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PARA PRESTAçÃO
E CARRO DE SOM,

MOTORISTA,
coMeusrível E DEMA|S lNsuMos PARA
DtvuLGAçÃo No ENFRENTAMeItto À pnloemtn
DO COVID-1g. NO MUNICIPIO DO PAULISTA/PE,
euE CELEBRAM o MuNtcÍPlo Do PAULISTA/PE E
A EMPRESA sryllo PRoDUçÓES E EvENTos
LTDA., NA FORMA ABAIXO:

coNTRATo No 103/2020
PROCESSO No 100/2020
DtSPENSA No. 036/2020

O ttttUNfCÍpto DO PAUL|STA, pessoa jurÍdica de direito público inteÍno, com sede na Prcça Agamenon
Magalhães, s/no, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o no í 0.408.839/0001-17, por meio do
Furido Municipal dê Saúde, instituÍdo sob o CNPJ n'09.251.115/000'1-23, com sede à Av Prefeito
Geraldo Pinho Alves,222, Maranguape l, CEP: 53441€00, neste ato representada, nos termos do

Decreto Municipal no 2012017, pela Secretária de Saúde nomeada através da PortaÍia no 00412017 , src.
Fabiana Damo Bernart, brasileira, divoíciada, odontóloga, inscrita no CRO-PE sob o n" PE-CD-9160'
oortadora Cédula de ldentidade n" 7.032.5M SDS/PE inscrito no CPF/MF sob o no 059.682.224'33,
residente e domiciliada ne cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE. .

GoNTRATADA: SWLLO PRODUçÕES E EVENTOS LTDA., pessoa jurÍdica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF 20.470.833/0001-23, com sede na com sede na Rua Severino Francisco Lopes, 14,

Paratibe, Paulista/PE, CEP: 53.415-160, gerida pelos sôcios, Sr. Josenildo Lopes Diniz, brasileiro,
solteiro, empresário, portador da Cédula de ldentidade n'6889596 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o n0

013536844-82. residente e domrciliado na Rua Severino Lopes,23, Arthur Lundgren l, Pauliste/PE,
CEP: 53.4'15-160 e o Sr. Lucas Luiz de Olivelra Pontes, brasileiro, empresário, portador da cédula de
identidade 9414263 SDS/PE, e inscrito no CPF sob o n". 705.991.694 - 60, residente e domiciliado a Rua

Dr. Sebastião Amaral. 2OO. Casa 01, Pau Amarelo, Paulista/PE, CEP: 53.433-010, neste ato devidamente
representado pelo primeiro sócio qualiÍicado, qual seja, o Sr Josonildo Lopês Diniz, doravante
denominado CONTRATADA.

FUNDAMENTAçÃO .IURÍOICI:

Fundamenta-se o presente instrumento na licitação íealizada sob a rÈodalidade de Dispensa no

036/2020, com baae no Artigo 40, dâ Lei Federal no 13.97912020, que dlspõe sobre as medidas parc
enfrentamento da omergëncia de saúde pública de impoftância internacional decorrente do coronav[rus
responsâvel pelo sufto de 2019, elaborada pela Comissâo Permanente de Licitação de Saúde, instituÍda
por meio da Portaria no. O78I2O2O, datada de 21 de janeiro de 2020, regida pela Lei 8.666/í993 e suas

alteraçÕes posteriores, cujo Proco€so no í00/2020, com todos seus anexos e, principalmente, a proposta

da CONTRATADA, juntamente com o OfÍcio no 72412020 - SAF/GABTSÍII|S, da Secretaria de SaÚde, que

solicita a Iavratura deste contrato integra o presente, independentemente de transcriçâo

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui obieto deste contrato a CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA PRESTAçÃO DE SERVIçO
oÈ iõcÁçEo'oE cÀRRo DE sgu, tNcLutNDo cRAvAçÃo,.MoroRlsrA, coMBUsrÍvEL E

OEMATS 1úSUMOS PARA OTVULGAçÃO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO COVID-19, NO

MUNTCÍP|O DO PAUL|STA/PE, tudo em conformidade com o especificado no PÍocesso n" í00/2020,
Dispen8a no 036t2020 e seus anexos, bem como na proposta da CONTRATADA, que passam a integrar

este instrumento, independente de transcÍição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor total do presente contrato ê de R$ 40.800,00 (quaÍonta mil e oitocentos )

conÍorme oroposta da CONTRATADA

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441
E-mail: sai@oaulista.oe.oov.br CNPJ 1 0.408.83910001 -17
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clÁusule TERcETRA - Do REGTME DE ExEcuçÃo

3.í. Os serviços, objeto do presente contrato, serão executados de acordo com o Termo de Referência,
da Dispensa no 036/2020.

CTÁUSULI QURNTR - DO AMPARO LEGAL

4.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização da Dispensa no 036/2020 realizada com
fundamento no Artigo 4o, da Lei Federal no 13.97912020, e alteraçóes posteriores.

4.2. A prestação do serviço foi adjudicada em favor da CONTRATADA, conforme despacho do Prefeito
do MunicÍpio do Paulista, exarado no Processo no í00/2020.

4.3. O presente contrato está vinculado à Dispensa no OSïIZOZO, para tanto deve ser interpretado em
consonância ao ali previsto, nos casos duvidosos.

cLÁusuLA QUTNTA, DA EXECUçÃO DO CONTRATO

5.1. A execução 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 Princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as Disposiçóes de Direito Privado, na forma do AÉ. 54, da Lei 8'666/1993 e

alteraçÕes posteriores, combinado com o inciso Xll, do Art. 55, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA SEXTA. DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

6.1 O presente contrato terá a vigência de 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura deste contrato,
de 16 de junho de 2020 a 16 de julho de 2020, podendo ser prorrogado por igual perlodo.

cLÁusuLA sÉTrMA - DA DorAçÃo oRçAMENTÁRn

7.1. As despesas serão decorrentes da seguinte Dotação Orçamentária:

Nota de Empenho no 2020-00000095í

Atividade:4521 - Enfrentamento da emergência COVID - 19

Elemento: 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdica

Fonte: 1 21 30000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Valor do Emoenho Global: R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais)

cLÁusuLA orrAVA - DA PRESTAçÃO DOS SERVIçOS E DA ENTREGA

8.1. A execução dos serviços será realizada em todo território do MunicÍpio do Paulista,
horas por dia, por 30 (hinta) dias, determinados pelo órgâo, tudo rigorosamente de

especificações estabelecidas no Termo de Referência e neste Instrumento Contratual.

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441.
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ITEM DESCRTçÃO UNID, QTD.

MENSAL

1

PRESTAÇAo DE SERV|çO DE LoCAÇAO
DE CARRO DE SOM, INCLUINDO

GMVAçÃo, MOTORTSTA, COMBUSTíVEL
E DEMAIS INSUMOS PARA DIVULGAÇÃO

NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO

covtD-1g, No MUNTCíP|O DO

PAULIST!úPE

Und, 1 30

40,800,00

E-mail: sai@paulista. pe. qov. br CN PJ 1 0.408. 839/0001 -1 7

Secretaria de Saúde
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cLÁusuLA NoNA - Do PAGAMENTo

9.1. A Secretaria de Saúde providenciará empenho para cobÍir as despesas com o objeto deste contrato;

9.2. O primeiro pagamento seÍá realizado em até 05 (cinco) dias após a primeira medição do serviço
executado e aprovado pela Ílscalização da CONTRATANTE

9.3. Os demars pagamentos serão realizados em até 05 (cinco) dias corridos, após cada 30 (trinta) 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 especificaçÕes constantes no TeÍmo de Referência do Processo no,10012020.

cLÁusuLA DÉcrMA - DA FrscALrzAçÃo

10.1. A Fiscalização/Gestão deste contrato licaÉ a catgo do gestor ou fìscal, a ser designado
formalmente pela CONTRATANTE o qual deverá promoveÍ o registro das ocorrências veriÍcadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e do termo de
referêncra do Processo no. 100/2020, de acordo com AÉ. 67 $$ 1o e 20, da Lei 8.666/1993.

10.2 O Íìscal ou gestor deste contrato, ao constatar a ocorrência de subdimenslonamento da
produtividade pactuada sem perda da qualidade na execuçâo, deverá comunica-la â autoridade
responsável para que promova a adequação contratual à pÍodutividede eÍetivamente ealizada,
respeúando-se os limites do alteraçâo dos valores contratuais previstos no $ 1" do aÉigo 65 da Lei
8.666/1993.

10.3. O lïscal ou gestoÍ deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e do termo de referência do
P.ocesso no. í00/2020, conforme disposto

10,4, A CONTRATANTE é reservada o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fìscalização

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

CLAUSULA OÉCIMA PRTMEIRA - DAS OBRTGACÕES DA CONTRATADA

11.1. Constituèm obrigações de CONTRATAOA, além das constantes nos Arts. 69 e 70 de Lei no

8.666/1993, as seguintes:

11.1.1. Obedecer às especiflcaçÕes do objèto deste contrato;

11.1.2. Prestar o serviço nos prazos estipulados;

11.1.3. Responsabilizar-se pele qualidade e quantidadê do serviço prestado;

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

11.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato; não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à Íiscalizaçâo ou o acompanhamento pelo Órgáo interessado;

1í.1.6, O retardamento náo justificado na prestação dos serviços obieto deste contrato, considerar-
\se-á como infraçáo contratuà|, \ãi

í1.'1.7. Aceitar, nas mesmas condiçóes contratuais, os peÍcentuais de acréscimo ou

supressóes limitados ao estabelecido no $ 1o do AÍt' 65 da Lel Federal no

8,66611993. tomando-se por base o valor contratual;

PraçaAgamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401'441
E-mail: sai(aoaulista.oe.qovbr cNPJ 10.408.839/0001 -1 7
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íí.í.8. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a
execuçâo contratual, inclusiva as obrigaçôes relativas a salários, pÍevidência socìal, impostos,
encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das
leis trabalhistas e especÍfica de ecidentes do trabalho e legislaçáo correlata, aplicáveis ao pessoal
empregado na execuçâo deste contrato;

CLAUSULA oÉcrun sEcuNDA - ols oenrolçóEs DA GoNTRATANTE

12.1. Constituem obrigaçóes da CONTRATANTE:

12.1.1 . Exercet a flscalização da execução do objeto contratado;

12,1.2. Tomar todas as providèncias necessárias ao Íiel cumprimento deste contrato.

12,1.3. Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido neste contrato;

12.1.4, Facilitar por todos os meios ao cumpriÍìento da execuçào do objeto pela CONTMTADA,
dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionáÍios e empÍegados,
cumprindo com as obrigaçÕes pré-estabelecidasi

12.1.5. Prestar aos empregados da CONTRATADA informaçÕes e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicìtados e que digam respeito à natureza do fornecimento que
tenham a executari

12.1.6, Comunicar por escrito a CONTRATAOA qualquer irregularidade encontrada no
fornecimento;

12.1,7. Comunicar por escrito a CONTRATADA a não prestação do serviço, apontando as razÕes
de sua não adequação aos termos contratuais;

12,1,9. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o
cumpnmento das especiÍcaçÕes e condiçóes desta aquisição;

12,1,10, Após a conclusáo dos serviços serão os mesmos analisados para atesto e verificação de
sua conformidade com o obieto contretado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIçÓES DE HABILITAçÃO

13.1. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução deste conÍato, todas as
condiçóes de habilitação e qualificaçáo exigidas no Processo n".10012020, em compatibilidade com as
obrigaçÕes por ele assumidas.

cr-Áusute oÉcrrn eunRta - Do vrsro oA AssEssoRlA JURíDlcA

14.1. O presente contrato terá o visto da Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, de acordo com o

estabelecido no parágrafo único do Art.38 da Lei n o 8.666/1993.

GLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO SUPORTE LEGAL

15.1. Para execução do presente contrato bem como paÍa a Íegulação dos casos omissos, aplicaÍ-se-á a

Lei n' 8.666 de 21t06193. a Lei n" 8.883 de 08/06/94, a Lei no 9.648 de 27105198 e, em especial, a Lei

como a execuçâo do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e

condições, dará direito a CONTRATANTE de rescindiio mediante notificaçáo expressa, sem
oue caiba à CONTRATADA .qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor

Paulista/PE CEP 53.401 -441.Praça Agamenon Magalhàes, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.4
E-mail: sai(Aoaulista. pe. qov. br CNPJ 10.408 839/0001-17

Federaf no 13,97912020

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO
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correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam de acordo com as prescriçôes ora
pactuadas.

16.2 O contrato Doderá ser Íescindrdo:

| - Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a Xll e XVll do Art.78 da
Lei FêdeÍal n" 8.666/93, atualizada;
tl - AMIGAVELMENTE, por acoÍdo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação,
desde que haja conveniëncia para a Administraçâo; e
lll - JUDIGIALMENTE, nos termos da legislação

16.3 A Íescisão de que Íata o item 16.2, inciso ldesta cláusula, acarreta as seguintes consequências,
sem prejuÍzo das sançÕes previstas neste contrato e na Lei Federal no 8.666/1993, atualizada:

a) Retenção dos créditos decoÍrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao
CONTRATANTE;
b) Assunçáo imediata do objeto deste contrato pela CONTRATANTE, no estado e local em que se
encontrar:
c) Execução da garantia contÍatual se houver, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos
valores das multas e indenizaçÕes a ela devidos

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PENALIDADES

17.1. A recusa injustiÍicada da CONTRATAOA a assinar este contÍato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelectdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagão assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sançÕes:

| - Advertèncial
ll - Multa, nos seguintes termos:

a) Em relação ao prczo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento,
por cada dia de aÍaso;

b) Pela recusa a executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) diaE após o vencimento do
prazo estipulado. de 20% (vinte por cento) do valor deste contrato;

c) Pela demora em corÍigir falhas do serviço executado, 2o/. (dois por cento) do valor do
bem ou do serviço, por cada dia decorridoi

d) Pela recusa a corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se como recusa o

serviço não efetivado nos 05 (clnco) dias que se seguirem à data da rejeição: '10% (dez
poÍ cento) do valor do serviço rejeitado.

lll - Suspensão temporáÍia de paíicipar em licitaçâo e impedimento de contratar com a

CONTRATANTE, pelo pÍazo de até 02 (dois) anos.

lV - DeclaraçÕes de inidoneidade para licitaÍ ou contratar com a CONTRATANTE enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitagâo perante

a própria autondade que aplicou a penalidade, que será concedrda sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejulzos resultantes e depois de decorrido o prazo da sançâo
aolicada com base no item lll acima.

17.5. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades

tratadas nos incisos I e ll do item 17.2 adtma.

a) Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço/fornecimento;
b) Pela recusa a atender alguma solicitação para correçáo da execução erviço,

caracterizada se o etendimento à solicitaçâo não ocorrer no prazo de 5 (cinco)
útels, contados da data da rejeição, com a notificaçâo devida;

c) Pela náo execuÉo do serviço de acordo com as espeçiÍìcaçôes e prazos
estioulados neste contrato.

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401-441
E-mail: sai(Aoaulista. oe.aov. br CNPJ 10 408.839/0001-17
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17.6. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA fìcará sujeita, ainda, no que couber, às demais
penalidades referidas no Capítulo lV da Lei Fedoral no 8.666/1993.

17.7. As multas estabelecidas podem ser aplicades isoladas ou cumulativamente ftcando o seu total
limitado a 20% (vinte por cento) do valoÍ contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabÍveis

17.8 A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizaÍ-se-á em processo adminisÍativo que

assegurará o contraditório e a ampla deÍesa, obseÍvando-se, no que couber, as disposições da Lei no,

8.666/1993

cúusull oÉona otrAVA - ol vtHcut-lçÃo À DISPENSA

18.1. Este contrato fica vinculado à Dlspohsa no 036/2020, cuja realizaÉo decorre de autorizagão da
Secretaria de Saúde do Municlpio do Paulista constante do Processo no í0012020.

í8.2, São partes integrantes deste contrato o Termo de Referência do Processo no 100/2020 e a
proposta apÍesentada pela CONTRATADA constantes do reÍendo processo.

í8.3. A lavratura deste instrumento.contratual decorre de solicitaçáo da Secretaria de Saúde do MunicÍpio
do Paulista, exarada no OiÍclo no 72412020 - SAF/GABrSMS.

cLÁusuLA NoNA - DAs DrspostçóEs FtNAts

'19.1. Apticar-se-á a Lêi Federal n" 8,666/1993, com suas posteriores modifìcaçÕes, nos casos omrssos
do presente contrato

19.2. É competente para dinmir quaisquer dúvidas oÍiundas do presente contrato, o Foro da ComaÍca do
Paulista/PE, com expÍessa renúncia a qualquer outro, por mais pnvilegiado que seja

E, para Íirmeza e como pÍova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente

depois de lido e achado , vai assinado pelas partes contratantes.

Paulista/PE, 16 dê junho do 2020

2.CPF/MF: ó-3ç <-.E,ÍZ Í=)g

@

tyllo PÍoduções,tcvento

Contratante

Testemunhas:

rc914N:\{

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53 401-441

É-mail: sat@oaulista. oe.oov. br CNPJ 10.408 839/0001-17

contrato eriì 04 (quaÍo) vias
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EXÍRATO OO CONTRATO N'. 1O3I2(}2O

coNTRATO No. | 03t2020
pRocEsso LrctrATÓRto No. 100/2020

DtSPENSA N" 036t2020
PORTARIA: 078í2020, datada ds 2l do ianoiro de 2020

FUNDAMENTAçÁO LEGAL: Artigo 4", da Lei Federal no 13.979/2020 e alteraÉes posleriores.

CONTRATADA: STYLLO PRODUçÕES E EVENTOS LTDA.

CNPJIMF: 20.470.833i0001.23

OBJETO: CONTRATAÇÁO DE EIVPRESA PARA PRESTAçÃO DE SÊRVIÇO DE LOCAçÃO DE CARRO DE SOI,4, INCLUINDO

GRAVAçÃo, [4oToRIóTA, CoI/BUSTÍVEL E DEfuIAIS INSÚ[,,IoS PARA DIVULGAÇÃO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO

COVID.19, NO I\4UNICÍPIO DO PAULISTIVPE

VALOR ToTAL: R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocsntos Íeais)
NOTA(S) DE EMPENHO: 2020-000000851

ATIVIOADE(S): 4521 - Enfrentamento da emergência COVID - 19 / ELEMENTO(S): 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

JuÍídica / FONTE: '12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pÍovenientes do Governo Federal

TIPO DE EMPENHO: Estimatrvo

PRÂZO(S): Vìgência de 03 (três) meses corridos, de 16 de junho de 2020 a 16 de julho de 2020, podendo ser prorrogado por igual

peno00.

ASSTNATURA 16/06/2020

Fabiana Damo B€rnart
Seüetâia de Saúde

TERMO DE DESIGNAçÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAçÁO DE CONTRATO

Fabiane Damo Bornart, SecretáÍia de Saúde, através do pres€nte instrumento, designa o Servidor infia-assinado, como responsâvel

pelo Acompanhamento e Fiscalização do presente Cóntrato, na forma dos Arl. 67 e 73 da Lei n" 8.666/1993, devendo intormaÍ â

AdministraÉo sobÍe eventuais vlcios e in6gularidades, propor soluÉes e sanÉes que entender cablvel paÍa a regularização dar falhs 0

defeitos obsêrvados, conÍorme dispostos no @ntrato refeÍido,

O seÍvidor declaÍa n€ste ato estar ciente de sua indicaçâo, bem como de suas funçôes, de a@rdo com a Lei no 8,6ô6/1993 ou aos teÍmos

e cláusulas do contÍato supracitado, sujeitando-se às sanÉes pÍovistas na Íeíeída Lei e nos Íegulamsntos própÍios, sêm prejulzo das

responsabilidades administÍativas, civil € criminal por culpa ou dolo tenha dado causa.

ServidorlFiscal: Matricula:

Fabiana Damo Bernart
Secretária de Saúde

Cisnts: Servidor/Fiscal

PUBLICACÃO NO DIÁRIO OFICIAI

D.O.M.E.PE: . D.O.U: I / -D.O.E.PE (CEPE): -J 
-t-.

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53 401'44í .

E-mail: sai@paulista.pe oov.br CNPJ 1 0.408.839/0001 -1 7

!



Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.251.1í5/0001-23
Fundo de Saúde da Cidade do Paulista
Deoartamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 951

Data: 16t06/2020 Anexo: 0 Va lo r: 40.800,00

Ôrgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unid Orç 18 201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unrd Gestora: 18 201 FUNDO NíUNICIPAL DE SAÚDE
PTOgTAMA: 1O 122 2904 APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EI\4 SAUDE

N'da Ficha: 17'19 Modalidade; 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op. Esp: 4521 ENFRENTAMENTO DA EMERGÉNCIA COVID-19

Elem Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem Orç. 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec: 12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS orovenientês do Governo Estad

subErem Emp. 033 SERVIçOS DE COI/ÌUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recurso (TCE) 37-Transferèncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Aditivo N"

Mod. da Licitação
0-Sem Licitaçáo

N" Licitação

Data lnicial

No Contrato Data Homologação

Data Final

Favorec.:
CPF/CNPJ:

ldent.:
Endereco:

Bairro:
CEP:

Cód.Banco:

PARATIBE
5 3.41 5- 1 60

Agência:

35247 STYLLO PRODUÇÔES E EVENTOS LTDA
20 470 833t0001-23 lnsc. Mun:

RUA SEVERINO FRANCISCO LOPES, 14

lnsc. Estadual:

PAULISTA
FaY.

Cidade:
Fone:

Aq HistóÍico: Unid Quantidade Valor Unit Valor Total

CONTRTTAçAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESIAçÂO DE SËRVIÇO DË, I,OCAÇÃÜ DE CARRO DE SOM.
INCLUINDO GRAVAçAO, MOTOzuSI'A, COMBUSTIVEL E
DEMAIS TNSUMOS PARÁ DIVULGAçÀO NO MTJNICiPIO DO
PAULISTA,/PE. CONFORME PARECER 149/2020 SÀI,DP,
PROCESSO IOO/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO 36/2020 E
oFicIo 4II12020 CoMIssÃo DE LICITAÇÃo-SAÚDE. PARA
CONFECÇÀO DE CONl RATO,

SubAçÕes

Saldo Ant Orç. 232.000,00

Mat 39383
Manoel Joelmir Maroues Pereira

Agente Orçamentário

Pessoa Atesto LiquidaÇão:

Dt Atesto Dt Píevisáo Pâgamenlo

Saldo Atual 191 .200,00

anoef Joelmir
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