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Prefeitura Municipal de Itaboraí
Secretaria de Governo
April/06/Nota-Informativa.pdf, as pesquisas
têm apontado que a utilização de máscaras
impede a projeção de fluídos, contribuindo
para o combate à contaminação;
Decreto:
Considerando a necessidade de funcionamento de determinados estabelecimentos consideDecreto 51 de 07 de abril de 2020
rados essenciais, porém que não vêm apresentando a devida observação às normas
Regulamenta como garantia sanitárias de combate à pandemia;
à saúde pública o funciona- Decreta:
mento dos estabelecimentos
que indica em razão da pan- Art. 1º - Adotam-se para fins de garantia da
demia COVID-19 e dá outras saúde pública e ao combate à pandemia COprovidências
VID-19 as infrações sanitárias e disposições

ATOS DO PREFEITO

O Prefeito do Município de Itaboraí - RJ, no
uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município,
Considerando a declaração de pandemia da
COVID-19 pela Organização Mundial de Saúde - OMS;
Considerando a publicação da Lei Federal nº
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente da COVID-19;
Considerando a publicação da Portaria nº 356
do Ministério da Saúde, de 11 de março de
2020, que dispõe sobre a regulamentação e
operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19;
Considerando - a possibilidade de decretação
de medidas excepcionais para controle da
pandemia COVID-19, conforme o artigo 3º da
Lei Federal nº 13.979/2020;
Considerando os normativos Estaduais que
intensificam as medidas de combate à expansão da epidemia e que restringe m atividades
de natureza empresarial ou social;
Considerando o Decreto Legislativo nº 01, de
27 de março de 2020, expedido pela Câmara
de Vereadores, que reconhece o estado de
calamidade pública no âmbito do Município de
Itaboraí;
Considerando os termos dos Decretos Municipais nºs 30; 31; 35; 36; 43 e, especialmente,
47, todos de 2020 que estabelecem medidas
para evitar a propagação da COVID-19;
Considerando as infrações sanitárias previstas
na Lei Federal 6.437/77 bem como no Decreto
Municipal 06/1990, Regulamento de Inspeção
Sanitária;
Considerando o firme compromisso do Município de Itaboraí com os direitos constitucionais
à vida e à saúde, previstos nos artigos 5º,
caput, 6º caput da Constituição da República
Federativa do Brasil;
Considerando o Informe Técnico nº 002/2020
VISA/SSVS e conforme CI/GAB/SAÚDE nº
142/2020, da Secretaria Municipal de Saúde;
Considerando que, segundo a Nota Informativa Nº 3/2020CGGAP/DESF/SAPS/MS do
Ministério da Saúde, disponível em https://
portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/
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previstas na Lei Federal 6.437/77 no âmbito
municipal.
Art. 2º - Aos estabelecimentos que descumprirem as normas emanadas pelos Órgãos de
Saúde componentes da estrutura do Sistema
Único de Saúde, da União, do Estado do Rio
de Janeiro e dos normativos municipais, incorrendo na prática do art. 10, XXIX ou XXXI da
Lei Federal 6.437/77, serão passíveis as punições de advertência, apreensão, inutilização e/
ou interdição do produto; suspensão de venda
e/ou fabricação do produto, cancelamento do
registro do produto; interdição parcial ou total
do estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento, proibição de propaganda e/ou multa, conforme auto de infração a ser lavrado.
Parágrafo único – A lavratura do auto e demais
procedimentos garantirão a ampla defesa e
devido processo legal, assegurados os manejos dos recursos administrativos cabíveis.
Art. 3º - Os estabelecimentos autorizados a
funcionar nos moldes elencados nos Decretos
nºs 35, 43 e 47, todos de 2020, terão as seguintes obrigações:
I – higienizar, conforme as orientações dos
órgãos de saúde para combate à COVID-19,
carrinhos, pisos, bancadas, máquinas eletrônicas e outros objetos com os quais o cliente
tenha contato. Para supermercados, o estabelecimento deverá, ainda, ativamente higienizar
as mãos dos clientes ao adentrarem a loja;
II – organização de fila com espaçamento de
1,5m (um metro e cinquenta centímetros) entre
clientes, com marcação visual no chão, em
seu interior e exterior, quando for o caso, vedada a aglomeração;
III – fornecer EPIs adequados para prevenção
à COVID-19 aos seus funcionários, bem como
álcool gel 70%;
IV - fornecer a seus colaboradores máscaras
indicadas pelos organismos de saúde para
combate à COVID-19, podendo ser aquelas
confeccionadas de acordo com as orientações
contidas na NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020CGGAP/DESF/SAPS/MS (Anexo I)
V - disponibilizar locais de armazenamento e
fornecimento de álcool gel 70% para uso de
seus clientes no interior de seus estabeleci-
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mentos;

356, de 23 de março de 2020).

Art. 4º - O estabelecimento autorizado a funcionar que mantiver em suas dependências
funcionários suspeitos de estarem contaminados pela COVID-19 será multado em 100
(cem) UFITAs, na forma prevista no art. 20, IV
do Decreto nº 06/1990 – Regulamento de Inspeção e Fiscalização Sanitária, sem prejuízo
das demais medidas da Lei Federal 6.437/77.

A partir desse cenário, o Ministério da Saúde
recomenda que máscaras cirúrgicas e N95/
PFF2 sejam priorizadas para os profissionais,
considerando que os serviços de saúde são os
locais com maior potencial de concentração de
vírus, ao mesmo tempo em que a manutenção
de suas atividades precisar ser garantida,
mediante ações que visem a proteção de profissionais e pacientes.

Art. 5º - Os Órgãos integrantes da Operação
Preservação da Vida, nomeadamente Guarda
Municipal, Fiscalização de Vigilância Sanitária,
Fiscalização de Posturas e Fiscalização de
Trânsito, no âmbito de suas atribuições legais,
deverão diligenciar no sentido do estrito cumprimento das restrições editadas e aplicação
das sanções cabíveis, solicitando apoio da
força policial quando for o caso.
Art. 6º - Aos agentes públicos é permitido o
registro de imagens e dados das pessoas
físicas que descumprirem as medidas de saúde pública, visando remessa para a Autoridade
Policial e Órgão Ministerial com o fim de instauração do respectivo procedimento criminal.

Pesquisas têm apontado que a utilização de
máscaras caseiras impede a disseminação de
gotículas expelidas do nariz ou da boca do
usuário no ambiente, garantindo uma barreira
física que vem auxiliando na mudança de comportamento da população e diminuição de
casos.
Nesse sentido, sugere-se que a população
possa produzir as suas próprias máscaras
caseiras, utilizando tecidos que podem assegurar uma boa efetividade se forem bem desenhadas e higienizadas corretamente. Os tecidos recomendados para utilização como máscara são, em ordem decrescente de capacidade de filtragem de partículas virais:
a) - Tecido de saco de aspirador
b) - Cotton (composto de poliéster 55% e algodão 45%)
c) - Tecido de algodão (como camisetas 100%
algodão)
d) - Fronhas de tecido antimicrobiano

Art. 7º - Fica recomendada a utilização de
máscaras aos demais cidadãos que tenham
que deixar suas residências por absoluta necessidade, relembrando-se a necessidade de
ser mantido o distanciamento social, evitar
aglomerações, observar a etiqueta respiratória,
fazer o uso do álcool em gel e proceder à lavagem das mãos para evitar a disseminação da O importante é que a máscara seja feita nas
COVID-19, como recomendado pelo Ministério medidas corretas cobrindo totalmente a boca e
da Saúde.
nariz e que esteja bem ajustada ao rosto, sem
deixar espaços nas laterais.
Art. 8º - Este Decreto vigerá enquanto a situação de emergência em saúde não for revogada Dado que, quanto maior a aglomeração de
no âmbito municipal, entrando em vigor na pessoas, maior a probabilidade de circulação
data da sua publicação.
do vírus, o uso das máscaras caseiras faz
especial sentido quando houver necessidade
Parágrafo único – Os estabelecimentos terão de deslocamento ou permanência para um
prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação, espaço onde há maior circulação de pessoas.
para adoção das medidas previstas nos incisos
Pessoas com quadro de síndrome gripal
III a V do art. 3º deste Decreto.
que estiver em isolamento domiciliar, deve
Sadinoel Oliveira Gomes Souza
continuar usando preferencialmente máscaPrefeito Municipal
ra cirúrgica. O mesmo vale para o cuidador
mais próximo dessa pessoa, quando estiver
ANEXO I
no mesmo ambiente da casa.
Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Como fazer uma máscara caseira:
Departamento de Saúde da Família
Coordenação-Geral de Garantia dos Atributos Existem diferentes formas para confeccionar
da Atenção Primária
as máscaras caseiras, podendo utilizar materiais encontrados no dia-a-dia, como camisetas
NOTA INFORMATIVA No 3/2020-CGGAP/ ou outras roupas em bom estado de conservaDESF/SAPS/MS
ção, até tecidos específicos confeccionadas
A Lei no 13.969, de 06 de fevereiro de 2020 e com máquinas de costuras e elásticos.
a Portaria no 327, de 24 de março de 2020,
que estabelecem medidas de prevenção, cau- Algumas orientações de como confeccionar as
tela e redução de riscos de transmissão para o máscaras caseiras estão sendo compartilhaenfrentamento da COVID-19, fixam a utilização das em diversos canais de comunicação, como
de Equipamentos de Proteção Individual cortar camisetas deixando em camada dupla e
(EPIs).
formas que possibilitem a fixação ao rosto, ou
recortes de tecidos com metragem de 21 e 34
O Ministério da Saúde tem realizado ações cm e com utilização de elásticos.
para adquirir esses produtos de diversos fornecedores, tanto nacionais quanto internacionais, Modelo 1, usando uma camiseta:
bem como ações no sentido de descentralizar e) Corte a camiseta e espessura dupla usando
os recursos para apoiar os estados, municípios como base as marcações indicadas na figura;
e Distrito Federal na compra desses EPIs con- f) Faça um ponto de segurança na parte inferiforme suas necessidades. Contudo, diante do or (para segurar ambas as toalhas);
cenário da pandemia pelo COVID-19, há es- g) Insira um papel entre as camadas;
cassez de EPIs em diversos países, em espe- h) Amarre a alça superior ao redor do pescoço,
cial das máscaras cirúrgicas e N95/PFF2, para passando por cima das orelhas;
o uso de profissionais nos serviços de saúde i) Amarre a alça inferior na direção do topo da
(Resolução de Diretoria Colegiada - RDC no cabeça;

Modelo 2, usando costura e elástico:
j) Separe o tecido que tenha disponível (tecido
de algodão, tricoline, cotton, TNT, outros têxteis).
k) Faça um molde em papel de forma no qual o
tamanho da máscara permita cobrir a boca e
nariz, 21 cm altura e 34 cm largura
l) Faça a máscara usando duplo tecido.
m) Prenda e costure na extremidade da máscara um elástico, ou amarras.
As medidas de utilização e higienização das
máscaras caseiras fazem a diferença para a
eficiência da iniciativa. Desta forma, os seguintes cuidados devem ser utilizados:
n) O uso da máscara caseira é individual, não
devendo ser compartilhada entre familiares,
amigos e outros.
o) Coloque a máscara com cuidado para cobrir
a boca e nariz e amarre com segurança para
minimizar os espaços entre o rosto e a máscara.
p) Enquanto estiver utilizando a máscara, evite
tocá-la na rua, não fique ajustando a máscara
na rua.
q) Ao chegar em casa, lave as mãos com água
e sabão, secando-as bem, antes de retirar a
máscara.
r) Remova a máscara pegando pelo laço ou nó
da parte traseira, evitando de tocar na parte da
frente.
s) Faça a imersão da máscara em recipiente
com água potável e água sanitária (2,0 a 2,5%)
por 30 minutos. A proporção de diluição a ser
utilizada é de 1 parte de água sanitária para 50
partes de água (Por exemplo: 10 ml de água
sanitária para 500ml de água potável).
t) Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar com água e
sabão.
u) Após lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos com água e sabão.
v) A máscara deve estar seca para sua reutilização.
w) Após secagem da máscara utilize o com
ferro quente e acondicionar em saco plástico.
x) Trocar a máscara sempre que apresentar
sujidades ou umidade.
y) Descartar a máscara sempre que apresentar
sinais de deterioração ou funcionalidade comprometida.
z) Aos sinais de desgaste da máscara deve ser
inutilizada e nova máscara deve ser feita.
O uso das máscaras caseiras é mais uma
intervenção a ser implementada junto com
as demais medidas recomendadas pelo
Ministério da Saúde como o distanciamento
social, a etiqueta respiratória e higienização
das mãos visando interromper o ciclo da
COVID-19.
Essas medidas recomendadas pelo Ministério
da Saúde, quando adotadas em conjunto,
potencializam os efeitos da proteção contra o
COVID-19 no país e por isso são tão importantes de serem adotadas por toda a população.
A participação de todos é extremamente importante para a interrupção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de
sintomas, uma vez que já existem evidências
da ocorrência de transmissão pessoa a pessoa.
Nesse sentido, o Ministério da Saúde adere e
reforça a iniciativa organizada pela sociedade,
chamada “Máscara para Todos” (#Masks4All)
e reforça o lema “Eu protejo você e você me
protege”.
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fazer minucioso exame das especificações dos
serviços, de modo a permitir, a tempo e por
escrito, apresentar à Fiscalização todas as
divergências ou dúvidas porventura encontraContrato:
das, para o devido esclarecimento, que veCláusula Terceira (Valor) - O valor total do nham a impedir o bom desempenho do ContraCOVID-19 -Contrato FMS N.º 06 /2020
presente Contrato é de R$ R$ 576.030,00 to. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.
Termo de contrato celebrado (quinhentos e setenta e seis mil e trinta reais)
entre a Prefeitura Municipal
de Itaboraí, como contratan- Cláusula Quarta - (Forma e Prazo de Paga- Parágrafo Terceiro - A atuação fiscalizadora
te, e a Original Participações mento) - O pagamento será efetuado à CON- em nada restringirá a responsabilidade única,
Engenharia Comercio Eireli, TRATADA, em até 30 (trinta) dias após o adim- integral e exclusiva da Contratada no que concomo contratada, para con- plemento da obrigação, mediante apresenta- cerne aos serviços contratados, à sua execução e às consequências e implicações, próxitratação de empresa para ção da nota fiscal devidamente atestada
mas ou remotas, perante a Contratante, ou
prestação de serviços de
montagem e desmontagens Parágrafo Primeiro - A Contratada deverá perante terceiros, do mesmo modo que a ocorde infraestrutura hospitalar entregar juntamente com as notas fiscais as rência de eventuais irregularidades na prestapara triagem de pacientes, guias de recolhimento junto ao Instituto Nacio- ção dos serviços não implicará em coem função de prevenção do nal do Seguro Social (INSS), da Caixa Econô- responsabilidade da Contratante ou de seus
prepostos.
novo Coronavirus (COVID- mica Federal (CEF).
19), na forma abaixo:
Parágrafo Segundo — Após apresentação da Cláusula Oitava - (Obrigações da Contratada) Aos dias 07 do mês de abril do ano de 2020, Nota Fiscal devidamente atestada por 02 (dois) São obrigações da Contratada:
na Avenida Prefeito Álvaro de Carvalho Junior, servidores designados, que não o ordenador I – prestar os serviços de acordo com todas as
Nº732, Nancilândia, Itaboraí / RJ, inscrita no de despesa, mediante prévia avaliação e exigências contidas no Termo de Referência
CNPJ sob o n.º 11.865.033/0001-10, a seguir aprovação dos serviços constantes na Nota deste Contrato;
CONTRATANTE, representado pelo Ilmº. Sr. Fiscal, conforme em até 30 (trinta) dias a II – tomar medidas preventivas necessárias
para evitar danos a terceiros, em conseqüênJulio Cesar de O. Ambrosio, Presidente do contar do adimplemento da obrigação.
cia da execução dos trabalhos, inclusive as
Fundo Municipal de Saúde, portador da Carteira de Identidade n.º 101242352, emitido pelo Parágrafo Terceiro - Ocorrendo atraso no que possam afetar os serviços a cargo de
IFPRJ, inscrito no C.P.F. sob o n.º pagamento das Notas Fiscais, a Contratada eventuais concessionários. Será de exclusiva
074.577.647 - 71, e a Original Participações será remunerada com aplicação do índice do responsabilidade da Contratada a obrigação
Engenharia Comercio Eireli, como Contratada, IPC-FIPE, calculado “pró-rata-die” após o 30º de reparar os prejuízos que vier a causar a
estabelecida na rua Estrada de Cabo Frio (trigésimo) dia da data do adimplemento da quem quer que seja e quaisquer que tenham
Búzios, s/nº, Glebas B5 A B7,Sala 01, Jardim obrigação, nos termos da Art. 40 Inciso XIV sido as medidas preventivas acaso adotadas.
Esperança, Cabo Frio – RJ - CEP 28.922.-270, alínea “d” da Lei Federal de Licitações.
III – se responsabilizar pelo ressarcimento de
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas – CNPJ sob o nº 07.164.966/0001- Parágrafo Quarto - Por eventuais antecipações quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natu03 , a seguir Contratada, neste ato representa- no pagamento das Notas Fiscais a Contratada reza, que causar à Contratante ou a terceiros,
da por Carla Matos Oliveira de Moraes, porta- sujeitar-se-á ao desconto com aplicação do decorrentes da execução do objeto deste Condor da Carteira de Identidade nº MG – índice do IPC-FIPE, calculado “pró-rata-die”, trato, respondendo por si e por seus sucesso3991.576, expedida pelo (a) SSP/MG, na quali- entre o dia do pagamento e o 30° (trigésimo) res;
dade de representante legal tem justo e acor- dia do adimplemento.
IV - atender as determinações e exigências
dado o presente Contrato, que é celebrado em
decorrência do resultado da Dispensa de Lici- Cláusula Quinta - (Prazo) – Prazo inicial de 90 formuladas pela Contratante;
tação, realizada através do processo adminis- (noventa) dias, podendo ser prorrogado
trativo nº 1089/2020, através do Ato de Dis- respeitando assim a Lei Nacional nº. V - refazer, por sua conta e responsabilidade,
pensa de Licitação e Ratifico do Ilmº. Sr. Julio 13.979/2020, e suas alterações pela Medida os serviços recusados pela Contratante, duranCesar de O. Ambrosio, datado de 03/04/2020 Provisória nº 926/2020, que autoriza a te o prazo de execução estabelecido na Cláu(fls. 80 do processo) que se regerá pelas se- dispensa de licitação para aquisição de bens, sula Quinta deste Contrato;
serviços, inclusive de engenharia, e insumos
guintes cláusulas e condições.
EXCLUSIVAMENTE
ao VI – se responsabilizar, na forma do Contrato,
Cláusula Primeira - (Legislação Aplicável) - destinados
Este Contrato se rege por toda legislação apli- enfrentamento da emergência de saúde por todos os ônus, encargos e obrigações
comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabacável à espécie, que desde já se entende co- pública ocasionada pelo COVID -19.
lhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras
mo integrante do presente termo, especialmente pela, Lei Nacional nº. 13.979/2020, e suas Cláusula Sexta - (Regime de Execução) – Os previstas na legislação em vigor, bem como
alterações pela Medida Provisória nº 926/2020, serviços do objeto do presente Contrato, obe- por todos os gastos e encargos com material e
que autoriza a dispensa de licitação para aqui- decerá ao Termo de Referência deste proces- mão-de-obra necessária à completa realização
dos serviços, até o seu término:
sição de bens, serviços, inclusive de engenha- so.
ria, e insumos destinados EXCLUSIVAMENTE
ao enfrentamento da emergência de saúde Cláusula Sétima – (Da Fiscalização) - A Fisca- VII - obedecer às normas trabalhistas vigentes,
pública ocasionada pelo COVID -19. A Contra- lização da execução dos serviços caberá à contidas na Consolidação das Leis do Trabatada declara conhecer todas essas normas e Contratante, na forma prevista no inciso III, da lho (CLT), no que concerne à contratação com
concorda em sujeitar-se às suas estipulações, cláusula nona, a quem incumbirá a prática de vínculo empregatício do pessoal a ser empresistema de penalidades e demais regras delas todos e quaisquer atos próprios ao exercício gado na execução dos serviços descritos no
constantes ainda que não expressamente desse mister, definidos na legislação pertinen- Termo de Referência;
te e nas especificações dos serviços, inclusive
transcritas neste instrumento.
quanto à aplicação das penalidades previstas VIII - manter as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Edital durante todo
Cláusula Segunda -(Objeto)- O objeto do pre- neste Contrato e na legislação em vigor.
prazo de execução contratual.
sente é a “Contratação de empresa para
prestação de serviços de montagem e Parágrafo Primeiro - A Contratada declara,
desmontagens de infraestrutura hospitalar para antecipadamente, aceitar todas as decisões, IX - E demais obrigações presentes no Termo
triagem de pacientes, em função de prevenção métodos e processos de inspeção, verificação de Referência.
do NOVO CORONAVIRUS (COVID-19)”, e controle adotados pela Contratante, se obriconsoante a Proposta Preço e Termo de gando a fornecer os dados, elementos, expli- Cláusula Nona - (Obrigações da Contratante) cações, esclarecimentos e comunicações de São obrigações da Contratante:
Referência.
que este necessitar e que forem julgados neParágrafo Único – Os serviços serão realiza- cessários ao desempenho de suas atividades. I - Realizar os pagamentos na forma e condições previstas;
dos com obediência rigorosa, fiel e integral de
todas as exigências, normas, itens, elementos, Parágrafo Segundo - Compete à Contratada

SECRETARIAS

condições gerais e especiais, contidos na Proposta de Preço e no Termo de Referência,
bem como em detalhes e informações fornecidas pela Contratante.
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II- Realizar a fiscalização dos serviços contra- também poderá ser pago quando do recebitados.
mento da fatura, se assim o requerer a CONTRATADA.
III - E demais obrigações presentes no Termo
de Referência
Parágrafo Quarto - Nenhum pagamento será
efetuado à CONTRATADA antes da comprovaCláusula Décima - (Aceitação do Objeto do ção do recolhimento da multa ou da prova de
Contrato) - A aceitação dos serviços previstos sua relevação por ato da Administração, bem
na Cláusula Segunda se dará mediante a como antes da recomposição do valor original
avaliação do servidor da Contratante , indicado da garantia, que tenha sido descontado em
conforme estabelecido na Cláusula Nona aci- virtude de multa imposta.
ma, que constatará se os serviços atendem a
todas as condições contidas no Termo de Parágrafo Quinto - As multas não têm caráter
Referência deste Contrato.
compensatório, e, assim, o pagamento delas
não eximirá a CONTRATADA de responsabiliParágrafo Único - Na recusa de aceitação, por dade pelas perdas e danos decorrentes das
não atenderem às exigências da Contratante, infrações cometidas.
a Contratada deverá reexecutar os serviços
qualitativamente inferiores, passando a contar Parágrafo Sexto - Nos casos em que o valor
os prazos para pagamento e demais compro- da multa venha ser descontado de caução, o
missos da Contratante a partir da data da efeti- valor desta deverá ser recomposto no prazo
va aceitação.
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de rescisão administrativa do Contrato.
Cláusula Décima Primeira - (Força Maior) - Os
motivos de força maior que possam impedir a Cláusula Décima Quarta -(Recursos)- Contra
Contratada de cumprir o prazo do contrato, as decisões que resultarem penalidade, a
deverão ser alegados oportunamente, median- Contratada poderá apresentar, sempre sem
te requerimento protocolado. Não serão consi- efeito suspensivo:
deradas quaisquer alegações baseadas em
ocorrência não comunicada nem aceitas pela a) Pedido de Reconsideração, no prazo de 10
Fiscalização, nas épocas oportunas. Os moti- (dez) dias úteis, da ciência que tiver tido das
vos de força maior poderão autorizar a suspen- decisões;
são da execução do Contrato.
b) Recurso a ser interposto perante a autoridaCláusula Décima Segunda - (Suspensão da de imediatamente superior, no prazo de 5
Execução) - É facultado à Contratante suspen- (cinco) dias úteis da ciência do indeferimento
der a execução do Contrato e a contagem dos do Pedido de Reconsideração, mediante depóprazos mediante justificativas.
sito prévio do valor da multa, em moeda corrente, na Divisão de Tesouraria da ContratanCláusula Décima Terceira - (Sanções Adminis- te;
trativas) - A recusa da Adjudicatária em assinar
o Contrato no prazo estipulado no Edital, bem c) Representação, no prazo de 5 (cinco) dias
como inexecução, total ou parcial do Contrato, úteis da intimação da decisão relacionada com
execução imperfeita, mora na execução, qual- o objeto da licitação ou do contrato, de que
quer inadimplemento ou infração contratual, a não caiba recurso hierárquico.
Contratada, sem prejuízo da responsabilidade
civil e criminal que couber, garantida a defesa Cláusula Décima Quinta - (Rescisão) - A Conprévia, ficará sujeita às seguintes sanções tratante poderá rescindir o Contrato nas hipóteprevistas na Lei Federal nº 8.666/93. As pena- ses previstas no artigo 78 da Lei Federal nº
lidades serão:
8.666/93, mediante decisão fundamentada,
garantida a prévia defesa.
a) Advertência;
b) Multa moratória de 1% (um por cento) quan- Parágrafo Único - Na decretação da rescisão,
do verificado atraso no cumprimento da obriga- a Contratada ficará sujeita a multa de até 20%
ção assumida, aplicada à Adjudicatária ao dia (vinte por cento) do valor do Contrato, sem
sobre o valor da nota de empenho ou do Con- prejuízo das demais sanções cabíveis.
trato, ou se for o caso, do respectivo saldo não
atendido;
Cláusula Décima Sexta – (Da Subcontratação)
c) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o – Fica expressamente vedada a possibilidade
valor total do Contrato;
de subcontratação.
d) Suspensão temporária do direito de licitar e
impedimento de contratar com a Administração Cláusula Décima Sétima - (Das Cláusulas
pelo prazo de até 2 (dois) anos;
Exorbitantes) – Fazem parte do presente Cone) Declaração de inidoneidade para licitar e trato as prerrogativas constantes no artigo 58
contratar com a Administração Pública pelo da Lei Federal n° 8666/93.
prazo de até 5 (cinco) anos.
Cláusula Décima Oitava - (Dotação OrçamenParágrafo Primeiro - As sanções previstas tária) - Os recursos necessários à execução
nesta cláusula podem cumular-se e não exclu- dos serviços ora contratados correrão à conta
em a possibilidade de rescisão unilateral do do Programa de Trabalho 10.302.0040.2.837,
Contrato.
Código de Despesa 33.90.39.12, tendo sido
empenhada a importância de R$ 576.030,00
Parágrafo Segundo – Caso não seja feito o (quinhentos e setenta e seis mil e trinta reais
recolhimento da multa, promover-se-ão as através da Nota de Empenho, ficando o restanmedidas necessárias ao seu desconto da ga- te a ser empenhado nos meses subsequentes.
rantia prestada, se caução em dinheiro, mediante despacho regular da autoridade contra- Cláusula Décima Nona - (Foro) - Fica eleito o
tante.
foro da Cidade de Itaboraí para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato,
Parágrafo Terceiro - O valor da multa aplicada renunciando as partes desde já a qualquer

https://www.itaborai.rj.gov.br
outro, por mais especial ou privilegiado que
seja.
Cláusula Vigésima – (Das Disposições Finais)
a) A Contratada se obriga a manter, durante
todo o período de execução do Contrato, as
condições de habilitação jurídica e regularidade fiscal exigidas no Termo de Referência que
instruiu esta Licitação onde foram licitados os
produtos objeto do presente instrumento e o
teor da sua proposta de preço, sob pena de
rescisão do Contrato.
b) Para efeito de entrega das Faturas, o gerenciamento do contrato caberá aos servidores
indicados na forma prevista no inciso III, da
Cláusula nona, que ficarão responsáveis pelo
recebimento, manifestação quanto à qualidade
dos serviços prestados (atesto).
E por estarem justos e acordados, assinam o
presente em 3 (três) vias de igual teor e forma,
na presença de duas testemunhas, que também o assinam.
Itaboraí, 07 de abril de 2020.
Julio César De Oliveira Ambrosio - Presidente
Do Fundo Municipal De Saúde - Matrícula
37.633
Original Participações Engenharia Comercio
Eireli - Carla Matos Oliveira de Moraes - CNPJ
071649660001-03
Ato de Dispensa de Licitação e Ratifico:
COVID-19 - Ato de Dispensa de Licitação
Considerando que consta dos autos o projeto
básico/termo de referência com a devida caracterização do objeto solicitado;
Considerando o disposto na Lei Nacional nº
13.979/2020, e suas alterações pela Medida
Provisória nº 926/2020, que autoriza a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados EXCLUSIVAMENTE ao enfrentamento
da emergência de saúde pública ocasionada
pelo COVID -19;
Considerando que está devidamente caracterizada a necessidade da presente contratação
em caráter emergencial em conformidade com
Decreto Municipal nº 31/2020, onde declara
situação de emergência na Saúde Pública de
Itaboraí, devido a propagação do NOVO CORONAVIRUS (COVID-19);
Considerando que consta previsão orçamentária para a realização da presente despesa;
Considerando que consta dos autos as propostas formais, das quais, já houve a confrontação
com tabela oficial, quando couber, e a verificação dos preços mais vantajosos para o Município;
Considerando que consta dos autos o parecer
jurídico favorável; e
Considerando finalmente, estarem presentes
nos autos do processo 1105/2020, os pressupostos autorizativos da legislação que rege a
matéria, decido pela contratação direta através
de Dispensa De Licitação, destinada a Aquisição de teste rápido, visando atender a necessidade da Rede Municipal de Saúde, em caráter
emergencial, no tangente a proteção dos trabalhadores e moradores do município de Itaboraí,, em função de prevenção do NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), em favor da empresa M4X Comércio E Serviços Eireli-EPP , inscrita no CNPJ Nº 09.087.070/0001-01.
Prazo da contratação: Imediato (Conforme
Termo de Referência)
O valor da contratação é de R$ 1.800.000, 00
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(um milhão, oitocentos mil reais)
O presente ato de Dispensa De Licitação está
fundamentado nos termos do art. 4º caput Lei
Nacional nº. 13.979/2020.
Itaboraí, 08 de abril de 2020.
Lilian Siqueira de Oliveira - Mat. 40.429
RATIFICO
Considerando as informações acima, e, especialmente, estarem presentes nos autos os
pressupostos autorizativos da legislação que
rege a matéria, Ratifico o Ato de Dispensa De
Licitação, destinada a Aquisição de teste rápido, visando atender as necessidades da Rede
Municipal de Saúde, em caráter emergencial,
no tangente a proteção dos trabalhadores e
moradores do município de Itaboraí,, em função de prevenção do NOVO CORONAVIRUS
(COVID-19) em favor da empresa M4X Comércio E Serviços Eireli-EPP inscrita no CNPJ Nº
09.087.070/0001-01.
Prazo da contratação: Imediato (Conforme
Termo de Referência)
Processo administrativo nº 1105/2020.
O valor da despesa é de R$ 1.800.000, 00 (um
milhão, oitocentos mil reais)
Fundamentação legal: art. 4º caput Lei Nacional nº. 13.979/2020.
E, para a eficácia dos atos, Determino que o
presente Ato seja publicado no Diário Oficial
Eletrônico do Município de Itaboraí, bem como
a inclusão no sitio eletrônico especifico nos
termos do § 2º do art. 4º do Lei Nacional nº
13.979/2020.
Itaboraí, 08 de abril de 2020.
Julio César De Oliveira Ambrosio
Presidente Do Fundo Municipal De Saúde
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