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Resoluções
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 20 de 04 de setembro de 2020
Dispõe sobre a aprovação da aquisição de um
veículo para atender os serviços do Programa
Primeira Infância no Suas “Criança Feliz.”

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições legais que lhe confere
a Lei Municipal nº 473/2009 de vinte e hum de outubro de 2009, em reunião realizada
aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte.
CONSIDERANDO a Portaria do MDS 2.601 de 06 de novembro de 2018, que
Regulamenta as Transferências Voluntárias Fundo a Fundo, bem como, a utilização dos
recursos do cofinanciamento na aquisição de equipamentos e material permanente, bem
como compra de veículos, de acordo com o capítulo III e os anexos, que determinam a
padronização dos veículos a serem adquiridos;
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a aquisição de um Veículo (zero quilômetro); capacidade mínima para
05 lugares; motorização mínima 1.0; 5 portas, direção hidráulica ou elétrica, vidros
elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas nas portas, jogo de tapetes, protetor de
motor, cor branca com padronização visual do MDS; combustível flex; ar condicionado;
todos itens obrigatórios; documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do
ente federado; garantia mínima de 12 (doze) meses.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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