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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA 

CONTRATO Nº 006A/2020 
O Município de Pracuúba, por intermédio da SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRACUÚBA – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o número 
11.894.261/0001-19, doravante denominada 
CONTRATANTE, e de outro lado, STATUS PRODUÇÕES 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 
sob o n° 10.452.968/0001-02, doravante denominada 
CONTRATADA, e em face do resultado obtido presente 
Contrato, tendo em vista o que consta no Processo n° 
02042020 – Dispensa n° 011/2020 e em observância ao 
disposto na lei 8.666/93 e lei 13.979/20, nas seguintes 
cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto deste contrato formalizado por este 
instrumento a locação de tenda, fechamento lateral, 
banheiro químico e gerador, com as especificações abaixo, 
para instalação de barreira sanitária na entrada do 
município.  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO E 
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
2.1. O prazo de entrega será imediato, que será contado a 
partir do recebimento pela Contratada da Nota de 
Empenho, o qual deverá ser retirado no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data de convocação da empresa. 
2.2. No caso de impossibilidade de entrega no prazo acima 
estipulado, a empresa deverá encaminhar justificativa por 
escrito, podendo a mesma ser aceita ou não. Caso não seja 
aceita, poderão ser aplicadas as sanções previstas na Lei 
nº 8.666/93.  
2.3. Prazo de execução do contrato é de 3 (três) meses 
(totalizando 90 dias), contados a partir da data de 
assinatura do termo de entrega e a vigência contratual terá 
início a partir da assinatura do contrato. 
2.4. Os prazos de vigência e de execução poderão ser 
prorrogados nas hipóteses previstas em lei, até o limite 
legal permitido, mediante acordo entre as partes. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 
5.1. O valor do aluguel mensal será de R$ 8.000,00 (oito mil 
reais), estimando-se o valor global do presente contrato 
em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 
5.2. Os preços são fixos e irreajustáveis, ressalvada a 
hipótese de desequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, no caso de aumentos excessivos dos preços, 
desde que comprovado através de planilhas de custos e 
outros documentos hábeis a demonstrar o excessivo 
aumento e a critério exclusivo do CONTRATANTE. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 
12.1. As despesas decorrentes deste contrato por conta da 
dotação orçamentária:  
GESTORA 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Ação: 10.301.0041 : 2016 - GESTÃO DO PROGRAMA DE 
ATENÇÃO BÁSICA - PAB 
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURIDICA 129.792,00 
FONTE 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de 
Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 
de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 

Pracuúba - AP, 29 de abril de 2020. 
 

JOSÉ LUIS CAMPELO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Decreto 012/2020 
Contratante 

 
 

MARIA LÚCIA LOURENÇO 
STATUS PRODUÇÕES EIRELI 
CNPJ n° 10.452.968/0001-02 

Contratada 
 


