
coNÍRATO No 097/2020
PROCESSO No 077/2020
Df SPENSA No.022t2020
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DE LocAçÃo,

INSTALAçÃo E DE UM SISÏEMA DE
cERAçÃo DE ENERGTA elÉratca DE
EMERGÊNC|A (GERADoR srAND-By), vtsANDo
ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DE
cAMpANHA oo muHrcÍpto Do pAULtsrA/pE, ouE
CELEBRAM O UUI'IICÍPIO DO PAULISTA/PE E A
EMPRESA BH sERVtços EM soNoRtzAçÃo LTDA
ME., NA FORMA ABAIXO:

g tvturulcíeto Do PAULISTA, pessoa juÍÍdica de direito púbtico interno, com sede na praça Agamenon
Magalhães, s/no, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o no 10.408.839/0001-17, oor meio do
Fundo Municipal de Saúde, instituÍdo sob o CNPJ n" 09.251.115/0001-23, com sede à Av. prefeito
Geraldo PinhoAlves, 222, Maranguape I, CEP: 5344í-600, neste ato Íepresentada. nos termos do Decreto
Municipal n' 2012017, pela Secretária de Saúde nomeada aÍavés da Portaria no OO4:2O1Z, SÍa. Fabiana
Damo Bernart, brasileira, divorciada, odontóloga, inscrita no cRo-pE sob o no pE-cD-g160, portadora
Cédula de ldentidade no 7.032.504 SDS/PE inscritc no CPF/MF sob o no O5g.682.224-33, residente e
domiciliada na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CoNTMTADA: BH sERvlços EM soNoRtzAçÃo LTDA ME., pessoa jurÍdica de direito privaJo,
inscrrta no CNPJ/MF 10.288.236/0001-29, com sede na Avenida Governador Carlos de Cavalcante, 3995,
sala 27 , Caixa Postal 271, Casa Caiada, Olinda/PE, CEP: 53.040-000, neste ato, representada peto sócio
administrador, Sr. Bruno Henrique de Lima Figueiredo, brasileiro, casado, empresário, portadoÍ da
Cédula de ldentidade no 4 657.085 SSP/PE, inscrito no CPF/MF no 888.354.304-10, Íesidente e domiciliado
na Rua cuiabá, 2346, Apto. 803, candeias, Jaboatâo dos Guararapes/pE, cEp: 54440-130. doravante
denominado CONTRATADA.

FUNDAMENTAçÃO lUnÍOrCl:

Fundamenta-se o pÍesente instrumento na licitaçáo realizada sob a modalidade de Dispensa n 022,t2020,
com base no Artigo 40, da Lei Federal n'13,979/2020, que dispÕe sob/.a as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de impoftância internacional decorrente do coronavlrus responsável pelo
sufto de 2019; elaborada pela Comissão Permanente de Licitação de Saúde, institulda por meio da Portaria
no. 078/2020, datada de 2'l de janêiro de 2020, regida pela Lei 8.666/1993 e suas alteraçÕes posrenores,
cujo Processo no 07712020, com todos seus anexos e, píincipalmente, a proposta da CONTRATAOA,
.iuntamente com o Ofício no 553/2020 - SAF/GAB/SMS, da Secretaria de Saúde, que solicita a lavratura
deste contrato integra o presente, independentemente de transcrição.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste contrato a coNTRATAçÃo DE EMPRESA ESPECTALTZAOA NA PRESTÂçÃO
DE SERVIçOS.OE LOCAçÃO, INSTALAçÃO E MANUTENçÃO DE UM SISTEMA DE GERAçÃO DE
ENERGIA ELETRICA DE EMERGENCIA (GERADOR STAND-BY), VISANOO ATENDER AS
DEMANDAS DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICíPIO DO PAULISTA/PEE, tUdO EM CONfOrMidAdE

com o especificado no Processo no 07712020, Dispensa no 02212020 e seus anexos, bem como na
proposta da CONTRATADA, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição

- DO VALOR OO CONTRATO

total do presente contrato é de R$ 96,000,00 (noventa e seis mil feais) conforme proposta da
ADA.

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Pau cEP 53.401-441
Fone: 3433-3636 E-mail: contratos.pmo@qmail.com CNPJ 1 0.408.839/0001-'l
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clÁusuu rencernn - Do REGTME DE ExEcuçÃo

3.1. Os serviços, objeto do presente contrato, serão executados de acordo com o Termo de Referência, da
Diapensa no 02212020.

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

4.1. A lavratura do presente contralo decorre da rcalizaçào da Dlspen6a no O2A202O realizada com
fundamento no Aítlgo 40, da Lel Fedoral no í3.979/2020, e alteraç6es posteriores.

4.2. A prestação do serviço foi adjudicada em Íavor da CONTRATADA, conforme despacho do Prefeito do
MunicÍoio do Paulista. exarado no Processo no 07712020.

4,3. O presente contrato está vinculado à Dispensa n" 02212020, para tanto deve ser interpretado em
consonância ao ali orevisto. nos casos duvidosos.

CúUSULA QUINTA - DA EXECUçÃO DO CONTRATO

5.1, A execuçâo deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-á pelas cláusulas contratuais
e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhe, supletivamente, os PrinclpioÈ da Teoria Geral dos
.Contratos e as Disposições de Direito Privado, na Íorma do Art.54, da Lel 8.666rí993 e alteraçÕes
posteÍiores, combinado com o Inclso Xll, do Art,55, do mesmo diploma legal.

CúUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

6.,1 O presente contrato terá a vigência de 03 (trâr) moses a contar,da data de assinatura deste conÜato,
de 15 de malo do 2020 a 14 de agosto de 2020, podendo ser prorrogado por igual peÍlodo.

CLÁUSULA sÉTIiIA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

7.'1. As despesas serâo decorrentes da seguinte Dotagâo Orçamentária:

Aüvidade: 4521 - Enfrentamento da emergência COVID - 19

Elemento: 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica

Fonte: 1 2110000 - Rêceitas de ImDostos e de TransfeÍência dê lmpostos - SaÚde

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAçÃO DOS SERVIçOS E OA ENTREGA

8.1. O

/

96.000,0016 000,00

GRUPO GERADOR em container acústico,

silenciando, partida manual ou automática
que fomeça potência de 180 KVA, tensão
380/220 volts, ciclagem em ô0 Hz 1,800

RPM. Equipamento com motoÍ a diesel,

turbinado, cabos elétncos e AC com chave de
ligação/reversão compativeis, horimetro,

atenamento de acordo com as noÍmas
técnrcas, sem regulador de velocidade

eletrônico.

- Paulista/PE CEP 53.401-441

DESCRTçÃ0
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MunicÍoio do Paulistia localizado na Rua do Nobre, s/n, Nobre, Paulista/PE nos dias e horários determinados
oelo setor resoonsável.

cLÁusuLA NoNA - Do pecÃmeruro

9.í, A Secretaria de Saúde providenciaÍá empenho para cobrir as despesas com o objeto dêste contrato;

9,2. O primeiro pagamento será realizado em até 05 (cinco) dias após a primeira mediçâo do serviço
executado e aprovado pela fiscalização da CONTRATANTE.

9.3. Os demais pagamentos seráo realizados em até 05 (cinco) dias corridos, apôs cada 30 (tÍinta) dias da
prestação dos serviços, com apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor técnico
competente, comprovando a prestação do objeto deste contrato.

9.5, A CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo
com as especificaçóes constantes no Termo de Referència do Proceaso no,07712020.

clÁusuu oÉcrnl - DA FrscALrzAçÃo

10.1. A Fiscalizaçâo/Gestáo deste contrato ficará a caÍgo do gestor ou fiscal, a seÍ designado Íormalmente
pela CONTRATANTE o qual deverá promover o registÍo das ocorrênclas veÍificadas, adotendo as
providênciàs necessárias ao flel curhprimento das cláusulas contratuais e do termo de reÍeÍência do
Processo no.07712020, de acordo com Art. 67 SS 10 e 20, da Lei 8.666/1993.

10,2 O Íiscal ou gestor deste contrato, ao constatar a ocoÍência de subdimensionamento da produtividade
pactuada sem perda da qualidade na execuçáo; deverá comunica-la à autoridade responsável para que
promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteraçáo dos valoÍes contratuais previstos no $ ío do artigo 65 da Lei 8.666/1993'

10.3. O fiscal ou gestor deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotiando as providências

necessárias ao Ílel cumorimento das cláusulas contratuais e do termo de reÍerência do Processo no.

077 12020, conforme disposto

10.4, À CONTRATANTE ê reservada o direito de, sem que de qualqueÍ forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a meis ampla e completa fiscalização.

10.5. A supervisâo dos trabalhos por parte da CONTRATANTE, sob qualquer Íorma, não isenta ou diminui
a responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAçÔES OA CONTRATAOA

1'1.1, Constituem obÍigaçóes da CONTRATADA, além das constantes nos AÉs' 69 e 70 da Lei no

8.666/1993, as seguintes:

11.1.1. Obedecer às especiÍìcaçóes do objeto deste contratoi

11.1.2. Prestar o serviço nos prazos estipulados:

11.1,3. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do serviço prestadoi

11.1.4. RefazeÍ imediatamente após comunicado da CONTRATANTE, o serviço mal executado, cuja
comunicação documental será encaminhada a CONTRATADA.

11.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diÍetamente à Administração ou a terceiros,
decoÍrentes de sua culpa ou dolo na execuçáo deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabrlidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

11.1.6. O retardamento não justificado na prestação dos serviços objeto deste contrato, considerar-
se-á como infraçâo contratual;

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro -
Fone: 3433-3636 E-mail:
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11,1.7, Aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressóes
limitados ao êstabelecido no $ 1o do AÉ, 65 da Lei F€daral no 8.66611993, tomando-se por base o

valor contratual;

í1.1.8. Resoonder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidiÍ sobre a
execução contratual, inclusiva as obrigaçóes relativas a salários, previdência social, impostos,
encargos socieis e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das
leis trabalhistas e especÍfica de acidentes do trabalho e legislaçâo correlata, aplicáveis ao pessoal

empregado na execução deste contrato;

11.1.9, Prestar os serviços nas dependèncias do Hospital de Campanha - COVID-19, conforme
endereções indicados na cláusula oitava deste contrato.

12.1. Constituem obrigaçÕes da CONTRATANTE:

12.1.1. Exercer a flscalização da execução do objeto contratado;

12.1,2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.

12.1.3. EfetuaÍ o pagamento devido, de acordo com o estabelecido neste contrato;

12.'1.4. Facilttat por todos os meios ao cumprimento da execuçào do objeto pela GONTRATADA,
dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados,
cumprindo com as obrigaçÕes pré-estabelecidas;

12.1.5. Prestar aos empregados da CONTRATADA inÍormaçÕes e esclarecimentos que

eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito à natureza do Íornecimento que

tenham a executar,

'l2.1.6. ComunicaÍ por escrito a CONTRATAOA quaJquer iÍegularidade encontrada no fornecimento;

12.1.7. Comunicar por escrito a CONTRATADA a náo prestaçâo do serviço, apontando as razões de

sua nâo adequação aos termos contratuais,

12.1.9. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude

dessa responsabtltdade, exercer a mars ampla e completa flscalização sobre o cumprimento das
especificaçÕes e condiçÕes desta aquisição,

12.1.10. Após a conclusão dos serviços serão os mesmos analisados para atesto e veÍifÌcação de

sua conformidade com o obieto contratado

cLÁUSULA DÉcIMA TERCEIRA - DAS CONOIçÕES OE HABILITAçÃO

13.'1. A CONTRATADA Íica obrigada a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições
de habilitagâo e qualificação exigidas no Procosso no. 07712020, em compatibilidade com as obrigações
oor ele agsumidas.

CLÁUSULA OÉCIMA QUARTÂ - DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA

í4.1. O presente contrato terá o visto da Assessoria JurÍdica da CONTRATANTE, de acordo com o
estabelecido no parágraÍo único do Art.38.da Lei n o 8.666/1993.

GLÁUSULA DÉCIMA QUINÌA - DO SUPORTE LEGAL

15.1. Para execução do presente contrato bem como para a regulaçáo dos casos omissos, aplicar-se-á a

Lel no 8.666 de 21106/93, a Lei n'8,883 de 08/06/94, a Lei no 9.648 de 27105/98 e, em

Fedsral no 1 3.97912020.

CLÁUSULA OÉCIMA SEXTA - OA RESCISÃO

/
Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441. ?, ^crFone: 3433-3636 E-mail: contratos.omo@qmail.com CNPJ í 0.408,8391000'l'17 '?qUnpytt'
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16,1 O descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condiçâo deste contrato, assim como a
execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condiçóes, dará direito a
CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notiÍicaçâo expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer

direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente aos fornêcimentos realizados, desde que estejam
de acordo com as prescriçôes ora pactuadas.

16,2 O contrato poderá ser rescindido:

| - Por ato UNILAÍERAL da CONTRATANTE, nos casos dos Inclsos I a Xll c XVll do AÉ. 78 da
Lol Fedoral no 8.666/93, atualizada;
ll - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitagão, desde
que haja conveniência para a Administraçâo; e
lll - JUDICIALMENTE, nos teÍmos da legislação.

16,3 A rescisâo de que trata o item í6.2, inciso Idesta cláusula, acaÍreta as seguintes consequências, sem
prejuízo das sançôes previstas neste contrato e na Lei Federal no 8.686/í 993, atualizada:

a) Retengâo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejulzos causados ao
CONTRATANTE;
b) Assunção imediata do objeto deste contrato pela CONTR^TANTE, no estado e local em que se
enconÌrar:
c) Execuçâo da garantia contratual se houver, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos
valores das multas e indenizaçÕes a ela devidos.

cLÁUSULA DÉGIMA SÉTIMA - PENALIDADES

í7.í. A recusa injustiÍìcada da CONTRATADA a assinar este coRtrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentio do prazo estabelecido,. caracteriza o descumprimento total da obrigaçâo assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

17.2. Pele inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sançÕes:

| - Adveítència;
ll - Multa, nos seguintes t€rmos:

a) Em relaçâo ao gÊzo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do seÍviço/fornecimento,
por cada dia de atraso;

b) Pela recusa a executaÍ o serviço, caràcteÍizada em í0 (dez) dias após o vencimento do
prazo'estipulado, de 20% (vinte por conto) do valor desté contrato;

c) Pela demora em corrigir falhas do serviço executado, 2% (dois pot conto) do valor do bem
ou do serviço, por cada dia decorridoi

d) Pela recusa a corrigir as falhas no seÍviço executado, entendendo-se como recusa o
serviço não efetivado nos 05 (clnco) dlaa que se seguirem à data da rejeiçâo: 10% (dez
por cento) do valor do serviço rejeitado.

lll - Suspensão temporária de participar em licitaçâo e impedimento de contratar com a

CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos

lV - Declaraçóes de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaçáo perante

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuÍzos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aolicada com base no item lll acima.

17.5, Pelos motivos que se seguem, principaimente, a CONTRATADA esterá sujeita às penalidades

tratadas nos incisos I e ll do item 17.2 acima:

a) Pelo descumpÍimento do prazo de execução do serviço/fornecimento;

Praça Agamenon Magalháes, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401-441.
Fone: 3433-363ô E-mail: contratos. omo@o mail.com CNPJ 10.408.839/0001-17
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b) Pela recusa a atender alguma solicitação para corregão da execuçâo .do. seÍviço,'
caracterizada se o atendimeãto à solicitação náo ocorrer no prezo de 5 (cinco) dlas útôls,

contados da date da rejeição, com a notificação devida:
c) Pela nâo execuçáo do serviço de acordo com as especificações e pÍazos estipulados neste

contrato.

17.6. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA Íicará sujeita, ainda, no que couber, às demais
penalidades referidas no CapÍtulo lV da Loi Federal no 8.666/í993

17.7, As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total

limitado a 20% (vlnte por cento) do valor contratado, sem pÍejuÍzo das perdas e danos cabÍveis

17.8. A aplicaçâo de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

asseguraiá o tontradiiório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposigôes da Lei no.

8.686'í993.

cLÁusuLA pÉctMA otrAvA - DA vlNcuLAçÃo À otspeNsl

,f 8.1, Este contrato fica vinculado à Dlspensa no 02212020, cuja realizaçáo decorre de autorizaçâo da

Secretaria de Saúde do MunicÍpio do Paulista constànte do Procoaao no 07712020

18,2. São partes integrantes deste contrato o Termo de Referência do Proc€sso no 07712020 e e proposta

apresentada pela CONTMTADA constantes do referido pÍocesso.

í8,3. A lavÍatura deste instrumento contratual decorre de solicitagáo da Secretaria de Saúde do Municlpio

do Paulista, exarada no Oftclo no 553/2020 - SAF/GAB/SMS'

CLÁUSULA NONA - DAS DrsPosrçÕEs FrNArs

19.1. Aplicar-se-á a Lei Federal no 8.666/'1993, com suas posteriores modificaçóes, nos casos omlssos do
presente contrato

19.2. É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, o Foro da Comarca do

Paulista/PE, com renúncia a qualqueÍ outro, por mais privilegiado qqe seje.

E, para firmeza e de assim haverem entre si ajustado e contÍatado, foi lavrado o presente

contrato em 04 ( de igual teor e forma, uma das quars se destina à CONTRATADA, o qual

depois de lido e var assinado oelas Dartes contratantes.

Paulista/PE, í5 de maio de 2020

Bernart
de Saúde

4 alln a,-,a,- 6 rlt- ap O- geq.^-
2. CPF,MF: or2.s tO. +l ((-qq

Praça Agamenon Magalháes, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53 40'1-441.
Fone. 3433-3636 E-mail: contratos.pmp(Aomail.com CNPJ 10.408.83910001-17
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EXTRATO DO CONTRATO N'. 097/2020

coNTRAT0 N". 097/2020
pRocESSo LrcrrATóRr0 N". 027t2020
DTSPENSA No 0222020
P0RTARIA: 07812020, datada do 21 de janeiro de 2020

FUNoAMENTAçÂO LEGAL: Artigo 4", da Lei Federal n'13.979Í2020 e alteÍaçÕes posteriores

CONTRATADA: BH SERVIçOS EIú SONORIZAçÃO LÏDA ME.

CNPJIMF: 10 288 236/0001-29
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIçOS DE LOCAçÃo, INSTALAÇÃO E

N4ANUTENÇÃO DE UÌVl SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉÏRICA DE EMERGËNCIA (GERADOR STAND-BY), VISANDO

AÏENDER AS DEI\,4ANDAS DO HOSPITAL DE CAI,IPANHA DO I/UNICIPIO DO PAULISTA/PE

VALOR TOTAL: R$ 96.000,00 (noventa 6 seis mil reais)

NOTA(S) 0E EMPENHO: 2020-000000859
ATIVIDAOE(S): 4521 - Enfrentamenlo da emergência COVID - 19 / ELEMENTO(S): 3390.39 - 0utros Serviços de Terceiros - Pessoa

Juridica / FONTE: 12110000-Receitasde lmpostos e de Transferência de lmpostos - Saúde

TIPO DE EMPENHO: Global.

PRAZO(S): Vigência de 03 (trés) meses conidos, de 15 de maio de 2020 a 14 de agosto de 2020, podendo ser proÍogedo por igual

período

ASSI NATURA: 1 5 | 051 2020

Fabiana Damo BeÍnart
Secrelána de Saúde

Fabiana Damo BeÍnart, Secretária de Saúde, através do pÍesente instrumento, designa o Servidor infra-assinado, como responsável

pelo Acompanhamento e Fiscalização do présente ContÍato, na forma dos Art. ô7 e 73 da Lei n" 8.666/1993, devendo informar à

Adminiskação sobÍe eventuais vlcios e iÍegularidades, propor soluçÕes'e sançÕes que entendeÍ cabivel paÍa a regulârização das faltas

e defeitos observados, conÍorme dispostos no contÍato rêferido.

O servidoÍ declara neste ato eslar cienle de sua indicação, bem como de suas funçÕes, de acordo com a Lei n" 8,666/1993 ou aos

teÍmos e clâusulas do conlrato supracitado, suJeitando-se às sançÕes previstas na referida Lei e nos regulamentos própnos, sem pÍeJUlz0

das responsabilidades admrniskativas, civil e criminal poÍ culpa ou dolo tenha dado causa.

Sorvidor/Fiscal: . Matrícula: luO(ol

PUBLTCAçÃO NO DrÁRrO OFTCIAL

o.o.n.e.ee: llol t fu r lnìD .D.o.u: 

-Í-l-, 
D.o.E.pE (cEpE): / 

-!---.

Praça Agamenon lvlagalháes, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53 401-441
Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@oaulista. oe.qov. br CNPJ 10.408.83910001-17

Fabiana Damo Bernart
Secretária de Saúde

Ciento: S€rvidorlFiEcal

o5



fi" i ' Fundo de Saúde da Cidade do pautista

i,ÏJfilll5ÏO Fundo de Saúde da cidade do pautisra
ìrf . ' Departamento de Contabilidade

- CNPJ: 09.25,1.11 5t0001 -23

Nota de Empenho No BSg

05t05t2020 Anexo: 0 Valor: 96.000,00
órgão:

Unid.Orç.
unid Gestora:

Programa:
No da Ficha:

ProjlAtiv/Op Esp:

18

18.201
18.201
10 122

1716
4521

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elem. Despesa 3390.39
SubElem. Orç: 0099
Fonte de Rec.: 121i0000

SubElem. Emo.: 074

2904 APERFEIçOAMENTO DAATENçÃO ESPEC|AL|ZADA EM SAúDE
Modalidade: 2-Global

ENFRENTAMENTO DA EIVIERGÊNCIA COVID-1 9
Outros Serviços de Terceiros - pessoa JurÍdica
sEM APLTCAçÃO
Receitas de lmpostos e de Transferência de lmpostos _ Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso (TCE) 10-lmpostos e Transferências Saúde
Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Aditivo No Data Inicial Data Final

Favorec.:
C.)F/CNPJ:

ldent.:

35198 BH SERVTçOS EM
10.288.236t0001-29

CEP: 53.040-000

LTDA
606200 Insc. Estadual:

t'-Ìdereco: AV GOVERNADOR CARLOS DE L|MA CAVALCANTE, SALA 27, 3995
BairÍo: CASA CATADA Cidade: OLTNDA

Fone: Fa\:Cód.Banco:237 Agência. 2891 -X CtC: 10719 -0
^^Aq. Histórico: Unid. Quantidade Velor Unit. ValoÍ Total

CONTRATA.ÇÀO DE EMPRESA PARÁ PRESTAÇÂO DE SERVICO

P_E 
Lgg4Ç49, ÍNsrALAçÃo E MANUTENçÀoDe uv srstEún

DE cERAçÃo DE ENERGIA ELÉTRICÁ DE EMERcÉNti;
(CERÁDOR STAND-BY), P/ ATENDER O HOSPITAL DE
CAMPANTIA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE. NESTE
MOMENTO DE PANDEMIA DO COVID-I9. CONF. PROC, 07?/20.
DTSpENSA LÍC. 02212020. (PARA CONFECÇÃO DE CONTRATO)
VALOR CONF, OF, 3I

SubAçÕes

Saldo Ant. Orç. 112.000,00

Jessica Gonçalves Cosla
Agente

Ot. Atesto Dt Previsão Pagamento

Saldo Atual 16.000,00

!!!$ / publicsoft com !,r - Publicsoff Contabilidade - varcáo 2020 29 0 0 -(83)3022'0E00


