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PROJETO BÁSICO

1, DO OBJETO:

Constitui o objeto do presente projeto básico a LOCAçÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS
DEMANDAS DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANIÁRA, E SETOR DE ENDEMIAS DA
SEMSA, pelo exercício de 2023.

Descrição UNID OTD VALOR UNITARIO TOTAL

1

LOCAÇÃO DE TMOVEL PARA
ATENDER AS NECESSIDADES
DOS SETORES DE VIGIúNCh
EPIDEMIOLOGICA E

SANITÁRA, E SETOR DE
ENDEMIAS DA SEMSA.

Mês 12 R$ 1.000,00 Rs 12.000,00

2. JUSTIF|CATIVA DE CONTRATAÇÃO:
A secretaria Municipal de saúde de Belterra - SEMSA, no uso de suas atribuiçÕes,

vem justificar a Locaçâo de imóvel para instalaçâo do setor de vigilancia epidemiologica e
sanitaria, e setor de endemias da semsa. O presente processo administrativo tem por objeto
suprir as necessidades do Município de Belterra - PA, uma vez que o mesmo irá suprir as
demandas do setor visto que a mesma não possui um prédio que possa atender tais
demandas e esta secretaria nâo dispóe de um local apropriado para abrigar as
documentaçÕes e os profissionais que desempenham suas atividades, se faz necessário a
realização da locação de um imóvel em boas condições de uso para que não atrase os
trabalhos, assim causando danos a esta sêcretaria.

3. DA VrcÊNCIA:
A vigencia do conkato será a contar de 01 de Janeiro de 2023 a 31 de dezembro de

2023, admitida à prorrogação nos termos do Art.S7, da Lei 8.666/93.

4. VALORDACONTRATAÇÃO:
O valor estimado para a locação de imóvel para atender as necessidades do vigilancia

epidemiologica e sanitaria e setor de endemias, pelo exercício de 2023 é de Rg 12.00ó,00.

5. RESERVADEDOTAçÃOORçAMENTÁRn:
As despesas correrão a conta dos recursos consignados no orçamento público, cujo

programa de trabalho e elemento de Despesa constará na Respectiva nota de empenho:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA ÍIIIUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: í 1.í 86.4í01000í -95
trtü

1.1 A Dispensa de Licitação constitui os seguintes itens:

Item
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PREFEITURA i'UNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 1 í.í86.4í0/0001-9S

Arineide o Socorro Casko Macêdo
Secretáia Municipal de Saúde - SEMSÁ

Dec. 149D021

Belterra/PA, 08 de Dezembro de 2022.
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A classificaçáo orçamentária por onde correrá a despesa será de a
orçamento de2023:

10.301.0004.2063.0000 _ MANUTENÇÃO DAS ATTVTDADES DO FMS
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVTÇOS DE TERCETROS _ PESSOA FíS|CA
Fonte de recurso 0.1 .00

6. DO PAGAMENTO:
o pagamento será feito no prazo de 30 dias a contar da certificaÉo que o objeto foi

entregue e esta de acordo com o que foi solicitado, onde a nota fiscal será atestada pelo
responsavel do departamento competente e pelo fiscal do contrato.

Fica indicado para a fiscalização de contrato o servidor Romero Ferreira, matrícula
660 como fiscal titular, e lvana Marcia Ferreira Dos Santos, matrÍcula í36g como suplente de
fiscal.

7. DAS DÍSPOSIÇOES GERATS:
A responsabilidade pelas contratações dos objetos será de responsabilidades da

Secretaria Municipal de Saúde SEMSA.
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