0878
9o8J j dq

or

ESTAD0 DO MARANHA0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR

PROCURADORIA GERAL DO MUNIcfpIO

Processo Administrativo n°: 8081/2019

Interessado: Secretaria Municipal de Educacao
Objeto: Contratagao de empresa para prestagao de servigos de reforma predial em 11

(onze) UEB's, com fomecimento de material e mao de obra para atender demanda da
Secretaria Municipal de Educacao.

PARECER JURIDICO

I - DO RELATORIO

Versan os autos do processo administrativo em epigrafe, sob
analise e parecer quanto a formalizagao do procedimento de Adesao a Ata de Registro
de Pregos, visando a Contratagao de empresa para prestagao de servigos de reforma
predial em 11 (onze) UEB's, com fomecimento de material e mao de obra para atender
demanda da Secretaria Municipal de Educagao.

a

Da

instrugao

processual

merecem

destaque

os

seguintes

documentos: i) Oficio n° 1038/2019 -GAB/SEMED; ii) Termos de Referencia; iii)

Despacho da Chefe de Divisao de Compras e Gerenciamento de Pregos; iv) Ata de
Registro de Pregos n° 001/2019-SRP; v) Informagao de dotagao organentaria e

disponibilidade financeira; vi) Declaragao de adequagao organentaria e financeira; vii)
justificativL2, e autorizagao para adesao a ARP (assinada pelo Secretario de Educagao; ix)

Oficio n° io90/2019-GAB/SEMED (consulta ao 6rgao gerenciador da ARP); x) Edital
de

licitagao

(Concorrencia n°

002/2018-SRP),

aviso

de

publicagao,

temo

de

homologagao e adjudicagao, parecer juridico; xi) Termo de liberagao; xii) Termo de
cooperagao t6cnica n° 004/2019-PMP; xiii) Aceite de adesao a ARP e documentos de
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habilitagao da empresa Panorama Empreendimentos e Servigos EIRELI (ve:.`£edora da
ARP); xiv) Despacho encaminhando os autos a esta Assessoria Juridica par,=.. analise e

parecer e xv) Minuta de contrato.

Nenhum documento mais acorreu aos autos.
;

0 processo nao se encontra numerado.

Nada mais a relatar, passa-se a analise de m6rito.

U

11 - FUNDAMENTACA0 JURIDICA

A presente manifestagao juridica tern o escopo de assistir a

autoridade assessorada no controle intemo da legalidade administrativa dos atcs a serem
praticados ou ja efetivados. Ela envolve, tambem, o exame previo e cone, iisivo dos
textos de contratos a serem celebrados e publicados.

A fungao 6 justamente apontar possiveis riscos do pot -`) de vista

juridico e recomendar providencias, para salvaguardar a autoridade assessor£ -a, a quem
compete avaliar a real dimensao do risco e a necessidade de se adotar ou nao a

precaugao recomendada.

Ressalte-se que, a analise em comento toma por base os

documentos e informag6es constantes dos autos concementes ao processo licitat6rio,
haja vista a presungao de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, prestados
pelos agentes ptiblicos consignatdrios.
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Faz-se este esclarecimento porque o parecer juridico 6 ato de

natureza meramente opinativa nao vinculante, nao cabendo a esta Procuradoria
adentrar no merito do ato administrativo, de modo a interferir num eventual juizo de
conveniencia e de oportunidade dos atos praticados pelo gestor, portanto, este Parecer

Juridico se atera unicamente ao exame da legalidade do procedimento, a luz da
legislagao

de

regencia

da

mat6ria

e

dos

principios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade.

Destacanos que a Administragao, nesta oportunidade, solicita a
apreciagao desta Procuradoria Geral do Municlpio apenas no que conceme a verificapao
da legalidade do procedimento, razao pela qual este opinativo se restringira a analise da
referida questao.

De acordo com o art. 38 da Lei n° 8.666/93, o procedimento da

licitagao sera iniciado com a abertura do processo administrativo, devidamente

autuado, protocolado e numerado, contendo a autorizagao respectiva da autoridade
competente.

fi

Assim, sugere-se que todos os documentos deverao seguir tendo

todas as suas paginas numeradas sequencialmente e rubricadas, e todos os atos
processuais subsequentes devem ser produzidos por escrito, com data e local de sua
realizagao e assinatura da autoridade responsavel.

Ill - FUNDAMENTOS

Trata-se de questao submetida a esta Assessoria Juridica, que
solicita parecer sobre a possibilidade de adesao a Ata de Registro de Preco de n°
001/2019-SRP,

decorrente

da

Concorrencia

n°

002/2018
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n°

061/2018-CPL/PMP,

realizado

pela

Prefeitura

Mur`:[cipal

de

Pamarama, cujo objeto 5 o Registro de Precos para futura e eventual contE.atacao de

empresa de engenharia para execucao de servicos de manutencao prgventiva e
corretiva em pr6dios pdblicos do Municipio, locados e/ou conver.',.-;,ados da

Administracao Municipal, com fornecimento de material, equipamento=`, -a mao de

obra necessf rios.

A premissa elementar adotada pelo ordenamento juric::``:o patrio,

no que conceme a contratagao pela Administragao Phblica, e de que todas as ~'.quisig6es

u

de bens ou contratagao de servigos com terceiros levadas a efeito pelo erji:e Ptiblico,

serao necessariamente precedidas de licitagao, de modo a identificar e escolher a

proposta mais vantajosa para a Administragao Ptiblica.

Dessa feita, a licitagao, por forga de dispositivos constitucionais
(XXI, art. 37, CF/88) e infraconstitucional (art. 2° da Lei n° 8.666/93), 6 regra para a

Administragao Pdblica que, ao necessitar adquirir produtos ou executar algun tipo de
servigo, deve abrir urn processo de licitagao para escolher seus fomecp,dores ou

prestadores de servigos, devendo fazer, sempre, a opgao pela proposta mais v:::itajosa ao

atendimento do interesse ptiblico diretamente envolvido, colocando em condig6es de

igualdade as empresas que do certame queiram participar.

A modalidade de licitagao escolhida foi a Concorrenci2t, para fins
de Registro de Pregos, conforme previsto no o art. 15, 11 da Lei n° 8.666/93],

regulamentado pelo Decreto Federal n° 7.892/2013.
t Art.15. As compras, sempre que possivel, deverao:

11 - Ser processadas atraves de sistema de registro de precos;

§ 3° 0 sistema de registro de precos sera regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais,
observadas as seguintes condic6es:
I - selegao feita mediante concorrencia;
11 - estipulaeao previa do sistema de controle e atualiza¢ao dos precos registrados;
Ill - validade do registro nao superior a urn ano.
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Nessa esteira, a Lei Federal n° 8.666/93, preve em seu art.15,11,

que as compras realizadas pela administrapao deverao, sempre que possivel, ser

realizadas mediante o Sistema de Registro de Pregos, que representa urn conjunto de
procedimentos para o registro formal de pregos relativos a prestagao de servigos e

aquisigao de bens para futuras contratag5es a serem efetivadas pelo poder ptiblico.

0 Sistema de Registro de Prego - SRP, consiste em urn

a

procedimento auxiliar previsto no dispositivo legal antes mencionado e tern por objetivo

facilitar a atuagao da Administragao Pdblica nas contratag6es ou aquisig6es de bens de

forma gradual ou parcelada, conservando as condig6es de igualdade de oportunidade
daqueles que do certame queiram participar.

De outro modo, pode se dizer que o SRP 6 o conjunto de
procedimento para registro formal de pregos relativos a prestagao de servigos e

aquisigao de bens, para contratag6es futuras. Ap6s efetuar os procedimentos do SRP, 5

assinada uma Ata de Registro de Prego - ARP, que conceme em urn documento de
compromisso para contratagao futura, em que se registram os pregos, fomecedores,
6rgaos participantes e condig6es a serem praticadas.

a

Assim, tern-se como razoavel sustentar que o Sistema de Registro

de Pregos nao 6 urn instituto pr6prio da contratagao, mas sim uma t6cnica empregada no

planejamento com a finalidade de proporcionar uma relagao contratual mais eficiente
para a Administragao, considerando que a licitagao em que se utiliza a t6cnica do
registro de pregos 6 exatamente igual as demais modalidades, diferenciando-se apenas

§ 4° A existencia de precos registrados nao obriga a Administracao a firmar as contratag6es que deles poderao advir,
ficando-lhe facultada a utilizapao de outros meios, respeitada a legislacao
relativa ds licitac6es, sendo assegurado ao beneficidrio do registro
preferencia em igualdade de condic6es.
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na forma de aquisigao ou da prestagao dos servigos que fica condicionada pcia efetiva

demanda.

Com o prop6sito de regulamentar o § 3° do artigo 15 da Lei

8.666/93, foi editado o Decreto n° 3.931/01, revogado posteriomente pelo IJecreto n°
7.892, de 23 de janeiro de 2013, regulamentou o Sistema de Registro de Pregos, e

instituiu a possibilidade de ser aproveitada a proposta mais vantajosa de urn,3, licitagao

realizada por outros 6rgaos e/ou entidades.

Tal procedimento

u
difundiu-se, na doutrina juridica,

sob a

denominagao de "carona" que pode ser traduzido em linguagem coloquial como uma
ideia de aproveitar o percurso que algu6m esta desenvolvendo para concluir o pr6prio
trajeto, com redugao de tempo e de custos, evitando-se o dispendioso e demorado
processo de licitagao, propiciando maior eficiencia na prestagao dos servigos phblicos.

Desse modo, considerando-se o principio constitLicional da

economicidade e da eficiencia, entende-se que e juridicamente possivel e mesmo

aconselhavel, com as devidas cautelas, aproveitar uma proposta mais vantajosa
conquistada por outro ente da Federagao, como no caso indicado e justificado.

Cumpre observar que o Decreto de n° 7.892, de 23 de janeiro de

2013, preve a possibilidade de que uma Ata de Registro de Pregos seja utilizada por

outros entes, maximizando o es forgo das unidades administrativas que implantaram o
Sistema de Registro de Pregos, entao vejamos o que prescreve o art. 22 do referido
Decreto:

ff;7

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de
registro de pre?os, durante sua vigencia, poderd ser utilizada
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por qualquer 6rgdo ou entidade da administracdo pthlica
federal que ndo tenha participado do certame licitat6rio,
mediante anu6ncia do 6rgdo gerenciador.
§ 1° Os 6rgdos e entidades que ndo participaram do registro de

precos, quando desejarem fazer uso da ata de registro de

precos, deverdo consultar o 6rgdo gerenciador da ata para
manifesta¢do sobre a possibilidade de adesdo.

A

Como se ve, 6 possivel a aquisicao de produtos ou prestagao de
servicos por meio de adesao a Ata de Registro de Preco decorrente de licitagao realizada

por outro ente pdblico, sendo necessaria apenas a anuencia do 6rgao gerenciador.

Esse 6 o entendimento do Tribunal de Contas, conforme
enunciado abaixo transcrito:

A

adesdo

a

ata

de

registro

de

pre¢os

(carona)

estd

condicionada, entre outros requisitos (art. 22 do Decreto
7.892/2013), a comprovacdo da adequacdo do objeto registrado

ds reais necessidades do 6rgdo ou da entidade aderente e a

®

vantagem do preco registrado em rela?do aos pre?os praticados
no mercado onde o servico sera prestado.

Cumpre destacar que os fundanentos de 16gica que sustentan a
validade do Sistema de Registro de Pregos e consequentemente o sistema de adesao a

ata de registro de pregos, comumente denominado de "carona", segundo ensinamento de
]orge U\±sses Jacoby Fema;ndes, "consistem na desnecessidade de repeti¢do de urn

processo oneroso, lento e desgastante quando jd se tern registro de uma proposta mais
vantajosa para a aquisiqdo de bens ou prestacdo de servicos de que se necessita" .
______

_
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A15m disso, quando o carona adere uma determina`1la Ata de

Registro de Pregos, em vigor, normalmente ja tern do 6rgao gerenciador ~ 6rgao que
realizou a licitagao para o Sistema de Registro de Pregos - informag6es adeqL-i`adas sobre

o desempenho do contratado na execugao do ajuste, reduzindo o risco de um± prestacao
de servigos deficiente ou inadequada.

Na presente situagao, observa-se que atrav6s do Oficio n°
1090/2019-GAB/SEMED, o Municipio de Pago do Lumiar, atrav6s da Secretaria

Municipal de Educagao consulta a Prefeitura Municipal de Pamararr:`a (6rgao

U

Gerenciador da ARP) da possibilidade de adesao a Ata de Registro de Pregos n°
001/2019-SRP, manifestando interesse na aquisigao objeto da mencionada Ata de
Registro de Pregos.

Em resposta a consulta de adesao a ARP, a Prefeitura Municipal
(6rgao Gerenciador da ARP), por meio do Termo de cooperagao t6cnica n° 004/2019PMP, autorizou a adesao da Ata de Registro de Pregos n° 001/2019-SRP pretendida.

Ademais, a empresa PANORAMA EMPREENDIM=,NTOS E
SERVICOS EIRELI vencedora do certame que deu origem a Ata de Registr'_ de Pregos
n° 001/2019-SRP, fora consultada, quanto a possibilidade de prestagao dc.s servigos

objeto da mencionada Ata de Registro de Pregos, concordando em fomecer r.: objeto da

ARP conforme o documento denominado "Convocagao da Empresa", conGordou em

prestar os servigos sem comprometer o quantitativo constante da ARP e que nao

prejudique as obrigag6es assumidas junto ao 6rgao gerenciador, para tanto, encaninhou
proposta de pregos e documentos de habilitagao.

Consta, ainda, dos autos o pedido de verificagao de informagao de

disponibilidade financeira e adequagao orgamentaria. Em manifestagao o Departamento
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de Contabilidade, atrav6s do Contador Geral Magnum Loiola Femandes, informa da
exist6ncia de dotagao orgamentaria suficiente para suportar as despensas pela

contratagao. Diante de tal informagao, o Secretario Municipal de Educagao ordenador

de despesas do Municlpio autorizou a instaurapao do procedimento de adesao a ARP,
mos termos abaixo transcrito abaixo:

"/.J

n

Ressalte-se

que,

conforme

apura¢do

realizada

pela

Divisdo de Gestdo de Compras e Gerenciamento de

Precos, foi identificada a existencia de Ata de Registro de
Pre¢os

com itens

semelhantes aos pretendidos para

contratacdo por esta Secretaria. Especifique-se que, na
oportunidade, foi identificada a Concorr6ncia n° 02/2018-

SRP realizado pelo Munic{pio de Parnarama - MA, no
qual a empresa Panorama Empreendimentos e Servi¢os
EIRELI fioi vencedora dos itens contemplados no Projeto

Bdsico desta Secretaria, corforme planilha em anexo, o

a

qual equivale a necessidade do Municipio de Paco do

Lumiar, cujas especificag6es atendem a demanda da
Secretaria de Educa¢do.

Foi analisada a vantajosidade de pre¢os e, conforme facil
verificacdo nos or?amentos anexos, os valores propostos

encontram-se acima do valor registrado, sendo assim

demonstrado que a contrataqdo por meio de adesdo ao

registro de precos do Municlpio de Parnarama 6 mats

vantajosa para a Administracdo Ptiblica Municipal, tendo
em vista que a proposta apresentada pela empresa
vencedora det6m precos menores que os registrados pelo
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sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Indices -

SINAPI, tabela mantida pela Caixa Economic:, Federal,
que corresponde aos valores praticados no mercado,
gerando

economia para o

Munic{pio,

cast?

em que

justifica-se a Adesdo ao Registro de Preqos do citado
Municlpio.„

Em

analise

dos

documentos

acostados

aos

au`r`.`3,

ha

a

comprovagao que a Adesao a Ata de Registro de Pregos n° 001/2019-SRP, f`.eferente a

u

Concorrencia n° 002/2018-SRP trara economia a esta Municipalidade, em comparagao

aos

pregos

praticados

no

mercado,

conforme

Justificativa

e

Autorizagao

de

Procedimento de Adesao a Ata de Registro de Pregos da Secretaria Mjtiicipal de
Educagao o Senhor Marcos Antonio Silva Ferreira, justificando que "cz co#/,``.`,:.fczfGo For

meio de adesdo ao registro de precos do Munic{pio de Parnarama 6 mats vantajosa

para a Administracdo Ptiblica Municipal, tendo em vista que a proposta ci,presentada
pela empresa vencedora det6m precos menores que os registrados pei* sistema
Nacional de Pesquisas de Custos e Indices -SINAPP' .

Ademais, a Secretaria Municipal de Educagao justifica ainda a

adesao a ARP da seguinte maneira:
"Justifica-se ainda que a adesdo a Ata de Registro de
Pre?os

cumpre

os

principios

da

vantajosidade,

economicidade, eficdcia e eficiencia, uma vez que, com

este procedimento, o Municipio de Paqo do Lumiar ird

adquirir

materiais

para

manuten¢do

da

iluninacdo

ptiblica jd aceitos por outro 6rgdo Municipal., f;ator que
propicia seguranca de que o ref;erido objeto atende a
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determinados requisitos de qualidade, e com urn preco

mais acessivel em relacdo ao praticado pelo mercado,

devidamente comprovado pela diferen¢a entre o pre€o

registrado e or¢ados no mercado, corforme orcamentos
apresentados".

Ademais, consta mos autos permissao do 6rgao gerenciador da Ata

a

para adesao, bern como a manifestagao da empresa prestadora dos servigosfoeneficiaria
acerca da possibilidade da prestagao dos servigos, conforme previsto na legislapao afeta
ao tema.

Quanto a minuta do contrato e levando em conta o que reza o art.
55 da Lei n° 8.666/93, vislumbra-se que a minuta de contrato contempla regularmente
os preceitos normativos, quais sejam:

Art. 55. Sdo cldusulas necessdrias em todo contrato as que
estabeleqam:

I -o objeto e seus elementos caracter{sticos;

a

11 -o regime de execucdo ou a fiorma de fornecimento;

Ill -o pre€o e as condic6es de pagamento, os crit6rios, database e periodicidade do reajustamento de precos, os crit6rios de

atualizacdo monetdria entre a data do adimplemento das
obrigac6es e a do Ofetivo pagamento;

IV - os prazos de inlcio de etapas de execuqdo, de conclusdo, de

entrega, de observacdo e de recebimento definitivo, conforme o
Caso;

V - o cr¢dito pelo qual correrd a despesa, com a indicacdo da
classifica¢do funcional programdtica e da categoria econ6mica;
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VI - as garantias Oferecidas para assegurar sua plenrj execuqdo,
quando exigidas ;
VII-os

direitos

e

as

responsabilidades

has

;:'oartes,

as

penalidades cabiveis e os valores das multas;
VIII -os casos de rescisdo;

IX -o reconhecimento dos direitos da Administract=,c: em caso
de rescisGo administrativa prevista no art. 77 desta I.;'`-.-, :

X -as condi?6es de importa?ao, a data e a taxa de c-I::. 'i~bio para

coaversdo, quando for o caso;

u

XI-a vinculacdo ao edital de licitacdo ou ao te'=^no que a
dispensou ou a inexigiu, ao convite e a proposta .;} licitante
vencedor;

XII-a

legislacdo

aplicdvel

a

execu?do

do

;,+?ntrato

e

especialmente aos casos omissos;

XIII - a obriga¢do do contratado de manter, dura:a¢te toda a
execu€do do contrato, em compatibilidade com as `obriga€6es
por

ele

assumidas,

todas

as

condic6es de habilita¢do

e

qualifica¢do exigidas na licitacdo.

/.../
§ 2° Nos contratos celebrados pela Administraqao PT;,!blica com

pessoas fosicas ou jur{dicas, inclusive aquelas dom;riliadas no

estrangeiro, deverd constar necessariamente cld`usula que

declare competente o foro da sede da Administraf do para
dirimir qualquer questdo contratual, salvo o disposto no § 6°

rilf£/I""\

do art. 32 desta Lei.

/.../
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IV - RECOMENDAC6ES
+

Ressaltamos que, incumbe a Area Tecnica da SEMED a adequada
e integral instrugao processual, sendo de sua competencia exclusiva a verificagao dos

requisitos de regularidade fiscal, providenciando junto ao proponente a apresentagao de

novos documentos/certid6es, que por ventura, encontram-se fora da validade e,
atestando (confere com o original) estarem preenchidos todos os requisitos legais

A

necessarios, ap6s exane detido da documentagao e certid6es coligidas aos autos,
sobretudo, no que concerne a regularidade e validade.

Recomenda-se ainda, que todos os documentos deverao seguir

tendo todas as suas paginas numeradas sequencialmente e rubricadas, e todos os atos
processuais subsequentes devem ser produzidos por escrito, com data e local de sua
realizagao e assinatura da autoridade responsavel.

V - CONCLUSAO

a

Diante do exposto, entende-se como adequado os procedimentos
administrativos adotados para a adesao da Ata de Registro de Pregos n° 001/2019-SRP,

decorrente de licitapao na modalidade Concorrencia n° 02/2019 -SRP, realizada pela

Prefeitura Municipal de Pamarama - MA, pois, condizente com os preceitos legais
estabelecidos pelo disposto art.15, § 30 da Lei n° 8.666/93, e Decreto n° 7.892, de 23 de

janeiro de 2013, considerando ainda: I. os documentos coligidos aos autos; II. a

demonstragao efetiva de vantajosidade da adesao sob aprego, em detrimento da
realizagao de procedimento licitat6rio pr6prio; Ill. a manifestagao de anuencia do 6rgao

gerenciador da ata; IV. a possibilidade de fomecimento, sem prejufzo do registrado em

ata, por parte do pretenso contratado, desse modo, OPINA pela possibilidade juridica
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de adesao da Ata de Registro de Pregos, deixando registrado a a`J .iagao da

conveniencia e oportunidade de competencia exclusiva do gestor municipa` , que deve

ponderar sobre a vantajosidade ou nao da pretendida adesao.

A adesao pretendida encontra-se de acordo com o lim:. ' maximo
pemitido pelo Decreto n° 7.892/2013 com as alterag6es empreendidas pelc ,I ecreto n°
9.488/2018 .

Atentar para o cumprimento dos requisitos da publicidade

u

atendendo aos prazos estabelecidos na Lei n° 8.666/96, bern como, a i.I.3`clusao no

SACOP dos elementos de fiscalizagao, em respeito a lnstrugao Normativa TCE/MA n°
34./2014, alterada pela IN TCE/MA n° 36/2015.

Imp6e por fim, deixar expresso que o exame promovj o se cinge
ao aspecto juridico-formal, sendo que o parecer emitido tern carater :-~:eramente

opinativo, nao vinculando a Administragao a sua motivagao ou conclus6es.

0 parecer nada mais e do que opiniao emitida pelo c _'£rador do

direito, opiniao tecnico-juridica, que orientara o administrador na tomada d2

ecisao, na

pratica do ato administrativo. Os aspectos de fundo, ou de natureza negoc:i.;I, como a
viabilidade ou nao, em concreto, da realizagao das obrigag6es assur`-.idas pelo

Municipio no prazo ajustado nao estao sendo examinadas e nem tern como se promover
seu exame em sede de parecer juridico, pois constituem quest6es t6cnico-politicas.

Encaminham-se os autos ao Procurador Geral do Municipio para
sua analise, corregao, apontamentos, supress6es ou aprovagao caso assim entenda. Ap6s

encaminhe-se o processo para a Secretaria Municipal de Planejamento e

Articu]acao Governamental-SEMPLAN.
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S.in.j 5 o nosso parecer conclusivo, o qual devera ser submetido a

autoridade superior.

Parecer emitido em 15 (quinze) laudas.

Pago do Lumiar/MA, 30 de dezembro de 2019.

a
ssessor Juridico da PGM

De acordo

Em30

n
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ESTAD0 DO MARANHAO
MUNIcipIO DFj PAC0 DO LUMIAR
PORTARIA N° 1943 DE 19 DE NOVEMBR0 DE 2019

Disp5e

sabre

a

NOMEAcfro

do Assessor

}urt'{li.co da Procurad.aria Geral do Municipio
de Pa¢o do I,ulii,iclr,/MA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PA€O DO LUMIAR, Estado do Maranhao, no uso de suas
atribui€5es legais, que lhe confere a Lei Organica do Municfpio, e com fulcro na Lei Municipal
n°48|/2013,

RESOLVE:

Art.1° NOMEAR NELSONAIRON MARQUES VIANA illscrito no Cadastro de Pessoas
F{sicas -CPF n° 003.797.103-00 para €xercer o cargo €m comissao de ASSESSOR JU`RIDICO,

vincuiado a Procuradoria G€ral do Munic{pio de Pa€o do Lumiar.

Art.2°-Estaportariaentraraemvigornadatadesuaassinatura,revogando-seasdisposi$6esem
con{rdrio.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PREFEITA DE PACO DO LUMIAR, ESTADO D0 MARANHAO, AOS
I}EZENOVE DIAS DO MES I)E NOVEMBRO D0 ANO DE 2019.
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