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Decretos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
Gabinete do Prefeito
ERRATA AO DECRETO MUNICIPAL N.º 007/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARIPIRANGA, no uso das atribuições contidas na
Lei Orgânica do Município, torna pública a seguinte ERRATA:

No corpo do Art. 10º do Decreto Municipal n.º 007/2020, onde se lê: Fica considerado
conforme dispõe a decretação de situação de emergência na Saúde Pública do Estado de
Sergipe em razão da disseminação do Coronavírus, abuso do poder econômico a elevação
de preços, sem justa causa, com o objetivo de aumentar arbitrariamente os preços dos
insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do COVID-19, na forma do inciso III,
do Art. 36, da Lei Federal n° 12.529, de 30 de novembro de 2011, sujeitando-se às
penalidades previstas na legislação de regência.

Leia-se: Fica considerado conforme dispõe a decretação de situação de emergência na
Saúde Pública do Estado da Bahia e em razão da disseminação do Coronavírus, abuso do
poder econômico a elevação de preços, sem justa causa, com o objetivo de aumentar
arbitrariamente os preços dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do
COVID-19, na forma do inciso III, do Art. 36, da Lei Federal n° 12.529, de 30 de
novembro de 2011, sujeitando-se às penalidades previstas na legislação de regência.

Gabinete do Prefeito do Município de Paripiranga em 18 de março de 2020.

JUSTINO DAS VIRGENS NETO
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 07/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre a decretação de situação de emergência
na saúde pública do Município de Paripiranga/BA,
em razão da disseminação do vírus COVID-19
(novo coronavírus) no Estado da Bahia/BA,
regulamentando as medidas preventivas e
enfrentamento da crise de saúde pública de
importância internacional, nos termos da Lei Federal
n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARIPIRANGA, no uso das atribuições
contidas na Lei Orgânica do Município e,
CONSIDERANDO a situação de emergência de saúde pública de
importância internacional declarada pela Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020,
em razão da descoberta do vírus COVID-19 (coronavírus);
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 19.529 de 16 de março 2020 que
dispõe sobre a decretação de situação de emergência na Rede Pública do Estado da Bahia,
em razão da disseminação do vírus COVID-19 (novo coronavírus) e regulamenta as medidas
para enfrentamento da crise de saúde pública de importância internacional, nos termos da
Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.
CONSIDERANDO a rápida taxa de avanço do contágio, tanto internacional
como nacionalmente, levando a OMS a classificar a doença como pandemia em 11 de
março de 2020;
CONSIDERANDO a responsabilidade sanitária desta edilidade e a
necessidade de adoção de medidas preventivas a fim de minimizar os efeitos da pandemia
em questão e com o objetivo de proteger de forma adequada a saúde e a vida da população
Paripiranguense, conforme atos do Ministério da Saúde veiculados na Portaria n.º 188, de
03 de fevereiro de 2020; e na Portaria n.º 356, de 11 de março de 2020;
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
Gabinete do Prefeito

DECRETA

Art. 1º Fica decretada situação de emergência na saúde pública do Município
de Paripiranga/BA, tendo em vista a declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Infecção Humana pelo vírus COVID-19
(Coronavírus), consoante Decreto Estadual nº. 19.529 de 16 de março 2020.
Art. 2º Para o enfrentamento inicial da emergência de saúde decorrente do
Coronavírus ficam suspensos:
I - Todos os eventos públicos e privados e atividades de quaisquer natureza
que participem mais de 50 (cinquenta) pessoas em ambientes fechados, ou 100 (cem) em
ambientes abertos ainda que previamente autorizados, tais como eventos desportivos,
shows, passeatas, eventos científicos ou escolares, dentre outros.
II - Atividade individuais e/ou coletivas de teatro, visitação em memorial,
biblioteca pública e afins;
III - Atividades educacionais em todas escolas, faculdades, cursos
preparatórios, das redes de ensino público pelos próximos 15 dias, podendo ser
prorrogado por igual ou superior período de acordo com a situação epidemiológica;
IV - As atividades a idosos bem como as atividades com crianças que façam
parte desta municipalidade restam suspensas, como forma de diminuir aglomerações,
considerando a vulnerabilidade e a fragilidade dos idosos e crianças, que fazem parte do
grupo de pessoas que têm maior chance de ter complicações se forem infectadas pelo
novo Coronavírus.
§1º - Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão
estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, após o retorno das aulas;
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§2º - Recomenda-se a suspensão das atividades das unidades escolares da rede
privada de ensino do Município de Paripiranga/BA, pelo período apresentado no art. 2º,
III;
§ 3º - Recomenda-se a suspensão das atividades de todas as academias e
atividades físicas em locais fechados;
§ 4º - Recomenda-se à iniciativa privada adoção total deste artigo.
Art. 3º Os órgãos públicos municipais realizarão atendimento regular,
recomendando a procura apenas de serviços prioritários.
Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a Secretária
de Saúde, Secretária de Administração Geral, Secretária de Agricultura, a Secretária de
Finanças e a Secretária de Assistência Social como também o Conselho Municipal de
Educação e as unidades escolares funcionarão excepcionalmente em caráter interno,
podendo não só os servidores serem contactados via e-mails ou telefones, como também
convocados para atendimentos com público reduzido.
Art. 4º O servidor público municipal que possuir mais de 60 (sessenta) anos
ou que residirem em outro município, por fazer a utilização de transporte coletivo, poderá
exercer suas funções laborais, preferencialmente, fora das instalações físicas do órgão de
lotação, em trabalho remoto (homeoffice ou teletrabalho), desde que observada a
natureza da atividade, mediante a utilização de tecnologia de informação e comunicação
disponíveis, a critério e autorização do Poder Executivo Municipal.
Parágrafo Único - Poderá a autoridade superior conceder antecipação de
férias, gozo de licença prêmio, especial ou flexibilização da jornada de trabalho com
efetiva compensação.
Art. 5º - Para os profissionais de saúde, fica vedada a concessão de quaisquer
afastamentos com base em conveniência e oportunidade, podendo, ainda, ordenar a
suspensão das férias e licenças para retorno imediato.
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Art. 6º - Ficam suspensas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, as viagens de
servidores Municipais a serviço do Município de Paripiranga/BA para deslocamento
nacional ou internacional, ressalvadas as hipóteses de urgência e vinculadas ao controle da
pandemia objeto deste Decreto.
§1º - Caberá ao Poder Executivo através da Secretaria Municipal de
Administração, ouvido a Secretária Municipal de Saúde, autorizar excepcionalmente o
deslocamento reivindicado pelo interessado, devendo ser apresentada justificativa formal
da necessidade da viagem.
§2º - Todos os cidadãos do Município de Paripiranga/BA que regressarem do
exterior, de Estados considerados zonas de perigo iminente ou zonas de transmissão
comunitária, deverão efetuar comunicação imediata à Secretaria Municipal de Saúde e
permanecerem em isolamento domiciliar pelo prazo de 14 (quatorze) dias, mesmo que
não apresente qualquer sintoma relacionando ao COVID-19 (Coronavírus).
Art. 7º - Em razão do previsto no Art. 1º deste Decreto, o Município de
Paripiranga/BA adotará, entre outras, as seguintes medidas administrativas necessárias
para enfrentar a situação de emergência:
I - Recomenda-se a todos os cidadãos paripiranguenses com sintomas
respiratórios (coriza, espirro, tosse) que se mantenham em isolamento domiciliar
voluntário e que nos casos mais graves como febre acompanhada de alguns dos sintomas
como dificuldades respiratórias, febre alta, tosse seca, cansaço, fadiga ou diarreia, devem
procurar atendimento médico fazendo uso de EPI como máscara hospitalar e higiene
correta das mãos para proteger sua família e a sociedade.
II – O cidadão deve utilizar os canais de atendimento para orientações e
dúvidas relacionadas ao COVID-19 (Coronavírus), Governo da Bahia – (71)3483-3640,
Secretaria Municipal de Saúde (75)3279-2924;
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III - Suspender os atendimentos básicos de assistência odontológica e
fisioterapeuta, priorizando os atendimentos de urgência e suspendendo os atendimentos
eletivos, como forma de diminuir aglomerações e procedimentos contaminantes,
objetivando proteger a sociedade e os profissionais de saúde do Município de
Paripiranga/BA;
IV - Manter os atendimentos básicos de saúde, priorizando as necessidades
de urgência na Atenção Primária (Febre alta a partir de 38º graus, vômito intenso, ou seja,
três episódios por dia após o segundo dia, diarreia intensa, ou seja, três episódios por dia
após o segundo dia, pressão alta, dor no peito e dificuldade respiratória) e usuários
portadores de doenças crônicas que requer acompanhamento regular.
V - As recomendações dispostas no inciso anterior têm a finalidade de
diminuir aglomerações e procedimentos contaminantes, objetivando proteger a sociedade
e os profissionais de Saúde da Atenção Primária do Município de Paripiranga/BA;
VI - Recomendar a todos os líderes dos segmentos religiosos, as medidas
preventivas preconizadas pelo Ministério da Saúde e regulamentadas por este Decreto,
para enfrentamento da pandemia declarada pela OMS (Organização Mundial de Saúde)
observadas as diretrizes no Art. 2º deste decreto.
VII - Recomendar o uso de álcool 70% para limpeza de superfícies de uso
comum em ambientes públicos e privados (corrimões, maçanetas, bancadas de recepção,
celulares, teclados e mouses de computadores e demais superfícies vulneráveis e propícios
a contaminação e cadeia de transmissão).
VIII - Recomendar que a população idosa e as crianças evitem acesso às
feiras livres e aglomerações, considerando a vulnerabilidade e a fragilidade deste grupo de
pessoas que têm maior chance de ter complicações se forem infectadas pelo novo
Coronavírus.
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IX - Recomendar a utilização de copos descartáveis, toalhas de papel, bem
como a lavagem de mãos com água e sabão e demais medidas preventivas recomendadas
pelo Ministério da Saúde, como medidas de higiene nas repartições públicas e privadas do
Município de Paripiranga/BA;
X - Requisição de bens e serviços, tanto de pessoas naturais como jurídicas,
com justa indenização, conforme inciso XIII, do art. 15, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990;
a) Exames médicos;
b) Testes laboratoriais;
c) Coleta de amostras clínicas;
d) Outras medidas profiláticas; e
e) Tratamentos médicos específicos.
XII - Contratação por prazo determinado de pessoal para atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público;
XIII - Em regime de apoio e compartilhamento, celebração de termos de
parceria, cooperação, convênio ou qualquer outro instrumento jurídico congênere com
entidades do Poder Público, de quaisquer esferas políticas, órgãos essenciais,
departamentos especiais e entidades privadas em caso de necessidade comprovada.
§ 1º - Desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, a teor do art. 3º, § 7º,
II, da Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, poderão ser igualmente adotadas
pelo Município de Paripiranga/BA:
1 - Isolamento;
2 – Quarentena;
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3 - Exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
4 - Restrição excepcional e temporária de entrada e saída do Município de
Paripiranga/BA, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), por rodovias; e
5 - Autorização excepcional e temporária para a importação de produtos
sujeitos à vigilância sanitária sem registro na ANVISA, desde que:
a) Registrados por autoridade sanitária estrangeira; e
b) Previstos em ato do Ministério da Saúde.
§ 2º As medidas previstas no §1º deste artigo somente poderão ser
determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações
estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.
§ 3º A requisição administrativa a que se refere o inciso I do caput deste
artigo observará o seguinte:
I - Terá suas condições e requisitos definidos em Portaria editada pelo Poder
Executivo, observadas as determinações da Secretaria Municipal de Saúde e Ministério da
Saúde;
II - Poderá incidir:
a) Sobre

hospitais,

clínicas

e

laboratórios

privados,

independentemente de celebração de contratos administrativos;
b) Sobre profissionais de saúde, hipótese que não acarretará a
formação de vínculo estatutário ou empregatício com a administração pública.
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Art. 8º - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde instituir diretrizes gerais para
a execução das medidas a fim de atender as providências determinadas por este Decreto,
podendo, para tanto, editar normas complementares, em especial, o plano de contingência
para a epidemia do novo Coronavírus.
§ 1º A Secretaria Municipal de Saúde de Paripiranga/BA, nos termos do Art.
4º, da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, ficam autorizadas a promover
dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública objeto deste Decreto;
§ 2º A dispensa de licitação a que se refere o parágrafo primeiro é temporária
e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública, observando-se, no
que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
§ 3º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro neste artigo
devem ser imediatamente disponibilizadas no sítio oficial Municipal na rede mundial de
computadores, administrado diretamente pelo Município de Paripiranga/BA, cabendo-lhe
constar, além das informações exigidas pela Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o
prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição;
Art. 9º - A tramitação dos processos sobre assuntos relacionados à matéria
tratada neste Decreto se dará em regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e
entidades da administração pública do Município de Paripiranga/BA.
Art. 10º - Fica considerado conforme dispõe a decretação de situação de
emergência na Saúde Pública do Estado de Sergipe em razão da disseminação do
Coronavírus, abuso do poder econômico a elevação de preços, sem justa causa, com o
objetivo de aumentar arbitrariamente os preços dos insumos e serviços relacionados ao
enfrentamento do COVID-19, na forma do inciso III, do Art. 36, da Lei Federal n°
12.529, de 30 de novembro de 2011, sujeitando-se às penalidades previstas na legislação
de regência.
pág. 9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YV19LPEDLWAJIOCBC3JMCA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
19 de Março de 2020
11 - Ano - Nº 1573

Paripiranga

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
Gabinete do Prefeito

Art. 11º - Em caso de notificação de pacientes suspeitos de Coronavírus
(Covid-19) que possuem vínculo empregatício com a iniciativa pública ou privada, deverá
o médico assistente emitir atestado médico determinando quarentena domiciliar, com
afastamento de 14 dias, a contar do início dos sintomas, para evitar os riscos de
transmissão do vírus no ambiente de trabalho e na sociedade, constando o CID-10 B34.9
– Infecção viral não especificada.
Art. 12º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos enquanto durar a declaração de estado de emergência internacional pelo
Coronavírus, nos termos da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

Gabinete do Prefeito do Município de Paripiranga em 17 de março de 2020.

JUSTINO DAS VIRGENS NETO
Prefeito Municipal
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Anexo I
CONTATOS DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS
SECRETÁRIAS
E-MAIL
TELEFONES
Educação e Cultura
sec_paripiranga@hotmail.com
(75) 3279-2261
Saúde
Administração Geral sec.adm.geral.paripiranga@gmail.com
(75) 3279-2322
Agricultura
sec.agri.paripiranga@gmail.com
(75) 3279-2322
Finanças
sec.financas.paripiranga@gmail.com
(75) 3279-2322
Assistência Social
sec.social.paripiranga@gmail.com
(75) 3279-2831
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DECRETO Nº 09, DE 19 DE MARÇO DE 2020.
“Dispensa de licitação e dá outras providências”
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARIPIRANGA, no uso das atribuições
que lhe que lhe são conferidas pela Constituição Federal de 1988, pela Constituição do Estado da
Bahia, pela Lei Orgânica do Município, por todo o ordenamento jurídico vigente, considerando
também, a necessidade de regularização da prestação dos serviços públicos de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário no município, e com fulcro no Art. 24, inciso XXVI, Lei Federal
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
DECRETA:

Art. 1º - Fica dispensada a realização de licitação para contratação da Empresa Baiana de Águas
e Saneamento S.A. – Embasa (na forma do Art. 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93)
para a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no
município.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Art. 3º - Cumpra-se, registra-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Paripiranga em 19 de março de 2020.

JUSTINO DAS VIRGENS NETO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Paripiranga – Praça Municipal, 315, Centro, Paripiranga-BA
CEP 48.430-000 Telefone: 75.3279 2322
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020
Processo Administrativo nº 051/2020 Dispensa de Licitação nº 022/2020 Objeto: Contratação da
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - Embasa para prestação dos serviços públicos de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município, por Dispensa de Licitação com
fulcro no Art. 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93. Contratada: EMPRESA BAIANA
DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. inscrita no CNPJ: sob nº 13.504.675/0001-10. Em 19
de março de 2020. Justino das Virgens Neto - Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Paripiranga – Praça Municipal, 315, Centro, Paripiranga-BA
CEP 48.430-000 Telefone: 75.3279 2322
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE RESULTADO DO JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020

O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA/BA torna público o
RESULTADO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO do Pregão Presencial n°
010/2020, que tem por objeto contratação de empresa para fornecimento imediato de
peixes, para serem doados na Semana Santa, visando o atendimento da Secretaria
Municipal de Assistência Social de Paripiranga/BA. Empresa vencedora: MIKAEL
SILVA MATOS, inscrita no CNPJ sob nº 32.351.703/0001-50, vencedora do ITEM no
valor unitário quilo de R$ 13,10 (treze reais e dez centavos) e valor total de R$ 45.850,00
(quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais) correspondente a 3.500kg. Marcos
Aurélio Carregosa Lima – Pregoeiro Oficial do Município, 16 de março de 2020.
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TERMO DE DISPENSA

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARIPIRANGA, ESTADO DA BAHIA, torna
público, que foi realizado ato licitatório por DISPENSA nº 021/2020, cujo o objeto é a
Contratação de empresa para fornecer poltronas para coleta de sangue total global e
atender a demanda do Hospital Ismael Dias Trindade. EMPRESA CONTRATADA:
CARVALHO E SANTOS ARAUJO E CIA - LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.468.595/0001-77,
sediada à Rua Arnaldo Dantas, 446, Santo Antônio, Aracaju-SE, CEP: 49060-040. Com o valor
unitário de R$ 1.318,00 (um mil e trezentos e dezoitos reais), para 04 (quarto) poltronas,
totalizando R$ 5.272,00 (cinco mil duzentos e setenta e dois reais). Fundamentada no artigo 24, II
da Lei nº 8.666/93. Paripiranga -BA, 13 de março de 2020.

Justino das Virgens Neto
Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO: Nº 042/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 042/2020
CARTA CONVITE: Nº 002/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA - BAHIA
CNPJ.: 14.215.826/0001-82
CONTRATADO: ALDENIR SOUZA SANTOS - ME
CNPJ.: 23.752.351/0001-54
OBJETO CONFORME ITEM-01: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
VISANDO ORIENTAR A CPL, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS
DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONVITES, TOMADAS DE PREÇO, CONCORRÊNCIA PÚBLICA,
CREDENCIAMENTOS, INEXIGIBILIDADES E DISPENSA DE LICITAÇÕES, BEM COMO NA
CONFECÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E FECHAMENTO DE PROCESSOS
LICITATÓRIOS.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS), SENDO O VALOR
MENSAL DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).

Unidade Gestora
20200

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
339034 R$ 42.000,00
339035 R$ 28.000,00
2005

Fonte de Recursos
00

PRAZO DE VIGÊNCIA: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020
DATA DE ASSINATURA: 09 DE MARÇO DE 2020
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO: Nº 043/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 042/2020
CARTA CONVITE: Nº 002/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA - BAHIA
CNPJ.: 14.215.826/0001-82
CONTRATADO: LUCAS ARAUJO DOS SANTOS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL
CNPJ.: 35.617.504/0001-30
OBJETO CONFORME ITEM-02: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA AO MUNICÍPIO NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES
FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E
ÓRGÃO AFINS ATRAVÉS DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS, PROJETOS E PLANOS DE
TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, BEM COMO PRESTAÇÕES DE CONTAS E
ALIMENTAÇÃO DE TODO O SISTEMA PLATAFORMA+BRASIL.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS), SENDO O VALOR
MENSAL DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).

Unidade Gestora
20200

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
339034 R$ 36.000,00
339035 R$ 24.000,00
2005

Fonte de Recursos
00

PRAZO DE VIGÊNCIA: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020
DATA DE ASSINATURA: 09 DE MARÇO DE 2020
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EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO

Contrato nº 048/2020
Processo administrativo nº 047/2020
Pregão Presencial nº 008/2020
Contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
CNPJ nº 14.215.826/0001-82
Contratada: OLIVESI TRANSPORTES LTDA- EPP
CNPJ nº 04.756.073/0001-69
Objeto: locação de patrulha mecanizada para atender aos trabalhos de melhorias, conservação
e recuperação de estradas vicinais na Zona Rural do Município.
Valor Global: R$ 275.400,00 (duzentos e setenta e cinco mil e quatrocentos reais),
correspondentes aos Lotes: LOTE-01 no valor total de R$ 142.400,00 (cento e quarenta e dois
mil e quatrocentos reais), e LOTE-02 no valor total de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) e
LOTE-03 no valor total de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais).
Fundamento: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, às normas da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como pela Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e sua alteração Lei 147/2014 e a Lei Municipal
nº 04/2017.
Assinatura do Contrato: 09/03/2020
Vigência: 04 (quatro) meses
Paripiranga, 09 de março de 2020.
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