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PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPtO

|NSTRUçÃO NORMATTVA N. 02/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREçOS

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíP|o DE SÂO FRANCISCO DO CONDE -
BA., no uso de suas atribuições legais, com base no art. 20, da Lei Municipal n.o 510,

de 2 de abril de 2018 e no art. 10, inciso l, da Resolução no. í.120 de21 de dezembro

de 2005 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

RESOLVE:

lnstituir normas na operacionalização do Sistema de Registro de Preços para aquisição

de bens e serviço, atendendo aos requisitos disposto no art. 15, inciso ll e § 3 da Lei

8.666/93, regulamentado pelo Decreto Municipal no.221612017 devendo ser observado

por todos os órgãos demandantes.

O Sistema de Rêgistro de Prêços tem por finalidade selecionar e cadastrar os pregos

que poderão ser utilizados em contratos futuros de serviços, aquisição de bens, no

âmbito da Administração Direta e lndireta do Município de São Francisco do Conde.

Para os efeitos desta lnstrução Normativa, são adotadas as seguintes definições e
siglas:

a. Sistema de Registro dê Preços - SRP - conjunto de procedimentos para registro
formal de prêços relativos à prêstação de serviços e aquisiÉo de bens, para
contrataÉes Íuturas;

b. Ata de Registro de Preço - ARP - documento vinculativo, obrigacional, com
caracteristica de compromisso para íutura contratação, onde se registram
preços, Íomecedores, e condições a serem praticadas, conforme as disposiçóes
contidas no instrumento convocatório e propostas âpresentadas;

c. Órgão Gerenciador - OG - órgão ou entidade da Adminiskação Pública
responsável pela condução do conjunto de procedimentos;

d. Órgão Participante - OP - órgão ou entidade que participa dos procedimentos
iniciais do SRP e integra o ARP;

e. Órgão não Participante - órgão de outra entidade da AdministraÉo Pública que,
não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os
requisitos desta norma, faz adêsão à ARPi
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As instruções processuais apresentadas nesta norma foram segregadas em três fases.

Anexa a lN seguem os fluxogramas para cada fase explanada abaixo:

Fase í - Licitação/Compras: trata-se da íase inicial do processo, ocorrendo à

manifestação dos Orgãos em participar do SRP, as fases interna e externa da Licitação

e a formalização da ARP.

Fasê 2 - ContrataÉo: nêsta etapa o OP deÍine quais itens e suas respectivas

quantidades irão solicitar do fomecedor cadastrado na ARP, condicionada a dotação

orçamentária disponível, que deverá ser definida e avaliada pelo departamento

competente, suscitando a concepÉo da Nota de Empenho. A elaboração de um

contrato é opcional.

Fase I - LICITAÇÃO/COMPRAS

SECRETARÁ - ÓRGÃO PARTICIPANTE (OP)

. Elabora a Solicitapo de Despesa - SD om a demanda da secretaria/órgão de assessoramento
deverá cadastrar sua solicitaçao de despesa mediante cotaÉo inicial, informando o Centro de

Custo, a descrição e o preço unitário previsto de cada item, foÍmândo o preço total da solicitaÉo de

despesa no sistema Compras;
. Elabora o Termo de Referência - TR;
. Colhe a assinatura na SD do Ordenador de Despesai
. Emite e publica portana designando o gestor de contrato que acompanhará todo o certame;
. Dá entrada no sistema de protocolo, na própria secÍetaria, para a abertura do processo

administrativo;
. Encaminha para o Órgão Gerenciador setor de COMPRAS pelo sistema de protocolo e em meio

físico.
Obs'.: Câ3o a SêcÍeta.ia tolicitint §.jâ o pÍóp.io Ó.gão G...nciado. (OG), doyôrá convidar, m.di.nt corÍ.lo .lobônico .
comunioaÉo intamâ, âs snlidadE 6/ou ór!áor a padiciplr do aiatama da registÍo da pr9ços. O§ m6mo! davÍÉo procld!í
coníomro darcirninado abaixo.
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Fase 3 - Fornecimento: através da emissáo da Autorização de Fornêcimento, o OP

requer do fornecedor o serviço ou aquisição dos bens demandados. Com a efetivação

da prestaçãoientrega ocorre o reconhecimento da obrigação e o consequente

pagamento.
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Obr!.: A S€cÍrt ú [unicipal dê Sâúdê - SESAU, a S6c.otari. lrlunhipal dr Educâ9âo - SEDUC.. S.cr.Lri. uunicip.l d.
lnfr..3trutun - SEtl,lF, fcam aúorLâdar a êíetrâr, .B equLíç6€i .,/ou contlt çô€t da bana a a.ívlçú culs. cencl,.í3üc.s 3el.m
ln.reht a à 3uas aúvldâd63 fns 6pecífca3.

óneÃo eEReNcrADoR (oG) - coMPRAs
. Vedfica se estiá tramitado no sistema de protocolo e dá o recebimento no sistema;
. Convida mediante coneio eletrônico ou comunicaçáo intema/oÍício aos órgãos/enüdades a

participârem do sistema de registrc de p[eços;
. De acordo com as respostas positivas encaminhadas pelas secretaÍias, poÍ meio da emissão de

SD, consolida todas as informaçoes;
. Realiza as mtâ@ dos itens, no minimo de fês, podendo mnsiderar a cotaçáo da secretaria

demandante, elabora mapa de preço e define preço médio afavés do sistema de Compras;
. Promove a adequação do TR para atêndeÍ.aos requisitos de padronizaÉo e racionalizaÉo;
. Encaminha por meio eletÍônico o TR aos Orgãos Parlicipantes-OP e comunica por meio de Circular

iníormando o envio da documentaÉo por e-mail, aguarda a conlirmaçáo e a concordância com o

ob.jeto licitado, quanüdade dos itens e termo de referência ou projeto básico;
. Após respostas dos OP a.iusta o TR e providencia a assinatuía do ordenador de Despesa;
. Faz a abertura do pocesso administrativo;
. Encaminha para a COPEL, o processo deve ser tramitado üa sislema de protocolo e em meio

físico.
ob!.i À lollclt çõos d. d§sp€6as - SD dêvêm seÍ apov.das, rêleltada! lnlrEral ol, parcl.lrnontr p.lo OG .t-.vá! do 8l8toma d€
Compr.3.

COPEL

. Verifica se está tramitado no sistema de protocolo e dá o recebimento no sistema;. Verifica se os itens descritos no termo de reÍerência são compatíveis com o objeto nele

especiÍicado;. Se forem compatíveis, elaboram a minuta do edital:. Se não forem compatíveis, devolve para o Ôrgão Gerenciador fazer as alteraÉes necessárias;. Analisa as Íormalidades processuais;
. Encaminha para a Assessoria Juridica emitir parecer acerca da modalidade da licitaçáo e acerca da

minuta do edital, via sistema de plotocolo e em meio ÍÍsico;
Obs.: A minuta dr Ata & RsgbtsD de Prêços dêvêrá comtar anaxe âo .dital 6 a minuti do Conhato caao nocoa!ário.

AIUR

Verifica se está tramitado no sistema de protocolo e dá o recebimento no sistema;
Emite pareceÍ jurídico acerca da modalidade de licitaçáo e sobre o edital, @nsiderando todos os
seus anexos;
Caso haja alguma demanda/divergência fente à legalidade do processo ou se o parecer for pelo

indeÍerimento, devolve à COPEL para sanar ou arquivar;
Sanadas as reÍeÍidas demandas/divergências, ou nâo existindo, a Assessoria JurÍdica emite

Parecer ê encaminha para a CoPEL pelo sistema de protocolo e em meio Íisico.

COPEL

Verifica se está tramitado no sislema de protocolo e dá o recebimento no sislema;
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. Publicâ e lança o edital no SIGA;. Realiza o cêÍtame e o registra no sistema de Compras;. Havendo recursos, julga{s;

. Elabora a ata e o termo deAdjudicaÉo e Homologaçao;. Enceminha à AJUR para parecer fnal sobre a Homologação e AdjudicaÉo, atÍavés do sistema dê
prolocolo e em meio fisico.

Ob!,: 0 lançamêrto no SIGA davaÉ s€r Impl!§go o acostado ao pÍocos3o.

AJUR

Verifica se esta tramitado no sistema de protocolo e dá o recebimento no sistema;
Se houver alguma inconsistência, encaminha em diligência para a CoPEL, através do sistema de
protocolo e em meio Ísico;
Se náo houver inconsistência, emite parecer pelo deferimento da Homologaçáo e Adjudicação e

encaminha, via sislema de protocolo e em meio fisico parâ a COGEM verificar as formalidades
processuais.

COGEM

Verifica se está tramitado no sistema de protocolo e dá o recebimento no sistema;
Examina as Íormalidades.
Se houver alguma inconsistência, encaminha em diligência para a COPEL, pam coríeÉo, âtravés
do sistema de protocolo e em meio Íisico. Após, a CoPEL devolverá o processo novamente para a

análise da COGEM;
Sanadas ou nã0, havendo inconsistências Íormais, encalinha, via sistema dê protocolo e em meio

físico para o (a) ORDENADOR DE DESPESA D0 0RGA0 GERENCIADOR homologar e adiudicar
o objeto da licitaçao.
Em qualquer dos casos, encaminha o processo através do sistema de protocolo e em meio íísico.

ORGÃO GERENCIADOR _ ORDENADOR DE DESPESA

Verifca se está tramitado no sistema de protocolo e dá o recebimênto no sistema;

Homologa e adjudica 0 objeto da licitação;
Encaminha à CoPEL para realizaÍ os demais procedimentos, através do sistema de pÍotocolo e em

meio Íísico.

COPEL

Verifica se está tramitado no srstema de protocolo e dá o recebimento no sistema;
Public€ a homologaÉo e adjudicaÉo com as devidas certidoes de habilitaçáo atualizadas e

registra no sistema de Compras;
Elãbora, afavés do sistema de Compnas, a Ata de Registrc de Preços e colhe as assinaturas;

PublicaÉo da Ata de Registro de Preços;
Faz digitalizapo do processo; 

_

Encaminha o processo para o ORGÂO GERENCIADOR - Depto. de Compras através do sistema

de protocolo e em meio Íisico.
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ÓReÃo eEneructADoR - Depto. Compras

Vêrifica se está tramitado no sistema de protocolo e dá o recebimento no sistema;
Examina o câdastro dos itens no sistema de Compras em conformidade com a Ata de Registro de
Preços;
Encaminha aos orgãos Paíticipantes a Ata Formalizada;
Encaminha o processo para a CoGEM através do sistema de protocolo e em meio Íísico.

COGEM

. Verifica se estií tramitado no sistema de protocolo e da o recebimento no sistema;

. Realiza análise final ainda sob o aspecto formal;

. Se houver pendências;_
l.Devolve para o oRGAO GERENCIADoR - Depto. de Compras;
2.Devolve para COPEL nos câsos que a pendência oconêr reíerente à Ata de RegistÍo de Preços;
Nos 02 casos o procêsso deve retomar à COGEM para análise final e em seguida encaminhar à
SEFAZ - Prestaçao de Contas;. Em qualquer dos casos encaminha o processo através do sistema de protocolo e em meio Íísim.

SEFAZ - Depto. Prestação de Contas

Verifica se esÉ tramitado no sistema de protomlo e dá o recebimento no sislema;
Digitaliza o processo e envia ao E-TCM no mês pertinente da homologaÉo;
Arquiva o processo Íisico.

Fasê 2 - CONTRATAçÃO

SECRETARIA _ ÓRGÃO PARTICIPANTE (OP)

. Elabora a SolicitaÉo de Fornecimento - SF, âtravés do sistema de Compras, com â demanda da
secÍetaria/órsão de assessoramento, em conformidade com o Centro de Custo especificado na SD,
o Termo de Referência e a Atâ de Registro de Preços;

. Colhê as assinaturas do Gestor do Contrato e do ordenador da Despesa na SF;

. Dá entrada no sistema de protocolo, na própria secretaía, para a abertura do processo
admiristÍativo da hse í:

. Encaminha para o ÓRGÃo GERENCIADOR - Depto. de Compras pelo sistema de protocolo e em
meio Íísim.

Obs.': A drmanda d6cÍiminada m SF dovará lar coíDãüvêl com o Teamo da Roíadncia co.frmâdo pab ÓP na Etapa t e am

coníoÍmidadg com ô ÀRP.
ob6,r; A.hüv.ção da Solicit ç!o dê Fomocimônto .5t rá condlclonâda â dotôÉo di.ponív.l Par. cad! ÔP.

óneÃo ernrnchDoR (oG) - coMPRAs

. Verifica se está tramitado no sistema de protocolo e dá o recebimento no ststema;

COGEM - SFC tN 022018 - sRP PG. 5l 12

cERTIFICAÇÂO DlGlrAL: CMCRGMT3NQVAOH4ZOB0LUW

Esta ediçáo encontra-sê no sile: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br êm servidor certiÍicado ICP-BRASIL



Diririo Ollcial rlo
IIUNICIPIO São Francisco do Conde

Quarta-íeirá
20 de Junho dê 2018
7 - Ano Vl - No 2519

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPlo

INSTRUçÃO NORMATTVA N" 02/2018

. lnforma, via Comunicação lntema/Coneio Eletrônico, o início da fase de contrataÉo e demanga o
encaminhamento da SF, emitido poÍ meio do sistema de Compras, caso os outros ORGAOS
PARTICIPANTES da Ala tenham interesse em solicitar;

. ConÍere se as SolicilaÉes de Fornecimento encaminhadas pelos OP estão em conformidade com o
Centro de Custo especificado na SD, o TR e a ARP, e se a SF está devidamente assinâda pelo

GêstoÍ do Conkato e Ordenador de Despesa;
. Caso em desmnformidade devolve para o OP conespondente realizar as coneçoes;
. Se não houver pendência ou conigida, âssina a SF e consolida as Solicitaçoes em um só Processo;
. Encaminha parâ a SEFAZ - Depto. de Orçamento, o processo deve ser tramitâdo no sistema de

protocolo e em meio Íisico;
Oba.: A §F dava 36Í apovada ou rajoltEda lniagnlm.nle p€lo 0G .tr.vór do alttama da Compaag.

SEFAZ - Depto. de Orçamento

Verifica se está tramitado no sistema de protocolo e dá o recebimento no sistema;
Analisa a dotaÉo orFmenlária de acordo com o processo;

Sê não houver dotâção suficiente para cobrir a despesa solicitada o OP será comunicado, o mesmo
poderá redulr a demanda até o limite da disponibilidade informada ou eÍetuar a solicitação de
remanejamento da dotaçáo, especificando de qual ação/elemento de despesa/Íonle dê recursos
dentro do próprio Ôrgão, será anulada;
Emite.e assina o bloqueio da disponibilidade orçamentária no sistema orçamentário/contábil para

cada 0rgão Pârticipante, com as informaçoes do Processo Administraüvo;
Encâminha através do sistema de protocolo e em meio físico para SEPLAN;

SEPLAN

VeÍifica se eslá tramitado no sistema de protocolo e dá o recebimento;
Lança as inÍorma@es no sistema de planejamento;

Verifica se a despesa está deüdamente alocada na açao de planeiamento, se sim, emite a
Declaração de Compatibilidade da Despesa x Planejamento;
Processo deíerido:. Se necessário contíato, encaminha para o Órgão Gerenciador - Depto. de Conlratos e

Convênios;. Se nâo houver contrato, encaminha para a SEFAZ - Contabilidade;
Procêsso indeferido devolve paÍa SEFAZ - Depto. de orçâmento ou 0rgão Participanle, parâ sanar
as pendências;
Deferido ou indeferido, o processo deve ser tramitado via sistema de protocolo e em meio físico.

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Verifica se está tramitado no sistema de protocolo e dá o recebimento no sistema;
Elabora 05 (cjnco) vias mm as devidas certidões de habilitapo afualizadas e cadastradas no
sistema de Compras;
Lança no SIGA (independente das assinaturas);
Colhe as assinaturas;
Realiza a publicaÉo do extrato do contrato após a mleta de todâs as assinatuEs;

COGEM . SFC rN 022018 - sRP PG. 6l 12
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. Encaminha o processo, atrâvés do sistema de prolocolo e em meio físico para a CONTABILIDADE
com a minula do contralo e a dedamÉo de que está colhendo as assinaturas, para realizaÉo do
empenho.

OBS.: A$tu colho. tod.r.. .3.lnôturâ3, são envladar pan a COITABILIDADE 02 vla! do contr.to o.lglnel: í pâra .nêxar ao
pÍocêsso ê I pan arqúivo lntêmo,

CONTABILIDADE

VeriÍica se o processo está tramitado no sistema de protocolo e dá o recebimento no sistema;
Efêtua o desbloqueio da dotaçao;
Rêaliza o empenho, o valoÍ dêvêrá EoÍ o mesmo do bloqueio e do contreto;
Colhe as assinaturas do empenho;
Encaminha uma via do empenho para a SEPLAN;
Encaminha para a COGEM verificar os procedimêntos fnais, através do sistema de protocolo e em

meio físico.

COGEM

. Venfica se está tramilado no sistema de p[otocolo e dá o recebimento no sislema;

. Realiza análise final;

. Sê houver pendências:
1. Devolve para CONTABILIDADE se Í01 algo no empenho;
2. Dêvolvê para CONTRAToS E CONVENIO se for pmblema no contÍato (a falta de assinatura náo
significa pendência, mas deve ser tratado no checklist como ponto de observaÉo);

. Nós 02 casos o pro@sso deve retomar à COGEM para análise final e em sêguida encaminhar à

SEFAZ - PrestaÉo de Contas;
. Em qualquer dos casos encaminha o procêsso através do sistema de protocolo e em meio físico.

SEFAZ - Depto. Prestação de Contas

Verifica sê está tramitado no sistemadê prolocolo e dá o recebimento no sistema;
Encaminha uma üa do processo ao Órgào Gerenciador:
Digiteliza o píocêsso e envia ao E-TCM no mês Íeíerente ao rcgisúo no SIGA;

Arquiva o processo Íisico.

óReÃo ceReuctADoR - coMPRAS

. Verifica se está tramitado no sistema de protocolo e dá o Íecebimento no sistema;

. Encaminha a SF, a NE e o contrato, a cada Ôrgão Participante - OP:

COGEM - SFC rN 0220í8 - sRP PG. 7 112
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Fase 3 - FORNECIMENTO

SECRETARIA - ÓRGÃO PARTICIPANTE (OP)

. Emite a Autorização de Fomecimênto - AF através do Sistema de Compras, de acordo com o
bem ou o seMço de sua necessidâde, respeitando os limites da SolicitrÉo de Fomecimento e da
nota de empenho;

. Colhe as assinaturas na AF do GestoÍ do ContÍato e do Ordenador da Despesa;. Encaminha uma üa da AF para o respectivo fomecedor;. Encaminha uma via da AF para o 0rgão Gerenciador, para fins de controle;

. Realiza a abeÍtura do processo de Íomecimenlo;

. Dá entrada no sistema de protocolo, na própria secretaria;. Quando se katar de Bens de Consumo e Bens Duráveis, encaminha o Processo de Fomecimento
para o Almoxaríado/Pakimônio competênte, através do sistema de protocolo e em mêio fÍsico;

. Quando se tratar de Prestação de Serviço, aguarda a Íealização do mesmo e efetua o procedimento
do quadro seguinte;

Obt.': tia Autorizâção d€ Fomoclnonlo dav.d !€.lníormadâ . l{ob d9 EhpqÍho . âcata. o nrp.cüvo raldo.
Obs.': A AF d.vêá Eor c.mp.tível com ô ÂRP ô a l{E.

ALMOXARIFADO/PATRI MÔNIO/ÓRGÃO PARTICIPANTE

. Verifica se está tramitâdo no sistema de pÍotocolo e dá o recebimento no sislema;. Recebe o bem/serviço do Fomecedor, confere e atesta a NF, eÍetua esses procedimentos somente
se exisür a NE e a Autorização de Fomecimento - AF atÍavés do sistema de Compras;. EÍetua a liquidação da AF no Sistema de Compras, deveÉ ser liquidado apenas o quantitrtivo
devidamente entregue, conforme o documento Íiscal;. Executa a rotina de entrada do bem recebido direto do sistema de Comptrs para o sislema de
Estoque ou Patrimônio; (procedimento exclusivo para aquisição de Bens). Realiza o Em Liquidação no Slstemâ Contábile assina;. Encâminha o Processo de Fomecimento para o OP iniciar o Processo de Pagamento, através do
sistema de protocolo e em meio físico; (procêdimento exdusivo para aquisiÉo dê Bens)

Ob.': ouando 3a trâtaí dê bons do conEumo a bana durávôi3, os Focrdimantos saíáo axacrrtadot pllo Almorariíado a PôlÍimônio,
rúpoctlvâlhantê.
Oba.': Quando se t"at Í d. s.rviços, o. proc.dlnlnloa t.rão .rccut dos pêh póp.b Ó.gáo Pardclp.nt .

óneÃo panlctplrurr

. Verifica se eslá tamitado no sistema de protocolo e dá o recebimento no sistema;. Colhe os atestos na NF do Gestor do Contrato ê Ordenador de Despesa do OP;. Em ambos os casos, aquisiÉo de bens ou serviços, o OP dá entrada no PÍocesso de Pagamento e
apensa o Processo de Fomecimento;. Encaminha para a Conhbilidâde âtravés do sistema de protomlo e em meio fisico.

Oba.i O OP dêvêrá monhÍ o píoc6lo da pagâm9nto con todâ â doc1lmêntâÉo cãbÍvol.

CONTABILIDADE

Verifica se eslá trcmitado no sistema de protocolo e dá o recebimenlo no sistema;
Examina o procgsso, . -caso possua pendência encaminhar
ALMOXARIFADO/PATRIMÔNIO/ÓRGÂO PARTIiIPANTE;

a0
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Se não houver pendências ou mesmo regularizadas, efetua a liquidaçâo, emite a NL e a ordem de
Pagamento, e colhe as assinaturas;
Encaminha para a COGEM através do sistema de protocolo e em meio físico.

COGEM

. Verifica se está tramitado no sistema de protocolo e dá o recebimento no sistema;

. Realiza análise final;. Se houver pendências devolve para a CONTABILIDADE, o processo deve retomar à COGEM parâ

análise final:
. Não havendo pendência, anexa o úecklist e encaminha para a SEFAZFUNDOS MUNICIPAIS para

conhecimento e providência;
. Em qualquer dos casos encaminha o processo numerâdo, através do sistema de protocolo e em

meio Íísico.

SEFAZIFUNDOS MUNICIPAIS

. Verifica se esta tramitado no sistema de prctocolo e dá o recebimento no sistema;

. Analisa o processo, efetua o pagamento e colhe as assinaturas na ordem de pagamento;

. Encaminha para o Depto. de PrestaÉo de Contas - SEFAZ atÍavés do sistema de protocolo e em
meio lisico.

SEFAZ - PRESTAçÃO DE CONTAS

. Verifica se está tramitado no sistema de protocolo e dá o recebimênto no sistema;

. Digitaliza o processo e enüa ao E-TCM no mês reÍerênte ao pagamento;

. Arquiva o processo íisim.

Esta lnstruÉo Normativa anlla em vigor na datâ de sua publicaÉo.

CONTROLADORIA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE,20 de junho de 2018

Kátia Ântônia f,l€lo Behrsns
Controladora Garal do Município
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Anexo I

Fluxograma Sistema de Rêgistro de Prêços

Fase 1 - UCTTAÇÃO/COMPRAS
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Órgão Panicipanle

Órgáo Gerenciador

COPEL

COPEL

AJUR

COGEM

OG - OÍdenador

COPEL

OG . COMPRÂS

COGEM

SEFAZ- PÍest. ds
Coíta§
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Fasê 2 - COI{TRATAçÃO

Se houver contrato

Se não houvêÍ contrato

COGEM . SFC tN 02/20í8 - SRP

Órgão Pârticipant6

Órgâo GoÍ€nciadoÍ

Dopto. Orçamsnto

SEPLAN

ContÍatos/Convênio

CONTABILIDADE

COGEM

&pto - Pr$t. dê
Contas

OG . COMPRAS

cERTIFIcAÇÃo DIGITAL: CMCRGMT3NQVAOH4ZQBOLUW
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Fasê 3 - FORilECIITENTo

COGEM - SFC tN 0220í8 - sRP PG. 121 12

Órgão Participanto

Órgão Gerenciador FORNECEDOR

Almoxariíado/Patrimônio/OP

órgão Paíticipante

CONÍABILIOAOE

COGEM

SEFAZFUNDOS

Dspto - Prest. d€
Cortas
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