperidade

Adm . 2071- X 204

Atesto que ha Dota^ao Orgamentaria para cobeiiura das despesas ora pretendidas. Em caso de
necessidade de suplementa^ao para cobertura das despesas oriundas desta contrataipao, fica a cargo do
Setor de Contabilidade classificar a Dota^ao Or9amentaria para anulagao. As despesas oriundas desta
prestaQao de servi9o correrao a conta do elemento de despesa e das fontes de recursos a seguir:

DOTACAO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALERIO - TO
DOTACAO ORCAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA

Modalid
ade de
Apllcac

Projeto/Unidade
Or^amentaria

Categoria
economica

Grupo de
Despesa

Elemento de
despesa

Orgao Funcao Subfungao Programa
Atividade

ao
03 02.01 04 122 0403 2003 3 3 90 39
03 02.01 04 181 0403 2012 3 3 90 39
03 03.01 04 122 0404 2006 3 3 90 39
03 03.01 12204 2349 2007 3 3 90 39
03 04.01 04 121 2347 2002 3 3 90 39
03 05.01 04 123 0408 2009 3 3 3990
03 07.01 15 452 1529 32061 3 90 39
03 07.01 25 751 1529 2070 3 3 90 39
03 07.01 26 782 1535 2072 3 3 90 39
03 08.01 20 605 2038 2067 3 3 90 39
03 08.01 20 605 2038 2068 3 3 90 39

3 90 3903 10.01 27 695 2041 2074 3
3 39812 2344 2077 3 9003 10.01 27

393 3 9003 11. .01 2348 206417 541
3 90 3904 11. .01 18 2348 2065 3541

90 393 303 13.01 13 391 2345 2057

FONTE DE RECURSO
[ 10PROPRIO FONTE

SAO VALERIO -TO, 27 de OUTUBRO de 2021.

AUTOR1ZO DO PREFE1TOSECRETARIO SOLICTTANTE
Ao Setor de Licita^ao para Providencias

Cabiveis

TOSARRAESOLIMPIOEMERSON'WE ( AS T RO I ERRAZ
DECRETO n° 001 /2021 leTto Municipal
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