PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
CONTRATO N° 2020.05.25.2-S

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO N° 2020.05.25.2-S
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM,
ATRAVÉS DO SECRETARIA DA SAÚDE, E A
EMPRESA SARA F DOS SANTOS PARA O FIM
QUE A SEGUIR SE DECLARA:
O(A) SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM, com sede na R. SÃO VICENTE DE PAULA,
Ns 137 - CENTRO - CEP: 63.870-000 - BOA VIAGEM- CE, inscrito no CNPJ sob o nB 12.147.522/0001-08, neste
ato representada pelo seu Ordenador(a) de Despesa, o Sr(a). JOSÉ RONALDO BARROS GALVÃO , aqui
denominado de CONTRATANTE, e a empresa SARA F DOS SANTOS, com sede na RUA PEDRO ALVES
FEITOSA, 493, JOSE OSIMO, Tauá - Ceará, CEP: 63660-000, Fone: , inscrita no CNPJ sob o ns
12.215.426/0001-41, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sara Ferreira dos
Santos,brasileira,casada, portador(a) da Carteira de Identidade nQ 2002028157734 SSPCE, e do CPF n9
010.691.993-89, residente e domiciliado(a) no Município de Tauá - Ceará, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1 - O presente contrato tem como fundamento o processo administrativo de DISPENSA DE
LICITAÇÃO tombado sob o nfi 2020.05.22.2-DL e seus anexos, os preceitos do direito público, ARTIGO 24
INCISO IV da Lei Federal ns 8.666/1993 e suas alterações posteriores e outras leis especiais necessárias ao
cumprimento de seu objeto.
1 . 2 - 0 cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do processo administrativo de DISPENSA DE
LICITAÇÃO tombado sob o n2 2020.05.22.2-DL e seus anexos e à proposta da CONTRATADA, os quais
constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 - Constitui objeto da presente avença, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO
DE ESTAÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO INDIVIDUAL, PORTAIS DE ALUMÍNIOS, DISCIPLINADORES, TENDO EM
VISTA O COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS.
2.2 - Dos itens contratados:

ITEM

CÓD. NO
ÓRGÃO

DESCRIÇÃO

UNID.

QTD.
CONTRATADA

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1

108127

11020 - .OCAÇÃO DE 3 (TRÊS)
PÓRTICOS DE ALUMÍNIO TIPO GRID
LINHA P30, TAMANHO 4M DE ALTURA

MÊS

03

R$ 4.950,00

3$ 14.850,00

2

108128

11021 - LOCAÇÃO DE 150 METROS DE
DISCIPLINADORES
EM
AO
GALVANIZADO

MÊS

03

R$
13.500,00

3$ 40.500,00

TOTAL: R$ 55.350,00
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILlBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO
3 . 1 - 0 valor contratual global importa na quantia de R$ 55.350,00 (CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E
CINQUENTA REAIS).
3.2 - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.
3.2.1 - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o ííndice econômico IGP-M da Fundação
Getúlio Vargas, ou outro índice em vigor, caso esse seja extinto , exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a ocorrência da anualidade.
3.2.2 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
3.2.3 - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão
logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente
ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
3.2.4 - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
3.2.5 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
3.2.6 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
3.2.7 - O reajuste será realizado por apostilamento.
3.3 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento
administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa
remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio económico-financeiro inicial do contrato, na
forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.
3.3.1 - Nos casos do item anterior, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos
componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, sendo tal demonstração analisada pelo
CONTRATANTE para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
4 . 1 - 0 prazo de vigência deste contrato 03(três) meses, sua assinatura, devendo ser publicado na forma do
parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal n9 8.666/1993.
4.2 - Os prazos de vigência e de execução deste contrato poderão ser prorrogados nos termos do que dispõe o art.
57, da Lei Federal n° 8.666/1993.
CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
5.1 - Quanto à entrega:
5.1.1 - Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de até 10 (dez) dias dias úteis, contados da data de
recebimento da Ordem de Serviço a ser emitida pela administração ou instrumento equivalente e rigorosamente de
acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora e no Termo de Referência, sendo que a não
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observância destas condições, implicará na não aceitação dos mesmos, sem que caiba qualquer tipo de
reclamação ou indenização por parte da inadimplente.
5.1.2 - O serviço a ser entregue estará sujeito à aceitação plena pelo Contratante que, para tanto, designará
servidor que acompanhará a sua execução e o submeterá ao recebimento provisório, onde serão examinadas as
especificações e, caso estejam de acordo com o Termo de Referência e proposta da Contratada será atestada o
seu recebimento mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo de cada parcela executada.
5.1.3 - Caso o serviço executado não esteja de acordo com as exigências do Termo de Referência e da proposta
de preços da Contratada, o mesmo será rejeitado e a Contratada deverá refazê-lo.
5.1.4 - A Contratada ficará obrigada a executar novamente, sem ônus para a Contratante, o serviço que vier a ser
recusado.
5.1.5 - O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações estabelecidas neste
instrumento, nos locais indicados na Ordem de Serviço a ser emitida pela administração ou instrumento
equivalente.
5.1.6 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias
úteis antes do término do prazo de entrega do serviço, e aceitos pela contratante, não serão considerados como
inadimplemento contratual.
5.1.7 - A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual estipulado no Termo de Referência
será exclusiva do(s) servidor(es) autorizado(s) pelo órgão Contratante, encarregado de acompanhar a execução do
serviço e recebimento do objeto contratual, conforme art. 67 da Lei 8.666/93.
5.1.8 - A CONTRATANTE designará um servidor/comissão, cujo propósito será o acompanhamento da execução
dos serviços e a conferência desta com as especificações contidas na proposta de preços e no Termo de
Referência. Caso o objeto esteja em desacordo com as especificações contidas naqueles instrumentos, será
rejeitado o recebimento do mesmo.
5.2 - Quanto ao recebimento:
5.2.1 - Provisoriamente, a partir da execução do serviço, para efeito de verificação da conformidade com as
especificações constantes do Termo de Referência e da proposta.
5.2.2 - Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Termo de
Referência e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis do recebimento
provisório.
5.2.3 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
5.2.4 - A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções.
Nesse caso, o termo de recebimento definitivo somente poderá ser emitido após a referida correção.
5.2.5 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a prestação de serviços em desacordo com as
especificações técnicas exigidas.
5.2.6 - A rejeição do objeto por estar em desacordo com as especificações, que vier a ocorrer, não justificará
possível atraso no prazo de exe cução fixado, sujeitando o Contratado às sanções previstas.
CLÁUSULA SEXTA - DA ORIG EM DOS RECURSOS
6.1 - Os recursos necessários ao custeio das despesas decorrentes do contrato encontram-se devidamente
alocados no orçamento municipal vigente do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, classificados sob a dotação
orçamentária/elemento de despesas/fonte de recursos discriminados abaixo:
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. 06 01 10 305 0019 2.044 3.3.90.39.12 1214000000
. 06 01 10 305 0019 2.044 3.3.90.39.99 1214000000
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste
subitem, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de Cheque nominal, acompanhado da
seguinte documentação:
I) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente autorizada pelo ordenador de despesas (pague-se) e
atestada por servidor responsável pelo recebimento do objeto deste termo,
II) Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (PGFN), com
abrangência inclusive as contribuições sociais,
III) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal,
IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual,
V) CND emitida pelo município domiciliado, e,
VI) CND emitida pela Justiça Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei N°. 12.440/2011.
7.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA em caso de descumprimento das condições de
habilitação e qualificação exigidas neste termo.
7.3 - É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com
as especificações deste instrumento.
7.4 - Se o objeto não for executado conforme condições deste termo, o pagamento ficará suspenso até sua
execução regular.
7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 - Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
8.2 - Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no presente termo.
8.3 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitadas ao
estabelecido no §1®, do art. 65, da Lei Federal ne 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
8.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa
ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua
responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
8.5 - Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução
contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras
providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes
do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.
8.6 - Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante,
salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.
8.7 - Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em
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desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo Orgão Contratante, contado da sua
notificação.
8.8 - Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido
em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.
8.9 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.
8.10 - Manter-se, durante todo o período de vigência do Contrato a ser firmado, um preposto aceito pela
Contratante, para representação da Contratada sempre que for necessário e comunicando, por escrito, à
Contratante qualquer mudança de endereço ou telefone de contato.
8.11 - Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
8.12 - Responsabilizar-se pela fiel execução do objeto contratual no prazo estabelecido neste termo.
8.13 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
8.14 - Não será admitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 - Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Serviço, após emissão de
empenho.
9.2 - Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações
decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações
posteriores.
9.3 - Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em decorrência,
solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato.
9.4 - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
9.5 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste Termo.
9.6 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
9.7 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a execução
do objeto contratual.
9.8 - Prestar as Informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA.
9.9 - Recusar os serviços que não apresentarem condições de serem utilizados.
9.10 - Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na prestação dos serviços e interromper
imediatamente a execução se for o caso.
9.11 - Indicar na Ordem de Serviço o local em que deverá ser realizada sua execução.
9.12 - Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste termo.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CONTROLE DA EXECUCÃO
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10.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Contratante, ao qual competirá dirimir
as dúvidas que surgirem no curso da execução do objeto e de tudo dar ciência à Administração, de acordo com o
estabelecido no art. 67, da Lei Federal ne 8.666/1993, a ser informado e designado para este fim pela contratante,
quando da lavratura do instrumento contratual.
10.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade dos órgãos ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70, da Lei
8.666/1993.
10.3 - A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor designado, o qual deverá atestar os
documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta execução para fins de pagamento.
10.4 - Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço que não esteja de acordo
com as exigências, bem como, determinar prazo para substituição do serviço eventualmente fora de especificação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GESTÃO DO CONTRATO
11.1 - A gestão do contrato será exercida pelo Ordenador de Despesas da respectiva Pasta ou quem este vier a
designar, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n° 8.666/93, alterada e
consolidada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
12.1 - A Contratada que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de assinar a ordem de
compra/contrato ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e
será descredenciado no Cadastro da Prefeitura Municipal de Boa Viagem, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:
12.1.1 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor empenhado no caso de:
a) Recusar em assinar o contrato;
b) Apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Não manter a proposta ou lance;
d) Fraudar na entrega dos serviços;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
12.1.2 - Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer objeto
contratual solicitado, contados do recebimento da ordem de compra no endereço constante do cadastro, até o
limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da compra/solicitação, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso
de retardamento na entrega dos serviços;
12.1.3 - Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço, na hipótese de atraso superior a 30
(trinta) dias da entrega;
12.2 - Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos a entrega dos serviços, às
atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte
da Contratada de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o
complementem, não abrangidas nos sub itens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções
previstas na Lei na 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
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b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor global
máximo ou do contrato, conforme o caso;
1 2 . 3 - 0 valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da
notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.
12.3.1 - Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a
Contratada fizer jus.
12.3.2 - Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do município e cobrado mediante processo de execução fiscal,
com os encargos correspondentes.
12.4 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditório.
12.4.1 - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
garantidos os seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência;
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura Municipal de Boa Viagem pelo prazo de até 05 (cinco)
anos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos constantes no art. 78,
da Lei Federal n8 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas
no art. 80, do mesmo diploma legal.
13.2 - Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso prévio de no
mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso XII, do art. 78, da Lei Federal n®
8.666/1993, sem que caiba à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie.
13.3 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência administrativa ou por
infringência de qualquer das condições pactuadas.
1 3 . 4 - 0 não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente em quebra de
Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os
direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no
presente Instrumento.
13.5 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação Judicial ou
Extrajudicial, nos casos de:
13.5.1 - Omissão de pagamento pela Contratante;
13.5.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;
13.5.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias
de antecedência, sem ônus para ambas as partes.
13.5.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir prejudicada
poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência definida no
subitem anterior.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
CONTRATO N° 2020.05.25.2-S

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
14.1 - O presente Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei ne 8.666/93, desde que haja
interesse do CONTRATANTE com a apresentação das devidas justificativas e formalizadas em processo.
14.2 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
15.1 - Consoante o art. 45, da Lei 9.784/1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do
interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, em caso de risco iminente, como forma de
prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Município de Boa Viagem, Estado do Ceará, para conhecimento das
questões relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.
E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, do qual se extraíram 3 (três) vias de igual teor e
forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das
partes e pelas testemunhas abaixo.
Boa Viagem, 25 de Maio de 2020

SARA F DOS SANTOS
CNPJ N° 12.215.426/0001-41
SARA FERREIRA DOS SANTOS
C.P.F N° 010.691.993-89
CONTRATADA

CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
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EXTRATO DO CONTRATO N° 2020.05.25.2-S
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2020.05.22.2-DL

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE torna público o Extrato do Instrumento Contratual para os dados indicados
abaixo:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTAÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO
INDIVIDUAL, PORTAIS DE ALUMÍNIOS, DISCIPLINADORES, TENDO EM VISTA O COMBATE AO NOVO
CORONAVÍRUS;
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
CONSOLIDADA;

ARTIGO 24 INCISO

IV DA LEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA E

VALOR GLOBAL: R$ 55.350,00 (CINQUENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS);
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:
CONTRATADA: SARA F DOS SANTOS;
ASSINA PELA CONTRATANTE: JOSÉ RONALDO BARROS GALVÃO;
ASSINA PELA CONTRATADA: SARA FERREIRA DOS SANTOS;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ELEMENTO DE DESPESA/FONTE DE RECURSO:
. 06 01 10 305 0019 2.044 3.3.90.39.00 1214000000
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03(TRÊS) MESES;
DATA DA ASSINATURA: 25/05/2020.
Encaminhe-se ao Setor Administrativo para que se proceda a devida publicação.
Boa Viagem, 25 de Maio de 2020.

