
  
 

PORTARIA Nº. 017/2020 

 

 

EMENTA: Suspende unilateralmente o 

Contrato Nº. 180/2018 em face da crise em 

saúde pública decorrente do Novo 

Coronavírus (COVID-19), e dá outras 

providências. 
 

 

O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de 

suas atribuições legais, e; 

 

CONSIDERANDO que o contrato celebrado pela Administração Pública pode ter sua execução 

suspensa, independentemente do tipo de objeto contratado, desde que de forma excepcional e 

motivada. 

 

CONSIDERANDO o teor do Decreto Municipal N.º 012/2020, que declarou estado de emergência 

em saúde pública no âmbito de todo o território deste Município de Petrolina/PE, decorrente do 

Novo Coronavírus (COVID-19), e que estabeleceu, a exemplo do Decreto Municipal N.º 011/2020, 

medidas temporárias para garantir prevenção à população; 

 

CONSIDERANDO o teor do Decreto N.º 019/2020, em que ficam suspensos pelo prazo de 90 

(noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período,  todos os contratos no âmbito da 

administração direta e indireta do Município de Petrolina/PE, com exceção da Secretaria Municipal 

de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde e da Autarquia Educacional do Vale do São Francisco. 

 

CONSIDERANDO que a Administração se depara em situação concreta decorrente de fato 

superveniente que motiva a demanda de suspensão da execução do fornecimento, no entanto não 

retira o interesse no objeto contratual.  

 

RESOLVE  

 

Art. 1º. Suspender o Contrato nº 180/2018 por um período de 90 (noventa) dias, celebrado com 

a empresa TPF ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.285.441/0001-66, oriundo 

da Tomada de Preço nº 013/2019, constante do Processo Administrativo nº 134/2018, cujo 

objeto do contrato firmado é elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura e 

engenharia referente a requalificação da Orla 01, implantação do Parque Fluvial da Orla 2, 

implantação do Parque no Povo  e  elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação, 

drenagem e sinalização de diversas ruas do município de Petrolina/PE.  

 

Art. 2º. Uma vez encerrado o prazo de suspensão que trata o artigo anterior, o Contrato Nº. 

180/2018 seguirá a fluir em seu prazo de vigência em conformidade com as cláusulas nele 

redigida. 

 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Petrolina (PE), 31 de março de 2020. 

 

 
 

Frederico Melo Machado 

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS 


