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SECRETARI AS

8 cuidados ao
chegar em casa

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO
REEQUILIBRIO ECONOMICO
CONTRATOS: Nºs 007/ 008/ 009/ 010 /011 /012 / 013 /014 / 015 /016 /017/
018 e 019 DE 2021

Antes de tocar em qualquer objeto ou superfície da sua
casa, higienize suas mãos com álcool gel 70%.

PROCESSO Nº 3947/ 2020
PARTES: Secretarias Municipais de: Trânsito e Transportes, Educação e
Esportes, Finanças, Meio Ambiente e D. Sustentável, Agricultura, Saúde,
Desenvolvimento Econômico, Defesa Civil, Guarda Municipal, Obras E
Serviços Púbicos, Planejamento e Posto Lageense LTDA.
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de combustíveis (Álcool
Comum/Gás GNV/ Óleo Diesel) para atender as necessidades das diversas
Secretarias do Município de Paracambi.

Tire os seus calçados e acessórios (carteira, chaves e
bolsas) antes de entrar. Coloque-os dentro de caixas na

PRAZO: 12 meses a contar da assinatura.
FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações
e Decreto Municipal nº 4.481/2017; 5.267/2021.

Retire suas roupas e coloque dentro de uma sacola
plástica amarrada. Depois disso, elas podem ser

DATA DA ASSINATURA: 21 de abril de 2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
E TRANSPORTES E OUTRAS

As roupas devem ser lavadas com alvejante ou sabão

use máscara

Tome banho o quanto antes. Se não for possível, lave as
mãos, os braços até o cotovelo, o rosto, o pescoço e

Usando luvas descartáveis, higienize as embalagens
com uma mistura de duas tampinhas de água sanitária

Depois de jogar as luvas no lixo, lave as mãos com água

salve vidas!
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As máscaras devem ser deixadas de molho (mínimo de
30 minutos) em uma mistura de 500ml de água potável
e duas colheres de água sanitária. Depois disso, o
líquido deve ser descartado na pia. Então, a máscara
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