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Prefeitura Municipal de Porteirasj
Governo Municipal

CNPJ n° 07.654.114/0001-02

%

ílOBEUÇá

município de PORTEIRAS/CE

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2020.07.08.1

(EMERGENCIAL)

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/1993 e

suas alterações, Art. 4°, da Lei Federal 13.979/2020, alterada pela Medida
Provisória n° 926/2020 e os Decretos Municipais n° 206, 208 de 17 de Março
de 2020 — Situação de Emergência em Saúde Pública, provocada pelo

Coronavíms (Covid-19).

OBJETO DO PROCESSO: Contratação de serviços de som volante, para

divulgação das ações de medidas de combate e enfrentamento a pandemia

do novo coronavirus (Covid-19), no Município de Porteiras, Estado do Ceará

FAVORECIDOS: JOSE ERTVALDO da silva e JOSE TARGINO DE ARAÚJO

VALOR ESTIMADO: R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais)
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Prefeitura Municipal de Porteiras
Governo Municipal

CNPJ n° 07.654.114/0001-02 v—
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AUTUAÇÃO

Processo Dispensa de Licitação n° 2020.07.08.1

Porteiras/CE, 08 de julho de 2020.

Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Hoje, nesta cidade, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, autuo o processo dê dispensa de licit^ão que adiante se vê, do
que para constar, lavrei este termo. Eu, , Maria Edna
Tavares de Lavôr, Presidente da C.P.L, o subscrevo.

Maria Edna Tavares de Lavôr

Presidente da GPL
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Prefeitura Municipal de Porteira
Governo Municipal

CNPJ n° 07.654.114/0001-02

Fundo Municipal de Saúde

SOLICITAÇÃO N° 2020.07.01-0001

- >

^  .

A(Ao) Presidente da Comissão Permanente de Licitação - GPL da Prefeitura Municipal
de Porteiras.

ASSUNTO: ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSA

DE LICITAÇÃO.

Senhor Presidente,

Vimos pela presente, solicitar o desencadeamento nos termos do
inciso IV do Art. 24, da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores,
bem como no Art. 4°, da Lei Federal 13.979/2020, alterada pela Medida
Provisória n° 926/2020, de Processo de Dispensa de Licitação para Contratação
de serviços de som volante, para divulgação das ações de medidas de combate e
enfrentamento a pandemia do novo coronavirus (Covid-19), no Município de
Porteiras, Estado do Ceará.

CONSIDERANDO as necessárias e urgentes políticas públicas a serem
desempenhadas pelo município de Porteiras/CE, com o objetivo de promoção ao atendimento
de saúde da população, em razão da pandemia do novo coronavírus(Sars-Cov-2) e
considerando o crescente número de casos de pessoas infectadas registrados no município de
Porteiras, a Administração Municipal decide por ampliar campanha de divulgação de
orientação à população sobre medidas de proteção contra a presente pandemia.

A ação tem seu respaldo nos Decretos Municipais n° 206 e 208,
referentes ao estado de emergência em saúde pública decorrente da pandemia
causada pelo Coronavirus (Covid-19), no Art. 24, Inciso IV da Lei Federal

8.666/1993 e suas alterações e no Art. 4°, da Lei Federal 13.979/2020, alterada
pela Medida Provisória n° 926/2020.

Encaminhamos também orçamentos de preços (pesquisas de
mercado), realizadas entre profissionais do ramo pertinente, para agilizar no
processo administrativo.
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Destacamos que para a prestação dos serviços aqui pontuados e
constantes no Termo de Referência anexo serão utilizados recursos

disponibilizados pelo Fundo Nacional de Saúde (Enfrentamento da COVID 19)
destinados ao combate da pandemia citada.

Ademais, encaminhe-se para a Procuradoria Jurídica para emissão
de parecer acerca da possibilidade, legalidade e conveniência administrativa.

No azo renovamos nossos votos de estima e amizade.

Atenciosamente,

Porteiras/CE, 01 de julho de 2020

Maria Leda CÍementino de Almeida

Ordenadora de Despesas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

À Senhora

Maria Edna Tavares de Lavôr

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

NESTA
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Prefeitura Municipal de Porteiras^^^-^Ç^^C
Governo Municipal ®

CNPJ n° 07.654.114/0001-02

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1 - DEFINIÇÃO DO OBJETO
Contratação de serviços dé som volante, para divulgação das ações de medidas

de combate e enfrentamento a pandemia do novo coronavirus (Covid-19), no Município
de Porteiras, Estado do Ceará

2 - JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO as necessárias e urgentes políticas públicas a serem
deseinpenhadas pelo município de Porteiras/CE com o objetivo de promoção ao
atendimento de saúde da população, em razão da pandemia do novo coronavírus(Sars-
Cov-2);

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial de Saúde, em decorrência da Infecção Humana
intitulada COVID19;

CONSIDERANDO o art. 3°, inciso II, do Decreto Estadual n° 33.510. de 16 de
março de 2020, que suspendeu as atividades coletivas no âmbito do serviço público
enquanto perdurar a pandemia da covidl9, com vigência renovada pelo Decreto Estadual
n° 519, de 19.03.2020 e Decreto Estadual n° 33.575, de 05 de maio de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 206, de 17 de março de 2020, que
estabeleceu medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos á
saúde pública, a íim de evitar a disseminação da doença, dentre os quais a vedação
expressa de aglomerações;

CONSIDERANDO a necessidade de manter a população sempre bem informada
sobre as ações desenvolvidas no âmbito do município sobre a pandemia do coronavirus; »

CONSIDERANDO o crescente número de casos de pessoas infectadas registrados
no município de Porteiras,

A Administração Municipal decide por ampliar campanha de divulgação de
orientação à população sobre medidas de proteção contra a presente pandemia, por meio
de divulgação em massa, como forma complementar a outras medidas adotadas.

A ação tem amparo legal nos Decretos Municipais n° 206 e 208 de 17 de março de

2020, referentes ao estado de emergência em saúde pública decorrente da pandemia

causada pelo Coronavirus (Covid-19) no município de Porteiras/CE, no Art. 24, Inciso IV
da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações e no Art. 4°, da Lei Federal 13.979/2020,

alterada pela Medida Provisória n° 926/2020.

3 - DESCRIÇÃO DO ITEM E VALOR ESTIMADO
Os serviços serão prestados conforme descrição e especificação constantes na

planilha a seguir:
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Prefeitura Municipal de Porteiras
Governo Municipal

CNPJ n° 07.654.114/0001-02

Item Descrição UND Quant V.Unít V. Total

Divulgação em som volante, na Zona Urbana do
município de Porteiras/CE - vinhetas sobre a
necessidade de isolamento social, ações desenvolvidas
pela Administração Municipal e orientações gerais a
população sobre os efeitos e conseqüências da
pandemia covid-19

Horas 400 R$ 15,00 R$ 6.000,00

2

Divulgação em som volante, na Zona Rural do município
de Porteiras/CE - vinhetas sobre a necessidade de

isolamento social, ações desenvolvidas pela
Administração Municipal e orientações gerais a
população sobre os efeitos e conseqüências da
pandemia covid-19

Horas 300 R$ 20,00 R$ 6.000,00

R$ 12.000,00

5" DO VALOR ESTIMADO:

f > O valor total dos serviços é de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), a ser pago no prazo
de até trinta dias, contado da data final do período de adimplemento da obrigação, na
proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as
autorizações expedidas pelo gestor responsável e de conformidade com as notas fiscais e
ou recibos devidamente atestados pelo setor competente.

4 - REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO
4.1 - A(s) contratada(s) deverá(ão) apresentar os seguintes Documentos, os quais serão

analisados quanto à sua autenticidade:

a) Cópia do Cartão de inscrição no CPF;

b) Documento Oficial de Identidade, dom foto;

c) Comprovante de Endereço;

d) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal de seu domicílio;

e) Comprovação de disponibilidade de Veículo/Equipamento apropriado para o seviço

5 - PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

/  5.1-0 futuro contrato terá vigência por um período de 60 (sessenta) dias, a contar da

data de sua assinatura, ou enquanto decorrer a prestação do serviço, podendo ser
prorrogado, na forma da lei.

6 - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 - A prestação dos serviços será de acordo com as solicitações requisitadas pela
contratante, cabendo a esta (Unidade Gestora) definir locais, condições e necessidades

para a execução dos serviços.

6.2 - A contratada se obriga a executar os serviços no regime de execução indireta.
6.3 - Compreende a execução dos serviços:

-Divulgação de vinhetas sobre a necessidade de isolamento social e ações de
enfrentaínento por conta da covid 19, na zona urbana e na zona rural;

-Divulgação de ações desenvolvidas no município, através da Administração
Municipal;

•  -Divulgação de vinhetas com orientações a população sobre os efeitos e
conseqüências da pandemia covid 19 na zona urbana na zona rural do município.
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Governo Municipal

CNPJ n° 07.654.114/0001-02

6.4 - Todas as despesas referente ao serviço, tais como remuneração do(s) agente(es)
executor(es), combustíveis, manutenção,do veiculo utilizado bem como equipamentos de
som, impostos ou quaisquer outras despesas, inclusive as substituições de
equipamentos em caso de não estarem aptos à prestação dos serviços solicitados estão
inclusas no valor cotado.

6.5 - A Contratante autorizará a execução dos serviços de forma parcelada, íicando-lhe

assegurado o direito de solicitar apenas a execução da quantidade de horas que
considerar estritamente necessária

6.6 - A contratada responderá civil e criminalmente por todos os danos ocorridos durante
a execução dos serviços, decorrente de imperícia de seus funcionários ou representantes.

7 - ORIGEM DOS RECURSOS

7.1 - As despesas do contrato correrão por conta de recursos oriundos do FNS
{Enfrentamento da COVID 19)/Tesouro Municipal, previsto na seguinte Dotação

Orçamentária:

Orqão Unid. Orç. Proieto/Atívidade Elemento de Desoesa

11 01 10.122.5018.2.109.0000 3.3.90.36.00

8 - PAGAMENTO

8.1 - Os pagamentos serão feitos até o 30° (trigésimo) dia do mês subseqüente ao da
realização dos serviços, conforme atestados de execução dos serviços visados pela
Contratante.

8.2 - A Prefeitura Municipal de Porteiras se reserva no direito de rescindir o presente

contrato, de acordo com as condições estabelecidas na legislação pertinente, assim como

reduzir ou aumentar respeitados os limites de 25% sem que caiba a Contratada o direito
de reclamação ou indenização, nos termos do art. 65 da Lei n.° 8.666/93.

9 - OBRIGAÇÕES
9.1 - As obrigações da CONTRATANTE, da CONTRATADA e as demais normas serãò

regidas no Termo de contrato.

Porteiras/CE, 01 de Julho de 2020.

Maria Leda Clementino de Almeida

Fundo Municipal de Saúde
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ: 07.654.114/0001-02

PESQUISA DE PREÇOS

Nome: CÍCERO ANTONlO COUTINHO

CPF: 891.544.283-00

Endereço ' Rua Cel. José Tavares, 179 - Centro - BaixIo/CE

OBJETIVO; Contratação de prestação de serviços de som volante, para divulgação das ações de medidas de
combate e enfrentamento a pandemia do novo coronavirus (Covid-19), no Município de Porteiras, Estado do

Ceará.

1 - DETALHAMENTO DO OBJETO:

1.1 - Compreende a execução dos serviços:

-Divulgação de vinhetas sobre a necessidade de isolamento social e ações de enfrentamento por conta

da covid 19, na zona urbana e na zona rural;

-Divulgação de ações desenvolvidas no município, através da Administração Municipal
-Divulgação de vinhetas com orientações a população sobre os efeitos e conseqüências da pandemia

covid 19 na zona urbana na zona rural do município.

1.2 - Todas as despesas referente ao serviço, tais como remuneração do(s) agente(es) executor(es),
combustíveis, manutenção do veiculo utilizado bem como equipamentos de som, impostos ou quaisquer outras
despesas, estão inclusas no valor cotado.

2 - DA EXECUÇÃO E DO PAGAMENTO
2.1 - A Contratante autorizará a execução dos serviços de forma parcelada, ficando-ihe assegurado o direito de

solicitar apenas a execução da quantidade de horas que considerar estritamente necessária.

2.2 - O pagamento será realizado até trinta dias, contado da data final do período de adimplemento da
obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações

expedidas pelo gestor responsável e de conformidade com as notas fiscais e recibos devidamente atestados

pelo setor competente.

Item Descrição UND Quant V.Unit V. Total

1

Divulgação em som volante, na Zona Urbana do município de

Porteiras/CE - vinhetas sobre a necessidade de isolamento

social, ações desenvolvidas pela Administração Municipal e
orientações gerais a população sobre os efeitos e

conseqüências da pandemia covid-19

Horas 400 R$ 20,00 RS 8.000,00

2

Divulgação em som volante, na Zona Rural do município de

Porteiras/CE - vinhetas sobre a necessidade de isolamento

social, ações desenvolvidas pela Administração Municipal e

orientações gerais a população sobre os efeitos e
conseqüências da pandemia covid-19

Horas 300 R$ 25,00 RS 7.500,00

RS 15.500,00
Porteiras/CE, 25 de junho de 2020.

Valéria OIÍveii^^|^Èl^eira Rodrigues
Coordenadora de PlanejamentoVesquisa de Preço e Compras
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ: 07.654.114/0001-02

PESQUISA DE PREÇOS

Nome: JOSÉ TARGINO ARAÚJO

CPF: 632.883.383-00

Endereço " Rua Sargento Cícero Gonçalves Dantas, 69 - N. Sra da Conceição - Porteiras/CE

OBJETIVO; Contratação de prestação de serviços de som volante, para divulgação das ações de medidas de
combate e enfrentamento a pandemia do novo coronavirus (Covid-19), no Município de Porteiras, Estado do
Ceará.

1 - DETALHAMENTO DO OBJETO:

1.1 - Compreende a execução dos serviços:

-Divulgação de vinhetas sobre a necessidade de Isolamento social e ações de enfrentamento pòr conta
da covid 19, na zona urbana e na zona rural;

-Divulgação de ações desenvolvidas no município, através da Administração Municipal
-Divulgação de vinhetas com orientações a população sobre os efeitos e conseqüências da pandemia
covid 19 na zona urbana na zona rural do município.

1.2 - Todas as despesas referente ao serviço, tais como remuneração do(s) agente(es) executor(es),
combustíveis, manutenção do veiculo utilizado bem como equipamentos de som, impostos ou quaisquer outras

despesas, estão inclusas no valor cotado.

2 - DA EXECUÇÃO E DO PAGAMENTO
2.1 - A Contratante autorizará a execução dos serviços de forma parcelada, fícando-lhe assegurado o direito de
solicitar apenas a execução da quantidade de horas que considerar estritamente necessária.
2.2 - O pagamento será realizado até trinta dias, contado da data final do período de adlrtiplemento da
obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações
expedidas pelo gestor responsável e de conformidade com as notas fiscais e recibos devidamente atestados
pelo setor competente.

Item Descrição UND Quant V.Unit V. Total

1

Divulgação em som volante, na Zona Urbana do município de

Porteiras/CE - vinhetas sobre a necessidade de isolamento

social, ações desenvolvidas pela Administração Municipal e

orientações gerais a população sobre os efeitos e

conseqüências da pandemia covld-19

Horas 400 R$ 18,00 R$ 7.200,00

2

Divulgação em som volante, na Zona Rural do município de

Porteiras/CE - vinhetas sobre a necessidade de isolamento

social, ações desenvolvidas pela Administração Municipal e

orientações gerais a população sobre os efeitos e

conseqüências da pandemia covid-19

Horas 300 R$ 20,00 R$ 6.000,00

R$ 13.200,00

Porteiras/CE, 25 de junho de 2020.

llveiraTnfeueiraValéria OliveiraTífeueira Rodrigues

Coordenadora de Planejamento Pesquisa de Preço e Compras

Rua Mestre Zuca, n® 16 - Centro - PORTEIRAS/CE ■ CNPJ: 07.654.114/0001-02 • FONE: 8835571254



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - C

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ; 07.654.114/0001-02

PESQUISA DE PREÇOS

t

Nome: JOSE ERIVALDO DA SILVA

CPF: 718.244.993-53

Endereço " Rua Francisco G Dantas, 28-Entre Rios-Porteiras/CE

OBJETIVO; Contratação de prestação de serviços de som volante, para divulgação das ações de medidas de
combate e enfrentamento a pandeniia do novo coronavirus (CovÍd-19), no Município de Porteiras, Estado do

Ceará.

1 - DETALHAMENTO DO OBJETO:

1.1 - Compreende a execução dos serviços:

-Divulgação de vinhetas sobre a necessidade de isolamento social e ações de enfrentamento por conta

da covid 19, na zona urbana e na zona rural;

-Divulgação de ações desenvolvidas no município, através da Administração Municipal

-Divulgação de vinhetas com orientações a população sobre os efeitos e conseqüências da pandemia

covid 19 na zona urbana na zona rural do município.

1.2 - Todas as despesas referente ao serviço, tais como remuneração do(s) agente{es) executor(es),

combustíveis, manutenção do veiculo utilizado bem como equipamentos de som, impostos ou quaisquer outras
despesas, estão inclusas no valor cotado.

2- DA EXECUÇÃO E DO PAGAMENTO
2.1 - A Contratante autorizará a execução dos serviços de forma parcelada, ficando^lhe assegurado o direito de
solicitar apenas a execução da quantidade de horas que considerar estritamente necessária.

2.2 - O pagamento será realizado até trinta dias, contado da data final do período de adimplemento da

obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações
expedidas pelo gestor responsável e de conformidade com as notas fiscais e recibos devidamente atestados

pelo setor competente.

Item Descrição UND Quant V.Unit V. Total

1

Divulgação em som volante, na Zona Urbana do município de

Porteiras/CE - vinhetas sobre a necessidade de Isolamento

social, ações desenvolvidas pela Administração Municipal e

orientações gerais a população sobre os efeitos e

conseqüências dá pandemia covid-19

Horas 400 R$ 15,00 RS 6.000,00

2

Divulgação em som volante, na Zona Rural do município de

Porteiras/CE - vinhetas sobre a necessidade de isolamento

social, ações desenvolvidas pela Administração Municipal e
orientações gerais a população sobre os efeitos e

conseqüências da pandemia covid-19

Horas 300 RS 22,00 RS 6.600,00

RS 12.600,00

t

Porteiras/CE, 25 de junho de 2020.

Valéria Oliveietí^eíra Rodrigues
Coordenadora de Planejamento Pesquisa de Preço e Compras

Rua Mestre Zuca, 16 - Cèntro - PORTEIRAS/CE - CNPJ: 07.654.114/0001-02 - FONE: 8835571254



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ: 07,654.114/0001-02

PESQUISA DE PREÇO - MÍNIMO GLOBAL

Item Especificação Und Qtd
JOSE

ERIVADO

JOSE

TARGINO

CÍCERO

COUTINHO
Mínimo Mínimo Global

1

Divulgação em som volante, na Zona Urbana do

município de Porteiras/CE - vinhetas sobre a

necessidade de isolamento social, ações

desenvolvidas pela Administração Municipal e

orientações gerais a população sobre os efeitos

e conseqüências da pandemia covid-19

Horas 400 R$ 15,00 R$ 18,00 RS 20,00 RS 15,00 RS 6.000,00

2

Divulgação em som volante, na Zona Rural do

município de Porteiras/CE - vinhetas sobre a

necessidade de isolamento social, ações

desenvolvidas pela Administração Municipal e

orientações gerais a população sobre os efeitos

e conseqüências da pandemia covid-19

Horas 300 R$ 22,00 R$ 20,00 R$ 25,00 RS 20,00 RS 6.000,00

Valor Estimado R$ 12.000,00

Porteiras-Ce, 25 de junho de 2020

Valéria Oliveiííff^gueira Rodrigues
Coordenadora de Planejamento Pesquisa de Preço e Compras •o'
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CONTRATO DE ARRENDAMENTO

f ̂
MQi

Pelo presente instrumento particular de contrato de arrendamento de veícuio que. en^;(^áDEâ^^í^J
um iado como ARRENDANTE O Sr. JOSÉ EDJACKSON DA SILVA, maior, brasileiro, porí^^or do Cg^n^
903.910.983-49, residente e domiciliado à Rua Princesa Isabel, n^ 94, bairro CENTRbj^èl^^S^aâe de
PORTEIRAS/CE, e de outro lado como ARRENDATÁRIO o Sr. JOSE ERIVALDO DA SILVA maior,
brasileiro, casado, portador do C.P.F. 718.244.993-53, residente e domiciliado à RUA FRANCISCO
GONÇALVES DANTAS, 28, bairro Entre Rios, na cidade de PORTEIRAS/CE, ajustam e contratam por
este instrumento o arrendamento do bem abaixo descrito, de conformidade com as cláusulas e
condições aqui enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O ARRENDANTE dá em arrendamento o ARRENDATÁRIO, pelo prazo e nas
condições neste instrumento pactuados, o veículo tipo Motocicleta Fionda, NXR 160-BROS,
Ano/modelo 2015, Placa PMG2795

CLÁUSULA SEGUNDA; O veículo objeto do presente arrendamento, é entregue o ARRENDATÁRIO
devidamente equipado com todas as ferramentas e acessórios obrigatórios, pneus e câmaras de ar
completamente novos, pintura, motor e tudo o mais em perfeitas condições de uso, funcionamento,
conservação e segurança e assim deverá ser restituído a ARRENDANTE, salvo o natural desgaste
decorrente do tempo e do uso normal

CLÁUSULA TERCEIRA: O valor do arrendamento ora convencionado é de 20,0% da arrecadação
mensal, em relação ao que o ARRENDATÁRIO arrecada em atividades de caráter comercial com nas
quais fizer uso do referido veículo, a qual deverá pagar pontualmente até o quinto dia útil de cada
mês subsequente ao serviços faturados. O valor será reajustado mediante acordo entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de arrendamento é indeterminado, com início a partir da data de
assinatura deste termo, sendo que na eventual venda do veículo pelo ARRENDENTE, este contrato
será automaticamente cancelado

CLÁUSULA QUINTA: O veículo arrendado não poderá ser dado em empréstimo, sendo também
absolutamente vedada a cessão e transferência por parte do ARRENDATÁRIO

CLÁUSULA SEXTA: Correrão por conta e risco do ARRENDATÁRIO as despesas de licenciamento do
veículo arrendado e as respectivas renovações, inclusive taxas, impostos e quaisquer outros encargos

devidos à obtenção de licenças, eventuais acréscimos, multas e penalidades impostas pelo
desrespeito as leis e regulamentos do trânsito do país. Correrão também por conta do

ARRENDATÁRIO todas as despesas com manutenção, reparos, custeio, conservação e substituição de
peças e acessórios

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica eleito o foro e Comarca de Porteiras/CE, para dirimir quaisquer questões
decorrentes do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais especial que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor
e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para fins de direito

Porteiras/Ce, 06 de junho de 2020

JOSÉ EDJACKSON DA SILVA

ARRENDANTE

JOSE ERIVALDO DAS LVA

ARRENDATÁRIO
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Prefeitura Municipal de Porteiras
Estado do Ceara

Secretaria de Administração e Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Certidão N°: 00094

Fornecida para: JOSE ERIVALDO DA SILVA
Código:

CNPJ/CPF N°: 71824499353

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO GONÇALVES DÁNTAS 28 ENTRE RIOS PORTEIRAS CE

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios
anteriores e o atuai, NÃO EXISTEWl pendências de natureza tributária e não tributária em nome do
requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da Lei, ressalvando o
direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que
venham a ser apurados.

Certidão solicitada em 25/06/2020 14:16:56
Válida até 23/09/2020

Código para verificação de autenticidade: 8610004002082
Endereço eletrônico: www.xtronline.com.br/porteiras

Qualquer rasura ou emenda tornará este documento inválido

Ctódõ Dep.de Tributo
CÍCERO ALVES SAMPAIO

CHEFE DO DER. DE TRIBUTOS

Emitido por: CÍCERO / 605



Governo»
Esx\DO'» CaARA
«.rWl *■<!**»

DADOS DO CLIENTE
JOSE ERIVALDO DA SILVA
RUA FRANCISCO G DANTAS. 28, ENTRE RIOS
PORTEIRAS - CEP: 63.270000

rnriififtacao: O"» nAn nOfiQ.0000.7
ECONOMIAS

Resldendat 001 j Comaftíd: 000
INFORMAÇÕES SOBRE MEDlçAo

PadfSo do Imóvel; REGULAR

O)

á

{ Industrial: 000 I Pilbnea: 000

Medidor l Leitura An^orA17F010184 J 584
Leitura Atual

599

Média Semestral(m*|
15

Altura atual: 07/05/2020
Leitura anterior: 07/04^020

Emissão: 20/05/2020
Próxima leitura: 06/06/2020

"qUMJOADEDAÃGUADISTRIBUIDAREFERéNTEA: 05/2020
N. de amostras Cloro Turbldez Cor Colifonnes lotais
Exigidas 12 « S
Analizâdas 14 14
Em conformidade 14 14 14

12

14

14

Eschsrichia coU
12

14

14

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
AQUA

JUROS DE 0,033% AO DIA
MULTA DE 2%

Valor (R$1
52,40

0,20
1,37

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO
Descrição
PIS '
CORNS

valor (R$}
0,51
2,58

HISTÓRICO DE VOLUME-
Més/Ano
mai/19

Agua^m*) Esgoto (mi
0 •

jiin/19 12 0

jul/ig 14 0

ago/19 11 0

seV19 13 0

out/19 18 0

nov/19 20 0

de2/19 23 0

jan/20 17 0

fev/20 18 0  -

mar^O 16 0

abr/20 17 1  °
SUBSiOIO
Descrição. Valor (R5)
Valor do Serviço 63,^
Subsfdlof-) 9.25
Total de Serviço 53.97

MÊS/ÁNO
05/2020UO/CU^U

VENCIMENTO
10/06/2020I ,W.

IAGIWDECEMOS SUA POfmJAUDADE E SAÚDE,
j relatório da QUAUDADE DA AGUA VEJA NO srTE CAGECE

53.97

SS^SSias

•Cagece

DADOS DO CUBÍTE
Inscrição: 36167622
Vencimento: 10/06/2020

Governói»
Estado DO Ceara
SttrtOrlB toCitín



^ GovEBNOto ,
EsiadodoC^miíI 36156647

DADOS 00 CUEjrre

HUASGTOCERO GONCy^LVES DANTAS, 69. NOSSAEENHOHADAC0NCE1CA0
POSTEIHAS - CEP: 6357(W00

[ fuq 0667.0000.1Onriineaeao: 05O-<

ECONOMIAS

RMhkndat: 001 ] CorawdA 000
INFORMAÇÕES S08RE UEDIÇAO
Serviço I Wetfldof lultureAnterior

I biduitriefc 000 I pAblla: 000
"S;

Leitun Atuei Volume (m*) Médle Seme*{nl(in'}

Emissão: 24/03/2020"ÇeJm atuat
'• LeHura amerior.
"QÜAUOADEOAÁeUAOISTmBUIDAREFERENTEA: 03EOZO

N.deem08t«S Cloro TurbMoz Co» toHormoetoUts
Erdgldes ' « 12 = ' "
Arrsreadas 1* 1*
Em eoilormSteas 14 14 14

Escheridilacoa

12

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS 154^1
JUROS DÊ 0Í83X AO DIA
MULTA DE 2%

Velar (RJ)

60.00

9,95

1,16

ristOrico oe volume

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMEffTO
Descrição

PIS

CORNS

\Uor(RJ)
0,68

2.92

Uls/Ane Esgote

0000 0

0000 0

0000 0

0000 0

0000 0

0000 0

0000 0

0000 0

0000 0

0000 0

0000 0

subsídio
PcBeriçla

Valor do Sen^ço
Subsrdlo(-)
Tftlal rln Rftrvka)

imior (RJ)
61 .'13
0,00 .

61.13

Ministério dá Fazenda

R|cgiía?Eéc|èral'
eOMPROVÁNTEJ)E INSCRIÇÃO CPF

632 883 383-00

Nome

JOSE TARGIMO DE ARAÚJO

Nascimento

1C03M977

:p0piqéfCi^è^fjTÍ?G^^ : ;

m

\imcip3/

•••

'

MÊS/ANO
03/2020

VENCIMENTO

08/D4/2D20

TOTALAPAGAR (RS)-:'-
■  ' 61.13 •••

r  f I i i-, I- f-Mir'-' ^

' CONSTATAMOS DEBITO DE RS 1.128.70. CASO PAGO, DESraNSIDERAR.
REIATORIO DA QUALIDADE DAAGUA VEJANO SITECAGECE V

^as 10 44 65 do dia 25/06/2020 ■'(hora e data de Brasjlja)
^  djgito verificador 00

^^HDO SOjflEflTE COrvj COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃáj
AgO.

Governòdo
£<njLt>0 DO OSÃRA
teMeVevCMMB

Cagece. ■r^díifôl^

,jR|GisiSa.i . .
®  S 950'>9083547

JOSE TARGí 10 DE ^RAU É

Ja'0 HOfOPIO PEREIRA g
ÜTVa TAPGIrlO DE ARAÚJO

PO «*,«• TE Ê

^.RÉpVdAcS u8/1oSq®SÍ

16/03/Í977

f£|i i
1

ííÉ 1#1
m f
Wí!& i/.

1

IS 1

lÉ
s

f

DADOS DO CUENTE
[nscriçâa 36156647
Vendmerto: 08/04^020

82610000000-7 61130009500-1 [flfm IÍ

Mds/ara: 03/2020
Total a pagar (R$); 61,13

í CERT IIASCIHFITO CARTORIO 1 OFICIO TERMO 1582 FOLIA 26 P
)  ̂ RO AÍ4 POírEIRAS CE ÍHÊ

IR

iPí^aüí^friÃrs '.v-tív

.• ' ' ^-rSsi,

mi

m

S?

i

g||

iJ
-í3
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DETRAM-CE 0146383^5994

dR-v|i6üt(^Éssõí!"

leRDD
rRO- 1

^ságaüS^oD
fE^Entícibi
í2Dra'i
t  • "'—^

r ;DAMiA0|\(JgW^g;4f^.r' ■ ] • , - ■

JiT- .71^6104

"A' A * TÍ •* *i
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'^&Ol/ihCO

r-Tl-^i '■ ''■ MARCA/MPDELO,
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.^QAP/PbT/ClL——i ]=-rf-CATEGORIA ^
. 2Ê'-4üCV/162.CC-i--' ' i PARTIC

L  l i . - „ f—

4'CdR PRÊOÒMiNWJTE^
;VERj4è-Lík \ \

•.CPF7 CNPJ •

r- EXERCfCfCÍ,^rT-DATA ÉMISSAÕrn

7:RÉNAV:^7^ MARC/^/MODELO=

lèsmM'
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CONTRATO DE LOCAÇAO DE MOTOCICLETA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

LOCADOR(A): DAMIAO VICENTE NETO, residente, na Rua AV. MARIA GONÇALVES
DANTAS, NO 008 - CENTRO - PORTEIRAS/CE. Inscrito no CPF 542.243.143-04 e RG
54261447 SSP/CE.

LOCATÁRIO: JOSE TARGINO DE ARAÚJO, residente à RUA SARGENTO CÍCERO G
DANTAS, 69, Bairro Nossa Senhora da Conceição, Porteiras/CE, inscrito no C.P.F. n®
632.883.383-00 e RG no

Cláusula 1^. DO OBJETO DO CONTRATO - O presente contrato tem como OBJETO a
locação de um veículo Motocicleta, Honda, Bros, NXR, ano/modelo 2017, placa PNW84Ü4
de propriedade do(a) LOCADOR(A}.

Cláusula 23. DO USO - O Veículo, objeto deste contrato, será utilizado
exclusivamente pelo LOCATÁRIO, não sendo permitido o seu uso por terceiros sob pena
de rescisão contratual e o pagamento da multa prevista na Cláusula 7^.

Cláusula 33. DA DEVOLUÇÃO - O LOCATÁRIO deverá devolver o veículo
à(o) LOCADOR(A) nas mesmas condições em que estava quando o recebeu, ou seja,
em perfeitas condições de uso, respondendo pelos danos ou prejuízos causados,
considerando, obviamente, eventuais desgastes naturais do período de uso.

Cláusula 43. DO PRAZO - A presente locação terá o lapso temporal de validade de
Ol(um) ano. Iniciando na data de assinatura do presente termo, podendo ser prorrogada,
convindo as partes.

Cláusula 53. DO VALOR - O valor do presente acordo é de R$ 200,00(duzentos reais)
mensais, a serem pagos no último dia útil de cada mês

Cláusula 63. DA RESCISÃO - É assegurado às partes a rescisão do presente contrato a
qualquer momento, desde que haja comunicação à oütra parte com antecedência mínima
de 30(trintã) dias.

Cláusula 73, DO FORO - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO,
as partes elegem o foro da comarca de Porteiras/CE

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas
vias de igual teor.

Porteiras/CE, 02 de setembro de 2019 -"Ó.

DAMIAO VICENTE NETO <í^
CPF 542.243.143-04

LOCADOR ^

.^ j/íò Pé
JÕSE TARGINO DE ARAÚJO
CPF 632.883.383-00

LOCATÁRIO



Prefeitura Municipal de Porteiras
Estado do Ceara

Secretaria de Administração e Finanças

^BELlC^

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Certidão N°; 00093

Fornecida para; JOSE TARGINO DE ARAÚJO
Código:

CNPJ/CPF N°; 63288338300

ENDEREÇO: RUA SARGENTO CÍCERO DANTAS S/N S/N
PORTEIRAS CE

NOSSA S. DA CONCEIÇÃO

Certificamos que. revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios
anteriores e o atual, NÃO EXISTEM pendências de natureza tributária e não tributária em nome do
requerente, peio que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da Lei, ressalvando o
direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que
venham a ser apurados.

è
Certidão solicitada em 25/06/2020 11:32:09 "

Válida até 23/09/2020

Código para verificação de autenticidade: 4147008343130
Endereço eletrônico: www.xtronline.com.br/porteiras

Qualquer rasura ou emenda tornará este documento inválido

(MsdgOep.dsTnte
CICERO ALVES SAMPAIO

CHEFE DO DEP. DE TRIBUTOS

Emitido por: CÍCERO / 605



Prefeitura Municipal de Porteir
Governo Municipal

CNPJ n° 07.654.114/0001-02

COMUNICAÇÃO INTERNA

À Procuradoria Jurídica do IVIunIcípio.

Vimos através desta, formular consulta acerca da viabilidade de elaborãrmòs o
Processo de Dispensa de Licitação, solicitado pela Exma. Órdenadora dé Despesas do
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a Sra. Maria Leda Clementino de Almeida, para a
Contratação de serviços de som volante, para divulgação das ações de medidas de
combate e enfrentamento a pandemia do novo coronavirus (Covid-19), no Município de
Porteiras, Estado do Ceará, fundamentado nas disposições contidas no Art. 24. Inciso IV
da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações, Art. 4°, da Lei Federal 13.979/2020, alterada
pela Medida Provisória n° 926/2020 e nos Decretos Municipais n° 206 e 2Ô8. dê 17 dé
Março de 2020 - Situação de Emergência em Saúde Pública, provocada pelò
Coronavirus (Covid-19).

Porteiras/CE, 02 de Julho dé 2020.

Maria Edna Tavares de Lavôr

Presidente da Comissão de Licitação

Rua Mestre Zuca, n" 16 • Centro • PORTEIRAS/CE ■ CNPJ: 07.654.114/0001-02 • FONE: 8835571254



Prefeitura Municipal de Porteira
Governo Municipal

CNPJ n° 07.654.114/0001-02

PARECER jurídico

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.

VERIFICAÇÃO DE LEGITIMIDADE. SUBSUNÇÃO
AOS DITAMES DO ART. 24, INCISO IV DA LEI N°

8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES,
ART. 4", DA LEI FEDERAL 13.979, ALTERADA

PELA MEDIDA PROVISÓRIA N° 926, DE 2020.

Indaga a Comissão Permanente de Licitação, por ordem da Ordenadora de

Despesas do Fundo Municipal de Saúde, sobre a 'Possibilidade Jurídica" para a

Contratação de serviços de som volante, para divulgação das ações de medidas de

combate e enfrentamento a pandemia do novo coronavirus (Covid'19), no Município de
Porteiras, Estado do Ceará, em virtude da caracterizada emergência.

A possibilidade Jurídica da contratação direta é legalmente permitida no

Estatuto Licitatório (Leis Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993; Lei 8.883, de 08 de

junho de 1.994; Lei 9.032, de 28 de junho de 1995 e Lei 9.648 de 27 de junho de 1998, nos

casos de Dispensa e Inexisibilidade de Licitação, bem como na Lei Federal 13.979, de 06

de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória n°926, de 20 de março de 2020).

A Dispensa de Licitação é permitida, dentre outros previstos legalmente,

nos casos de emergência ou de calamidade pública (art. 24, IV, da Lei n'^ 8.666/93), quando

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou

comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,

públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser

concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,

contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos

respectivos contratos.

Desta forma não há dúvidas: estamos diante de um caso típico de Dispensa

de Licitação, pois conforme informado pela Exma. Sra. Ordenadora de Despesas do Fundo

Municipal de Saúde, dada a gravidade da situação em que se encontra a grande junhoria

dos países, mais especificadamente o "Brasil", o "Estado do Ceará" e o "Município de

Porteiras", foi emitido o Decreto n.°206 e 208/2020, de 17 de março de 2020, decretando

Rua Mestre Zuca, n° 16 ■ Centro - PORTEIRAS/CE - CNPJ: 07.654.114/0001-02 ■ FONE: 8835571254



%
Prefeitura Municipal de Porteira;

Governo Municipal
CNPJ n° 07.654.114/0001-02

"Situação de Emergência de Saúde Pública" neste Município, vigorando enquanto

perdurar o estado de emergência pelo Coronavirus (Covid-19), sendo requisito para

permitir a exceção à regra, qual seja, a não realização do procedimento licitatório, por que

dispensável no caso em tela.

Vale ressaltar, no entanto, que o contrato a ser realizado com a presente

Dispensa de Licitação, se reveste exclusivamente de caráter temvorário, dentro do prazo

estabelecido no Decreto Municipal n° 206 e 208, de 17 de março de 2020, aplicando-se

apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública, de importância internacional,

decorrente do coronavirus.

Diante do exposto, do ponto de vista estritamente jurídico, esta Assessoria

Jurídica manifesta-se pela legalidade da dispensa do processo licitatório, haja vista que

atende ao caso previsto no Art. 24, Inciso IVda Lei 8.666/93 e suas alterações, Art. 4°, da

Lei Federal 13.979, alterada pela Medida Provisória n° 926, de 2020 e à Situação de

Emergência de Saúde Pública Municipal.

Este é o meu Parecer, salvo melhor juízo.

Porteiras/CE, 03 de julho de 2020.

^
^  AMANDA ANGELIM DE SANTANA

ASSESSORIA JURÍDICA
OAB/CE n" 30706

Rua Mestre Zuca, n® 16 - Centro - PORTEIRAS/CE - CNPJ: 07.654.114/0001-02 - FONE: 8835571254



•^3-^

Prefeitura Municipal de Porteir
Governo Municipal

CNPJ n° 07.654.114/0001-02

MEMORANDO - CPL

Porteiras - CE, 07 de Julho de 2020.

DA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PARA: SENHOR(A) ORDENARDOR(A) DA DESPESA
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO
ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO PÚBLICA.

Senhor(a) Ordenador(a),

DE PROCESSO

Vimos através do presente, solicitar se digne Vossa Senhoria em
autorizar esta competente Comissão de Licitação a realizar Processo Administrativo de
Dispensa de Licitação^ voltado para a contratação de serviços de som volante, para
divulgação das ações de medidas de combate e enfrentamento a pandemia do novo
coronavirus (Covid-19), no Município de Porteiras, Estado do Ceará, conforme
especificações que nos foram apresentadas, face a urgência verificada, enquadrando-se
assim na hipótese de dispensa de licitação com supedâneo no Art. 24, Inciso IV da Lei
8.666/93 e suas alterações, Art. 4°, da Lei Federal 13.979 e pela Medida Provisória n° 926,
de 2020.

A despesa está estimada em R$ 12.000,00 (Doze mil, reais), e deverá ser
classificada na seguinte dotação orçamentária:

Órgão Unid. Ore. Projeto/Atividade Elemento de Despesa
11 01 10.122.5018.2.109.0000 3.3.90.36.00

Atenciosamente,

Maria Edn^5^avares de Lavôr

Presidente da Comissão de Licitação

AUTORIZO EM; 07/07/2020.

Maria Leda Liementino de Almeida
Ordenador(a) de Despesas
Fundo Municipal de Saúde
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DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS

(Lei de Responsabilidade Fiscal)

Ao(À)

Sr(a). Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Porteiras

NESTA

Em atendimento ao disposto na Lei Federal n® 8.666/93,

e ao disposto no Art. 16 da Lei Complementar n° 101/2000, Lei de

Responsabilidade Fiscal, vimos informar a Vossa Senhoria que há

estimativa do impacto Orçamentário-Financeiro e que dispomos de
recursos oriundos do FUNDO NACIONAL DE SAÚDE {Enfrentamento da

COVID 19)/Tesouro Municipal, para a Contratação de serviços de

som volante, para divulgação das ações de medidas de combate e

enfrentamento a pandemia do novo coronavirus (Covid-19), no

Município de Porteiras, Estado do Ceará, estando o presente
processo em compatibilidade e adequação com a Lei Orçamentária

Anual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, salva ainda a Lei

municipal n®581 de Abertura de Crédito extraordinário para

enfrentamento da Covid-19.

Porteiras - CE, 07 de Julho de 2020.

Atenciosamente

Ursulino

Municipal de Finanças
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PROCESSO ADMINISTRATIVO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2020.07.08.1

A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Porteiras, Estado do

Ceará, por ordem da Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde, a Sra.
Maria Lêda Clementino de Almeida, no uso de suas funções, vem abrir o presente
processo de Dispensa de Licitação para a Contratação de serviços de som volante, para
divulgação das ações de medidas de combate e enfrentamento a pandemia do novo
coronavirus (Covid-19), no Município de Porteiras, Estado do Ceará, conforme

especificação dos serviços apresentados nos autos.

A presente contratação compreende ações da Administração Pública
Municipal voltada ao estado de emergência de saúde pública de importância
internacional, de caráter urgente e imprevisível decorrente da pandemia do COVID-19,
doença respiratória aguda causada pelo novo coronavirus (Sars-Cov-2) que apresenta
rápida propagação/difusão. Tal atitude alinhada a outros cuidados e políticas já adotadas
pela Administração Municipal, são instrumentos relevantes/importantes no combate e
prevenção ao contágio e proliferação do coronavirus.

COTACÕES/PESQUISAS DE PREGOS

No processo em epígrafe, verificou-se que foram realizadas 03 (três) pesquisas
de preços constantes nos autos, sendo os profissionais abaixo detentores do menor
preço(por item), atendendo as condições mais vantajosas a Unidade Gestora Contratante,
conforme planilha que segue:

Item Descricão/Nome Unidade QuanL Valor Unlt. Valor Total

0001

Divulgação em som volante, na Zona Urbana dp município d€
iPçrtéiras/CE - vinhetas sobre ainecessldâde de isolamento íspcial
ações desenvolvidas pela Administração Municipal .e orientações
gerais a pppülação sobre os efeitos e conseqüências da pandemis
covid-19, . r

'

h 400 .15,00
f !%. • 1

6.000,00

Venc.
JOSE ERiVALDO DA SILVA

CPF: 718.244.993-53

Item Descrlcão/Nome Unidade Quant. Valor Unlt. Valor Total

0Ò02

Divulgáçâo em som volante, na Zona Rural do/município de
Portejras/CE - vinhetas sobre a necessidade de Isolamento social,
ações desenvolvidas pela Administração Municipal e. orièntações
géraís a população sobre os efeitos^e conseqüências da pandemia
covld-Í9 . ' = ,

h 300 •  20,00 6;000;00

Venc.
JOSETARGINO DE ARAÚJO
CPF: 632.883.383-00
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JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto
como regra geral, e o meio de aferi-ío estar em juntar aos autos do respectivo processo

pelo menos 03 (três) pesquisas de preços.

A despeito desta ássertiva, o TCÜ já se

manifestou:

"Adotar como regra a realização de coleta de preços
nas contratações de serviço e compras dispensadas

de licitação com fundamento no art. 24, inciso II, da

lei n°. 8.666/93" (Decisão n° 678/95-TCU-Plenário,

Rei. Min. Lincoln Magalhães da Rocha. DOU de 28.

12.95, pág. 22.603).

De acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas da União, como pode ser
visto acima, a orientação é que no caso de dispensa seja obedecida à coleta de preços,
que pòr analogia deve obedecer ao procedimento da modalidade CONVITE que exige no
mínimo 03 (três) licitantes.

MOTIVO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

A escolha se deu em virtude do mesmo ter apresentado o menor preço para
os itens solicitados, de acordo com as pesquisas de preços (levantamento de custos)
apresentadas pelo Município de Porteiras/CE, conforme orçamentos de preços constante
nos autos.

FONTE DE RECURSOS

Recursos Orçamentários do FNS (Enfrentamento da COVID 19)/Tesouro
Municipal, com a seguinte classificação:

Orqão Unid. Orç. Proíeto/Atividade Elemento de Despesa
11 01 10.122.5018.2.109.0000 3.3.90.36.00

FUNDAMENTO LEGAL
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A locação tem seu respaldo no Art. 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/1993 e

suas alterações e no Art. 4°, da Lei Federal 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória
n° 926/2020, nos Decretos Municipais n° 206 e 208, referentes ao estado de emergência
em saúde pública decorrente da pandemia causada pelo Corònavírus (Covid-19).

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Porteiras, no uso de
suas atribuições legais e considerando tudo o que consta deste processo Administrativo,
vem emitir a presente declaração de Dispensa de Licitação, fundamentada no Art. 24,
Inciso IV da Lei 8.666/93 e suas alterações, Art. 4°, da Lei Federal 13.979, alterada pela
Medida Provisória n° 926, de 2020, em favor de JOSE ERIVALDO DA SILVA e JOSE

TARGINO DE ARAÚJO

Assim, nos termos do Art. 26, da Lei n° 8.666/93, vem comunicar à Exma.

Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Maria Lêda Clementino
de Almeida, de todo teor da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a
devida ratificação.

Porteiras/CE, 08 de julho de 2020

Comissão de Licitação

Comissão 1

Função Nome Assinatura

Presidente
Maria Edna Tavares de Lavôr Aj 1 /

Membro
Francellda Tavares dos Santos

Membro Bruna Erisete Gaivão /Â
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TERMO DE RATIFlCACAO

A Exma. Sra. Ordenadora de Despesas do FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE, Maria Leda Clementino de Almeida, vem no uso de suas atribuições legais,
e de acordo com o que determina o Art. 26 da Lei 8.666/93 e suas

alterações posteriores, e considerando o que consta do presente processo

administrativo, face a urgência justificada, RATIFICAR a declaração de Dispensa

de Licitação n^ 2020.07.08.1, para a Contratação de serviços de som volante, para

divulgação das ações de medidas de combate e enfrentamento a pandemia do

novo coronavirus (Covid-19), no Município de Porteiras, Estado do Ceará, em favor
de JOSE ERIVALDO DA SILVA, inscrito no CPF sob o 718.244.993-53, sendo a

contratação no valor global estimado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente ao

item 0001 e JOSE TARGINO DE ARAÚJO, inscrita no CPF sob o n^ 632.883.383-00,

sendo a contratação no valor global estimado de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
referente ao item 0002, determinando, outrossim, que se proceda a publicação do

devido extrato desta Ratificação.

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis.

Notifique-se aos supracitados profissionais para celebração do

respectivo Contrato.

Ciência aos interessados.

Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras - Estado do Ceará, 10 de

Julho de 2020.

n/l (
•JíTS/ãS

Maria Leda Clementino de Almeida

Ordenadora de Despesas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de

Porteiras/CE, em cumprimento da ratificação procedida pela Sra. Ordenadora de

Despesas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Maria Leda Clementino de Almeida, faz
publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação n° 2020.07.08.1,

conforme segue: Objeto: Contratação de serviços de som volante, para divulgação das
ações de medidas de combate e enfrentamento a pandemia do novo coronavirus

(Covid-19), no Município de Porteiras, Estado do Ceará Favorecido(s): JOSE

ERIVALDO DA SILVA, inscrito no CPF sob o n^ 718.244.993-53, com valor global

estimado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente ao Item 0001 e JOSE

TARGINO DE ARAÚJO, Inscrita no CPF sob o n® 632.883.383-00, com valor

global estimado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente ao Item 0002.
Fundamento Legal: Art. 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações, Art.

4°, da Lei Federal 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória n° 926/2020, c/c Art. 26

da Lei Federal n° 8.666/93. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Presidente

da Comissão Permanente de Licitação e Ratificada pela Sra. Maria Leda Clementino de

Almeida, Ordenadora de Despesas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Porteiras/CE.

Porteiras/CE, 10 de Julho de 2020.

u
Maria Edna Tavares de Lavôr

Comissão Permanente de Licitação

Presidente
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CERTIDÃO DE PUBLICACAO

Certifico para os devidos fins, que foi publicado através de afixação
na Portaria desta Prefeitura (Quadro de Aviso e Publicações) o Extrato da Dispensa

de Licitação/Processo Administrativo, referente à Contratação de serviços de som
volante, para divulgação das ações de medidas de combate e enfrentamento a

pandemia do novo coronavirus (Covid-19), no Município de Porteiras, Estado do

Ceará, em favor de JOSE ERIVALDO DA SILVA e JOSE TARGINO DE ARAÚJO

Porteiras/CE, 10 de Julho de 2020.

Maria Edna ravares de Lavôr

Comissão Permanente de Licitação
Presidente
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TERMO DE CONVOCAÇÃO
Dispensa 2020.07.08.1.

Nome: JOSE ERiVALDO DA SILVA.

CPF: 718.244.993-53.

Endereço: RUA FRANCISCO G DANTAS, 28. ENTRE RIOS, Porteiras - CE.

A Prefeitura Municipal de Porteiras, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, no
uso de suas funções, vem CONVOCAR o Sr JOSE ERIVALDO DA SILVA, para assinatura do Instrumento
Contratual referente à Dispensa n°. 2020.07.08.1, cujo objeto é a Contratação de serviços de som volante,
para divulgação das ações de medidas de combate e enfrentamento a pandemia do novo cõronavirus
(Covid-19), no Município de Porteiras, Estado do Ceará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a
partir do recebimento desta, para proceder com a assinatura do referido instrumento.

Porteiras/CE, 10 de junho de 2020.

Maria Leda Clementino de Almeida

Ordenador(a) de Despesas
Fundo Municipal de Saúde

Recebido em: 10 de julho de 2020.

SE ERIVALDO DA SILVA
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TERMO DE CONVOCAÇÃO
Dispensa 2020.07.08.1.

Nome: JOSÉ TARGINO ARAÚJO.
CPF: 632.883.383-00.

Endereço: Rua Sargento Cícero Gonçalves Dantas, 69 - N. Sra da Conceição - Porteiras/CE.

ê

A Prefeitura Municipal de Porteiras, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, no
uso de suas funções, vem CONVOCAR o Sr JOSÉ TARGINO ARAÚJO, para assinatura do Instrumento
Contratual referente à Dispensa n°. 2020.07.08.1, cujo objeto é a Contratação de serviços de som volante, para
divulgação das ações de medidas de combate e enfrentamento a pandemia do novo cõronavirus (Covid-19),
no Município de Porteiras, Estado do Ceará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do
recebimento desta, para proceder com a assinatura do referido instrumento.

Porteiras/CE, 10 de junho de 2020.

. f\/)/

Maria Leda Clementino de Almeida

Ordenador(a) de Despesas
Fundo Municipal de Saúde

Recebido em: 10 de julho de 2020.

.S.E.Á.ÇX...Í.ZI/..Ú
JOSE TARGINO ARAÚJO
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CONTRATO N® 2020.07.13-0001

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE PORTEIRAS, ATRAVÉS DO(A)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA JOSE
ERIVALDO DA SILVA , PARA O FIM QUE A SEGUIR
SE DECLARA.

O Município de Porteiras, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° 07.654.114/0001-02, através do(a) Fundo Municipal de Saúde, neste ato
representada por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr.(a) Maria Leda Clementino de Almeida,
residente e domiciliado(a) na Cidade de /PorteirasCE, apenas denominado(a) CONTRATANTE, e
de outro lado a Jose Erivaldo da Silva, estabelecida na RUA FRANCISCO G DANTAS, 28, Entre
Rios, Porteiras - CE, inscrita no CPF sob o n° 718.244.993-53, apenas denominada de
CONTRATADA(O) , resolvem firmar o presente Contrato, em conformidade com as disposições
contidas na Lei n° 8.666/93 atualizada pela Lei n° 9.648/98, e mediante as Cláusulas e condições a
seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1 - Artigo 24, inciso IV da Lei Federal n° 8.666 de 21 de agosto de 1993 e suas demais alterações,
Art. 4°, da Lei Federal 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória n° 926/2020 e os Decretos
Municipais n° 206 e 208, de 17 de Março de 2020 - Situação de Emergência em Saúde Pública,
provocada pelo Coronavírus (Covid-19) do município de Porteiras/CE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 - O presente instrumento tem por objeto a Contratação de serviços de som volante, para
divulgação das ações de medidas de combate e enfrentamento a pandemia do novo coronavírus
(Covid-19), no Município de Porteiras, Estado do Ceará conforme quadro descrito abaixo:

JOSE ERIVALDO DA SILVA

Especificação Unid. Quantidade Valor Llnlt. Total

Divulgação em som volante, na Zona Urbana do município
Porteiras/CE - vinhetas sobre a necessidade de isolamento soei

ações desenvolvidas pela Administração Municipal e orientaçc
gerais a população sobre os efeitos e conseqüências da pandem
covid-19

h 400 15,00 6.000,00

6.000,00

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 - 0(A) CONTRATADO(A) se obriga a executar os serviços acima especificados no regime de
execução indireta e conforme condições constantes no Termo de Referência - Anexo I constante nos
autos.

CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O objeto contratual tem o valor global de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que corresponde à
realização total do objeto contratado.
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4.2 - Os pagamentos serão feitos até o 30° (trigésimo) dia do mês subseqüente ao da realiz^
serviços, conforme atestados de execução dos serviços visados pela Contratante.
4.3 - No valor pactuado deverão estar inclusos todos os tributos e/ou encargos sociais, resultantes da
prestação dos serviços, inclusive despesas inerentes a fretes e outros necessários a execução dos
serviços.
4.4 - A Prefeitura Municipal de Porteiras se reserva no direito de rescindir o presente contrato, de
acordo com as condições estabelecidas na legislação pertinente, assim como reduzir ou aumentar
respeitados os limites de 25% sem que caiba a Contratada o direito de reclamação ou indenização,
nos termos do art. 65 da Lei n.° 8.666/93.

ê

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
5.1 - O presente contrato terá vigência por ura período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
assinatura, ou enquanto decorrer a prestação dos serviços dentro da vigência do mesmo, podendo ser
prorrogado, convindo às partes contratantes, nos termos do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
6.1 - As despesas deste contrato correrão por conta de recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde
(Enfrentamento da COVID 19)/Tesouro Municipal, previstos na seguinte Dotação Orçamentária:

Orqão Uníd. Ore. Proieto/Ativídade Elemento de Despesa
11 01 10.122.5018.2.109.0000 33903600

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1 - Obrigam-se CONTRATANTE e CONTRATADA a cumprir fielmente os regramentos
discriminados pelo presente Contrato e as Normas estabelecidas na Lei 8.666/93, obrigando-se ainda
a:

-CONTRATANTE

7.2 - Exigir do(a) Contratado(a) o fiel cumprimento deste Contrato, bem como zelo na prestação dos
serviços e o cumprimento dos prazos;
7.3 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na prestação dos serviços objeto
deste Contrato

7.4 - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual;
7.5 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como zelar
pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
7.6 - Designar os locais, em condições apropriadas para a execução dos serviços objeto deste
instrumento

7.7 - Colocar a disposição da(o) Contratada(o) todas as condições necessárias para a perfeita
execução dos serviços requisitados.

-CONTRATADO(A)
7.6 - Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações pOr ele
assumidas;
7.7 - Cumprir integralmente as disposições do Instrumento Convocatório e deste Contrato;
7.8 - Responsabilizar-se pela perfeição do(s)serviço(s) objeto deste Contrato, sendo ainda
responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante a
prestação dos serviços;
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7.9 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e/ou supressões até o limite fixado rio
art. 65 da Lei n® 8.666/93.

7.10 - Manter o CONTRATANTE informado sobre o andamento dos serviços, informando-o sempre
que se registrarem ocorrências extraordinárias.
7.11 - Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos na execução dos serviços
7.12 - Prestar com presteza e dignidade o(s) serviços(s) objeto deste Contrato..

CLÁUSULA OITAVA - DO INADIMPLEMENTO
8.1 - O Inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer
das situações descritas no Art. 78, da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94, será comunicado
pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito, entregue diretamente ou por via
postal, com aviso de recebimento, a fim de que seja providenciada a regularização no prazo de
05(cinco) dias úteis.
8.2 - A não regularização poderá ensejar, a critério da parte prejudicada, a rescisão do Contrato, sem
prejuízo de outras sanções, bem como no caso de não pagamento de mensalidade, a suspensão dos
serviços pela CONTRATADA até a sua normalização.
8.3 - A CONTRATADA, pela sua inadimplência no cumprimento do contrato, enquanto durar o
vínculo contratual, estará sujeita às seguintes sanções:
8.3.1 - advertência;
8.3.2 - suspensão temporária do direito de participar de licitação;
8.3.3 - impedimento de contratar com a Administração;
8.3.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1 - 0(A) CONTRATADO pagará a CONTRATANTE a título de multa pelo não cumprimento do
estabelecido no presente contrato, ocorrendo as seguintes situações:
9.2 - Atraso injustificado na execução dos serviços, causando, consequentemente atraso nos prazos,• multa correspondente a 3% (três por cento), calculada sobre o montante total da contratação;
9.3 - Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da ordem de serviço, por dia de atraso na
execução;
9.4 - Caso ocorra qualquer uma das situações descritas no subitem anterior, a CONTRATANTE fica
desobrigada do pagamento da(s) parcela(s) restante(s), independentemente da multa pelo
CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1 - O 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.
10.2 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial
ou Extrajudicial, nos casos de:
10.2.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE;
10.2.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;
10.2.3 - 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.
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10.2.4 - 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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
11.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer na prestação dos serviços serão efetuadas mediante
Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
12.1 - Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o quinto dia útil do
mês subsequente à data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da
Comarca de Porteiras, excluindo-se qual outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 - Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva
de acordo entre elas celebrado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

PORTEIRAS/CE, 13 de julho de 2020

Maria Leda Clementino de Almeida

Gestora do Fundo Municipal de Saúde
CONTRATANTE

JOSE ERIVALDO DA SILVA

CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:

. CPF.
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CONTRATO N" 2020.07.13-0002

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE PORTEIRAS, ATRAVÉS DO(A)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA JOSE
TARGINO DE ARAÚJO, PARA O FIM QUE A SEGUIR
SE DECLARA.

O Município de Porteiras, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita iió
CNPJ/MF sob o n° 07.654.114/0001-02, através do(a) Fundo Municipal de Saúde, neste ato
representada por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr.(a) Maria Leda Clementino de Almeida,
residente e domiciliado(a) na Cidade de /PorteirasCE, apenas denominado(a) CONTRATANTE, e
de outro lado a Jose Targino de Araújo, estabelecida na Rua Sargento Cícero Gonçalves Dantas, 69 -
N. Sra da Conceição - Porteiras/CE, inscrita no CPF sob o n.° 632.883.383-00, apenas denominada
de CONTRATADA(O), resolvem firmar o presente Contrato, em conformidade com as disposições
contidas na Lei n° 8.666/93 atualizada pela Lei n° 9.648/98, e mediante as Cláusulas e condições a
seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1 - Artigo 24, inciso IV da Lei Federal n° 8.666 de 21 de agosto de 1993 e suas demais alterações,
Art. 4°, da Lei Federal 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória n° 926/2020 e os Decretos
Municipais n® 206 e 208, de 17 de Março de 2020 - Situação de Emergência em Saúde Pública,
provocada pelo Coronavírus (Covid-19) do município de Porteiras/CE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 - O presente instrumento tem por objeto a Contratação de serviços de som volante, para
divulgação das ações de medidas de combate e enfrentamento a pandemia do novo coronavírus
(Covid-19), no Município de Porteiras, Estado do Ceará conforme quadro descrito abaixo:

1 JOSE ERÍVALDO DA SILVA

1 Especificação Unid. Quantidade Valor Unit. Total

Divulgação em som volante, na Zona Rural do município de
Porteiras/CE - vinhetas sobre a necessidade de Isolamento social

pções desenvolvidas pela Administração Municipal e orientações
berais a população sobre os efeitos e conseqüências da pandemia
lcovid-19

Horas 300 RS 20,00 6.000,00

6.000,00

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 - 0(A) CONTRATADO(A) se obriga a executar os serviços acima especificados no regime de
execução indireta e conforme condições constantes no Termo de Referência - Anexo I constante nos
autos.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O objeto contratual tem o valor global de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que corresponde à
realização total do objeto contratado.
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4.2 - Os pagamentos serão feitos até o 30° (trigésimo) dia do mês subseqüente ao da realização dos
serviços, conforme atestados de execução dos serviços visados pela Contratante.
4.3 - No valor pactuado deverão estar inclusos todos os tributos e/ou encargos sociais, resultantes da
prestação dos serviços, inclusive despesas inerentes a fretes e outros necessários a execução dos
serviços.
4.4 - A Prefeitura Municipal de Porteiras se reserva no direito de rescindir o presente contrato, de
acordo com as condições estabelecidas na legislação pertinente, assim como reduzir ou aumentar
respeitados os limites de 25% sem que caiba a Contratada o direito de reclamação ou indenização,
nos termos do art. 65 da Lei n.° 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
5.1 - O presente contrato terá vigência por um período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
assinatura, ou enquanto decorrer a prestação dos serviços dentro da vigência do mesmo, podendo ser
prorrogado, convindo às partes contratantes, nos termos do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
6.1 - As despesas deste contrato correrão por conta de recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde
(Enfrentamento da COVID 19)/Tesouro Municipal, previstos na seguinte Dotação Orçamentária:

j  Ôrqão Unid. Ore. Proieto/Atlvidade Elemento de Despesa

1  11 01 10.122.5018.2.109.0000 33903600

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1 - Obrigam-se CONTRATANTE e CONTRATADA a cumprir fielmente os regramentos
discriminados pelo presente Contrato e as Normas estabelecidas na Lei 8.666/93, obrigando-se ainda
a:

-CONTRATANTE

7.2 - Exigir do(a) Contratado(a) o fiel cumprimento deste Contrato, bem como zelo na prestação dos
serviços e o cumprimento dos prazos;
7.3 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na prestação dos serviços objeto
deste Contrato

7.4 - Acompanhar e fiscalizar Junto a Contratada a execução do objeto contratual;
7.5 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como zelar
pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
7.6 - Designar os locais, em condições apropriadas para a execução dos serviços objeto deste
instrumento

7.7 - Colocar a disposição da(o) Contratada(o) todas as condições necessárias para a perfeita
execução dos serviços requisitados.

-CONTRATADO(A)
7.6 - Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas;
7.7 - Cumprir integralmente as disposições do Instrumento Convocatório e deste Contrato;
7.8 - Responsabilizar-se pela perfeição do(s)serviço(s) objeto deste Contrato, sendo ainda
responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante a
prestação dos serviços;
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7.9 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e/ou supressões até o limite fixado no
art. 65 da Lei n° 8.666/93.

7.10 - Manter o CONTRATANTE informado sobre o andamento dos serviços, informando-o sempre
que se registrarem ocorrências extraordinárias.
7.11 - Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos na execução dos serviços
7.12 - Prestar com presteza e dignidade o(s) serviços(s) objeto deste Contrato..

CLÁUSULA OITAVA - DO INADIMPLEMENTO
8.1 - O Inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer
das situações descritas no Art. 78, da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94, será comunicado
pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito, entregue diretamente ou por via
postal, com aviso de recebimento, a fim de que seja providenciada a regularização no prazo dé
05(cinco) dias úteis.
8.2 - A não regularização poderá ensejar, a critério da parte prejudicada, a rescisão do Contrato, sem
prejuízo de outras sanções, bem como no caso de não pagamento de mensalidade, a suspensão dos
serviços pela CONTRATADA até a sua normalização.
8.3 - A CONTRATADA, pela sua inadimplência no cumprimento do contrato, enquanto durai* o
vínculo contratual, estará sujeita às seguintes sanções:
8.3.1 - advertência;
8.3.2 - suspensão temporária do direito de participar de licitação;
8.3.3 - impedimento de contratar com a Administração;
8.3.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1 - 0(A) CONTRATADO pagará a CONTRATANTE a título de multa pelo não cumprimento do
estabelecido no presente contrato, ocorrendo as seguintes situações:
9.2 - Atraso injustificado na execução dos serviços, causando, consequentemente atraso nos prazos,• multa correspondente a 3% (três por cento), calculada sobre o montante total da contratação;
9.3 - Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da ordem de serviço, por dia de atraso na
execução;
9.4 - Caso ocorra qualquer uma das situações descritas no subitem anterior, a CONTRATANTE fica
desobrigada do pagamento da(s) parcela(s) restante(s), independentemente da multa pelo
CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1 - O 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.
10.2 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial
ou Extrajudicial, nos casos de:
10.2.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE;
10.2.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;
10.2.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escritò cóm
30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes.
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10.2.4 - 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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
11.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer na prestação dos serviços serão efetuadas mediante
Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
12.1 - Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o quinto dia útil do
mês subsequente à data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da
Comarca de Porteiras, excluindo-se qual outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 - Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva
de acordo entre elas celebrado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

PORTEIRAS/CE, 13 de julho de 2020

Maria Leda Clementino de Almeida

Gestora do Fundo Municipal de Saúde
CONTRATANTE

JOSE TARGINO DE ARAÚJO II
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:
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EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato. Dispensa N° 2020.07.08.1. Partes: o Município de Porteiras/CE, através do(a)

Fundo Municipal de Saúde e JOSE ERIVALDO DA SILVA. Objeto: Contratação de serviços de„

som volante, para divulgação das ações de medidas de combate e enfrentamento a pandemia do

novo coronavirus (Covid-19), no Município de Porteiras, Estado do Ceará, conforme especificações

constantes nas .disposições contratuais. Valor Total do Contrato: R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Vigência Contratual: 60 (sessenta) dias. Signatários: Maria Leda Clementino de Almeida e Jose

Erivaldo da Silva.

# Data de Assinatura do Contrato: 13 de Julho de 2020
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EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato. Dispensa 2020.07.08.1. Partes: o Município de Porteiras/CE, através do(a)
Fundo Municipal de Saúde e JOSE TARGINO DE ARAÚJO. Objeto: Contratação de serviços de
som volante, para divulgação das ações de medidas de combate e enfrentamento a pandemia do
novo coronavirus (Covid-19), no Município de Porteiras, Estado do Ceará, conforme especificações
constantes nas disposições contratuais. Valor Total do Contrato: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Vigência Contratual: 60 (sessenta) dias. Signatários: Maria Leda Clementino de Almeida e Jose
Targino de Araújo.

Data de Assinatura do Contrato: 13 de Julho de 2020

Rua Mestre Zuca, n" 16 • Centro - PORTEIRAS/CE ■ CNPJ: 07.654.114/0001-02 - FONE: 8835571254



iáí)

-03t

Prefeitura Municipal de Porteira
Governo Municipal

CNPJ n° 07.654.114/0001-02 inn
k

w

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

ê

Conforme art. 61 parágrafo único da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, afirmamos

para os devidos fins, conforme manda a Legislação em vigor no Art. 121, § 1°, da Lei Orgânica do

Município de Porteiras, que o(s) Extrato(s) do(s) Contrato(s) fírmado(s) entre a Prefeitura

Municipal de Porteiras, através da(o) Fundo Municipal de Saúde e os profissionais JOSE

ERIVALDO DA SILVA e JOSE TARGINO DE ARAÚJO, oriundo(s) do Processo de Dispensa

n° 2020.07.08.1 foi(ram) Pubiieadofs) na Portaria desta PREFEITURA MUNICIPAL DE

PORTEIRAS e no site https://porteiras.ce.gov.br, para que haja ampla divulgação dos Atos do

Fundo Municipal de Educação de PORTEIRAS.

Porteiras/CE, 13 de julho de 2020.

Maria Edna Tavares de Lavôr

Responsável pela Publicação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA

AVISO OE UCITAÇAO
PREGÃO ELETRONICO N8 1S07.2/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Poranga, toma púbTico aot interessados, que
no dia 30/07/2020 às 14.°00h, estará reaPtando licitação na Modalidade Pregão Eletrônico N*
1S07.2/2020, tipo menor preço, cujo Objeto: contratação dos serviços de locado de veículos
destinadosa rotas complementares do transporte escolarJunto a Secretaria de Educação, Gêntías
eTecnologla do Município de Poranga. O Edital poderá ser obtido rta Sala da Comissão de Licitação
localitada á Av. Gr. Epitádode Pinho, s/n. Bairro Eufrasino Neto, Anexo. Poranga • CE no horário das
OSM às 13:00 horas nos dias ijteís, ou
atr8vésdositewww.tee.ce.gov.br/ridtaçõesAvww.poranga.ce.gov.brehttpy/www.bl)compras.org.br
Maiores Informações com a Comissão.

Poranga-CE, 16 de julho de 2020.
JIMMY KARLL CAMPOS CABRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

AVISO DE DISPENSA OE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação n* 2020.07.08.1.
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de

Porteiras/CE, em cumprimento da ratificação procedida pela Sra. Ordenadora de Despesas
do Fundo Municipal de Saúde. Maria Leda Gementino de Almeida, fat publicar o extrato
resumido do Processo de Dispensa de Licitação n* 2020.07.03.1, conforme segue: Objeto:
Contratação de serviços de som volante, para divulgação das ações de medidas de
combate e enfrentamento a pandemla do novo coronavlrus (Covld-lS), no Município de
Porteiras, Estado do Ceará Favorecldo(s): Jose Erivaldo da Silva, inscrito no CPF sob o n«
718.244.993-53, com vaior gfobal estimado de RS 6.000,00 (seis mil reais), referente ao
item 0001 e Jose Targlno de Araújo, inscrito no CPF sob o na 632.383.383-00, com valor
global estimado de RS 6.000,00 (seis mil reais), referente ao Item 0002. Fundamento Legal:
Art. 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações, Ari, 4*, da Lei Federal
13.979/2020, alterada pela Medida Provisória na 926/2020, c/c Art. 26 da Lei Federal na
8.666/93. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Presidente da Comissão
Permanente de Licitação e Ratificada pela Sra. Marta Leda Gementino de Almeida,
Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de Porteiras/CE.

Porteiras-CE, 10 de julho de 2020.
MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Na 2020.07.07.1 '

A Pregoeira Oheial da Prefeitura Municipal de PorteIras/CE, torna público o
julgamento do Pregão Eletrônico na. 2020.07.07.1, do qual foram declaradas vencedoras as
seguintes empresas: Cota.Com Comercio e Serviços LTDA EPP junto ao lote 3. Paulo Jose
Mala Esmeraldo Sobreira ME junto ao lote 4 e HIgipaper Distribuidora e Comercio LTDA
EPP junto ao lote 5. Sendo que o lote 1 restou Deserto e o fole 2 Fracassado. As empresas
acima foram declaradas habilitadas por cumprimento Integrai às exigências do Edital
Convocatório. Informações: Sala da CPL ou Fone (88) 3SS7-1254 [R-211|.

PorteIras-CE, 16 de julho de 2020.
FRANCEILOA TAVARES DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N« CP2020/0025MS

A Secretaria Municipal de Saúde torna público para conhecimento de todos os
interessados o Edital de CHAMADA PÚBLICA N> CP2020/002SMS, onde na sede da
Secretaria de Saúde, localitada ã Rua Dr. Eudasio Barroso, N* 1631, Planalto Universitário,
Quixadá-CE, a partir do dia 20/07/2020 no horário de 08h30mln as llh30min, estará
recebendo documentação dos Interessados ao Chamamento Público que tem por objeto
Credenciamento de Pessoas físicas ou Jurídicas para prestação de serviços Médicos
Especializados visando complementar a rede assistencial da Secretaria de Saúde do
Município de Qulxadá, tudo conforme especificações e condições contidas no Edital e
Anexos. Conforme as condições estabelecidas de acordo com as legislações em vigor.
Solicitações de esclarecimento a cerca do edital deverão ser enviadas ao endereço acima
especificado. O Edital completo no site eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do
Ceará (TCE/CE: vmw.tce.ee.gov.br) e no do município. Qulxadá - CE
(http://quixada.ce.gov.br/).

Qulxadá ■ CE, S de jutho de 2020.
JULIANA CAPISTRANO CÂMARA

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 11/2020 TP

A CPL de Redenção, torna público para conhecimento dos interessados o

Resultado do Julgamento dos Documentos de Habilitação apresentados para a licitação
acima referida, cujo OBJETO é a Contratação de empresa especlalltada para a

prestação de obra/serviços de engenharia para revitalitação da praça localitada no
distrito de Barra Nova no Município de Redenção. UCITANTES HABILITADAS por
cumprirem todos os itens de habilitação do Edital; LS SERVIÇOS OE CONSTRUÇÕES
EIRELI • ME. inscrita no CNPJ.; 2l.S411.S5S/0001-10, JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELi,

inscrita no CNPJ.: 29.421.44S/0001-27. PRIME EMPREENDIMENTOS, 1NCORPORADORA E

SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ.: 13.997.118/0001-88 e SERTÃO CONSTRUÇÕES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ.: 21.181.2S4/0001-23 e LIGTANTES
INABILITADAS; poí descumprirem os respectivos itens do Edital: FUJIBRA

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME. Inscrita no CNPJ.: 13.379.836/0001-90,
descumpriu o Item 4.2.6.1 do Edital; DIFERENCIAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
EIHEU, Inscrita no CNPJ.: 24.880.194/0001-25. descumpriu o Item 4.2.4.2 e T.C.S. DA

SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ.: 10.787,147/0001-27, descumpriu os Itens
4.3 e 4.2.S.1 Diante disso, resta publicada a decisão da Comissão Permanente de

Licitação, ficando disponíveis vistas ao processo e Aberto o Prato para a Inierposição
de Recursos referente a Decisão de Julgamento dos Documentos de Habilitação. Caso
não haja intenção de recurso após transcorrido o Prazo Legal de S (cinco) dias,

corjforme art. 109, inciso I, da Lei n, 8666/93, fica marcado para o dia 28 [Vinte e
Oito) de julho de 2020, às lOh. a sessão para Abertura das Propostas de Preços.

Redençlo-CE, 16 de julho de 2020.

WILSON PONTES FERREIRA DE PAULA NETO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

EXTRATO DE TERMO ADÍTIVO

Contratante: Prefeitura Municipal de Russas - CNPJ N» 07.535.446/0001
Secretaria de Infraestruturs e Serviços Urbanos. Contratada: Duvale ProjetO'
EIRELi, inscrita com o CNPJ Ne 10.842.734/0001-71. Fundamentação Legal;
8.666/93, de 21 de junho de 1993. Modalidade da Licitação: Concorrência Pi
012S072019 - SEINFRA. Objeto: contratação de empresa especializada para
serviços de modernização do sistema de iluminação pública (IPj, com instalação de
de LEO como parte do projeto de requalificação urbana de ruas e avenidas deste
de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Do Vaior do Aditivo
de acré^lmo: RS 630.171,38 (seiscentos e trinta mil cento e setenta e um reais e trinta e oito
eentavôs] Da Fundamentação Legal: Art 6S, inciso II, § 1* da Lei NS 8.666/93. Dotação e
Recursos: 120115 4511501 1.065 - Requalificação Ur^na de Ruas e Avenidas do Município;
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - obras e instalações, Subelemento de Despesa:
4.4.90.51.92 - Benfeitorias e Instalações, com recurso autorizado através da Lei Municipal N*
1.747 de 05 de novembro de 2018. Comarca do Município de Russas. Signatários: Malco
Bandeira / Jose Roberto Ferreira Loureiro, Russas-CE, 06 de julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ

AVISO DE UCHAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N> 1.607.001/2020

A Comissão de Pregão comunica aos interessados que estará abrindo Acitação
na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA N* 1607.001/2020, cujo objeto é a
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE. DESTINADOS AO
HOSPITAL GERAL DR. JOSÉ ARCANJO NETO OESTE MUNidPlO, CONFORME ESPEGFICAÇÕES
CONSTANTES DO JERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA 11416.444000/1180-01 DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, O sistema receberá o cadastramento das propostas até o dia 30 de
julho de 2020 as 08h29min, a abertura e classihcaçio das propostas será ás 0Sh:30min. a
disputa de lances será a partir das 09h:00min (horários de Brasília). O edital estará à
disposição dos Interessados nos dias úteis apôs esta publicação no site:
www.bbmnet.eom.br, VAVw.lce.ce.gov.br/IIcItacoes e no horário de OShOOmin as 12h00min
no endereço: Av. São Joio, 75, Centro, Santana do Acaraú-CE.

Santana do Acaraú • CE. 16 de julho de 2020.
ROBERTA CARLOS GONÇALVES BEZERRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

AVISO DE UCiTAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N* OS.006/2020

O Pregoeiro Municipal torna público para conhecimento dos interessados que
realizará o Pregão Eletrônico cujo objeto seleção de melhor proposta para Registro de
Preços visando futura e eventual aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e
umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de Saúde de São
Benedito/Ce. Entrega das propostas a partir do dia 20/07/2020 às OSh. Abertura das
propostas 30 de Julho de 2020 ás lOh, no sítio www.llcitacoes-e.com.br. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis na Sede da Comissão de Licitações focalizada á Rua Paulo
Marques, n< 378, Centro - CEP: 62.370-000 - S3o Benedito • CE, das 08:00 ás 12:00 heras
ou pelo sitio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará [TCE/CE) e
www.IIcitacoes-e.com.br.

São 6enedito-CE, 15 de julho de 2020.
RONALDO LOBO DAMASCENO

AVISO OE UCITAÇAO
PREGÃO ELETRÔNICO N9 OS.007/2020

O Pregoeiro Municipal torna público para conhecimento dos Interessados que
realizará o Pregão Eletrônico cujo objeto seleção de melhor proposta para registro de
preços visando futura e eventual aquisição de material de laboratório para atender as
necessidades do Hospital Municipal de São Benedito/Ce. Entrega das propostas a partir do
dia 21/07/2020 às OBh. Abertura das propostas 31 de Julho de 2020 ás lOh, no sítio
www.IIcitacoes-e.com.br. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Sede da
Comissão de Licitações localizada á Rua Paulo Marques, n« 378, Centro - CEP: 62370-000
- São Benedito • CE, das 08:00 às 12:00 horas ou pelo sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Ceará (TCE/CE) e www.licitacoes-e.com.br.

São Benedíto-CE. 15 de julho de 2020.
RONALOD LOBO DAMASCENO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato N» 0264/2020-SMS. Contratante: Prefeitura Municipal de Sobral, representada
pela Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADA: ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 31.151.224/0X11-26. Objeto: Constitui Objeto deste Contrato
a ̂ uisição de medicamentos antl-hipertensivos e antidiabéticos destinados ás unidades de
saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Sobral/CE, de acordo com as especificações e
quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do Edital e na proposta da
Contrauda. Modalidade: Pregão Eletrônico N' 0S8/2019. Valor Global: RS 990.00
(Novecentos e Noventa Reais). Da Fiscalização: A execução contratual será acompanhada e
fiscalizada peto Luiz Galdino da Costa Filho, farmacêutico responsável pelo Setor de
Aquisi^o da Central de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria Municipal da Saúde do
Município de Sobral. Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze)
meses, contados a partir da sua assinatura. Data Da Assinatura: 15 de julho de 2020.
Signatários: Representante da Contratante: Regina Célia Carvalho da Silva. Representante
da Contratada: Sr. Volnei Ricardo Soares da Silva.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nv 0263/2020-SMS. Contratante: Prefeitura Municipal de Sobral, representada

pela Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADA: EXEMPLARMEO COMÉRCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 23.312.871/0001-46. Objeto; Constitui Objeto
deste Contrato a Aquisição de medicamentos da PORTARIA N< 344 do Ministério da

saúde (controlados da atenção secundária III • lista padronizada), destinados ás

unidades da Atenção Especializada da Secretaria Municipal da Saúde, de acordo com

as especificações e quantitativos previstos no Anexo 1 • Termo de Referência do Edital

e na proposta da Contratada. Modalidade: Pregão Eletrônico N* 203/2019. Valor: RS

2.106,00 (Oois MU e Cento e Seis Reais). Da Fiscalização: A execução contratual será

acompanhada e fiscalizada pelo Luiz Galdino da Costa Filho, farmacêutico responsável

pelo Setor de Aquisição da Central de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria

Municipal da Saúde do Município de Sobral. Prazo de Vigência: O prazo de vigência do

contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, Data da

Assinatura: 15 de julho de 2020. Signatários: Representante da Contratante: Regina
Célia Carvalho da Silva. Representante da Contratada: Sr. Cassiano Rodrigo Chmíel.
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