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Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro
CONTRATO N° 2605.004/2020- COVTD-19 (LEI 13.979/20)
TERMO DE CONTRA TO N° 2605.004/2020, QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
MARECHAL DEODORO E A EMPRESA
ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA.
O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, pessoa jurídica de direto público intemo, inscrita do CNPJ sob
o n° 12.200.275/0001-58, com sede administrativa na Rua Dr. Tavares Bastos, s/n°, centro, na cidade de Marechal
Deodoro, Estado de Alagoas, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. Cláudio Roberto Ayres da Costa,
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 11° 98001379144 expedida pela Secretaria de Segurança
Pública de Alagoas , inscrito no CPF de n° 046.880.984-80, doravante denominado CONTRATANTE, com a
interveniência da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representada pela sua Secretária, a Sraa. Tânia Maria
de Queiroz, portador do CPF n° 505.058.824-34, e do outro lado, a empresa ALAGOAS COMERCIAL
MEDICA L TDA, brasileira, inscrita no CNPJ sob o n. 11.232.365/0001 -68 e est?.belecida na Av. Industrial Luiz
Calheiros Júnior, n° 433, CEP: 57.055-230, Farol, Maceió/AL, representada pelo Sr. André Calheiros Silva Dias,
inscrito no CPF sob o n° 832.283.304-00, neste ato denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processo n" 0505053/2020 e em observância às disposições da Lei n" 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, da Lei n"
8.666, de 2 1 de junho de 1993 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Tem1o de Contrato,
decorrente de Dispensa de Licitação, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
I. CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de EPl's e insumos de saúde, compra emergencial,
destinada a promoção do enfrentamento do Coronavirus do Município de Marechal Deodoro/ AL, confonne
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Processo n° 0505053/2020, decorrente de Dispensa de Licitação, já
identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto:
ITEM
3
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11

MATERIAL
MASCARA TRIPLA COM
ELÁSTICO- CAMADA TRTPLA
AVENTAL DESCARTAVEL
USO HOSPITALAR, 30 GIM1,
lv!ANGA LONGA, PUNHO COM
ELASTICO, BRANCA,
TAMANHO ÚN"TCO EM TNT
100% POLLPROPlLENO
MASCARA PROTEÇÃO
FACTAL AJUSTAVEL,
MA TERlAL TRANSPARENTE.
CO M 0,5MM. LARGURA
240MM E ALTURA 240MM
(FCE SHlNEl
OXlMETRO DE DEDO Yl SOR
DIGTT AL EM LCD DE ALTA
DEFINIÇÃO E PRECISÃO
SWAB STUART OU RAYON

UNO

FABRJCANTE

QUANT.

VALOR UNITARlO

VALOR TOTAL

soUNm

BLUE

1.000

R$ 136.00

R$ 136 000,00

UNID

BLUE

1.00()

R$ 14,50

R$ 14.500,00

illHD

LEDAN

50

R$ 29,90

R$ 1.495,00

UNO

GTECH

30

R$ 325,00

R$9.750,00

UNO

C'RAL

1.000

R$4 R9

R$4 890.00

CATXA C/

2. CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA
2.1 . O prazo de vigência deste Termo de Contrato são de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua assinatura,

prorrogável por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação
de emergência de saúde pública de importância internacional, declarada por meio da Portaria no 188, de 3 de
fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde.
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3. CLÁUSULA TERCEIRA- PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 166.635,00 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta
e cinco reais).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias di retas e indiretas decotTentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. Os recursos orçamentários e financeiros serão provenientes do orçamento municipal vigente, a segUir
relacionados:
•SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 10.122.0005.2090- ENFRETAMENTO DA EMREGÊNCIAL COVID-19
Fonte: 0450.99.000- ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIAL DA COVID-19
Elemento de Despesa : 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000- MATERIAL DE CONSUMO
5. CLÁUSULA QUINTA- PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante, de acordo com o quantitativo efetivamente entregue, através de

depósito bancátio em conta corrente fornecida pela contratada, em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação
de requerimento, nota fiscal, recibo e certidões necessárias, devidamente analisadas e atestadas pelo servidor
designado pela Contratante;
5.2. Havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, o pagamento
será sustado, até que sejam tomadas as medidas saneadoras necessárias;
5.3. Os pagamentos podem ser realizados com recursos próprios e/ou com recursos de convênios.

6. CLÁUSULA SEXTA- GARANTIA DE EXECUÇÃO
6. 1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
7. CLÁUSULA SÉTIMA- ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. Os bens desta contratação serão entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de
r·ecebimento da ordem de fornecimento acompanhado da nota de empenho.
7.2. A empresa vencedora deverá fornecer o objeto deste termo de referência, em remessa única ou parcelada no
endereço: Av. São José . ,43 A, Poeira, Marechal Deodoro - Alagoas - CAF (Central de Abastecimento
Fam1acêutica), detalhados, de segunda-feira a sexta-feira no horátio de 08h às 14h.
7.3. Os custos de entrega, tais como transporte, frete, entre outros, será de responsabilidade da contratada.
7.4. O recebimento e aceitação dos materiais obedecerão, no que couber, ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93,
na Lei Federal n° 4.320/64, demais legislações pe1iinentes e as normas e condições descritas abaixo:
7.4.1. Provisório: na entrega dos bens, para efeito de posterior verificação da confonnidade do mesmo, com as
especificações solicitadas.
7.4.2. Defmitivo: após a conclusão da conferência e testes necessálios e sua consequente aceitação definitiva, que
ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
/ , )7.5. O recebimento definitivo será efetuado pelo solicitante, que emitirá o parecer sobre a adequação do produto ~y
entregue com as nonnas, condições e especificações contidas no Te1mo de Referência.
7.6. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser inferior ao prazo descrito no Termo de ~
Referência, sob pena de ser recusado no ato de entrega.
7.7. Os produtos serão re~ebidos provisoriamente pelo (a) respon ável pelo acompanhamento e fiscalização do
contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de
Referência.
7.8. A administração se reserva o direito de recusar todo e qualquer material ou equipamento entregue em
desacordo com as especificações no Termo de Referência ou na proposta ou que contenham qualquer tipo de vício
ou defeito. No caso da recusa de qualquer item contratado, no todo ou em parte, devendo ser substituídos por outro
em perfeitas condições de uso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação da contratada, sendo que
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todas as despesas decotTentes da substituição correrão às su as expensas, não gerando qualquer obrigação adicional
para a administração, sem prejuízo de aplicação de penalidade.
7.9. Os produtos serão recebidos definitivamente imediatamente após o prazo de recebimento provisório ou
substituição, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade destes e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
7.9. 1. Na hipótese de não se proceder à verificação a que se refere o subitem anterior dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
7.1O. O pagamento somente ocorrerá após o recebimento definitivo do material.

8. CLAÚSULA OITAVA- FISCALIZAÇÃO
8.1. Nos tem10s do art. 67 Lei no 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e detenninando
o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de impe1feições técnicas ou vícios redibitórios, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos.
detemúnando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
8.4. Fica previamente designado como fiscal para o contrato:
a)A Sra. Maria Lucineide Paulo da Silva, Diretora de Atenção a Saúde, CPF n° 516.656.704-87, representando a
Secretaria Municipal de Saúde;

9. CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9 .1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no tem1o de referência, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e,
ainda:
9.1. 1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no
T em1o de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações
referentes a: marca, fabricante, e prazo de validade;
9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos deconentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);
9.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com
avarias ou defeitos;
9.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
9.2. São obrigações da Contratante:
9.2. 1. Receber o objeto no prazo e condições estabe lecidas no Termo de referência e seus anexos;
9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a confonnidade dos bens recebidos provisoriamente cmi1 as
especi-ficações constantes do Tem10 de referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
9.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
9.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
9.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fomecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Termo de referência e seus anexos;
/
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9.3. A Administração não responderá por quaisquer compromis os assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente Tenno de Contrato, bem como por qua lquer dano causado a terceiros em
decon·ência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

1 O. CLÁUSULA DÉCIMA- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. Com fundamento no art. 7°da Lei 10520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com a União, e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa, sem prejuízo das
demais cominações legais previstas neste termo de referência, o licitante que:
10.1.1. Rec usar-se a retirar/receber a nota de empenho.
10. 1.2. Deix.ar de entregar documentação exigida no termo de referência;
10.1.3. Apresentar documentação falsa;
10.1.4. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
10.1.5. Não mantiver a proposta;
10.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
10.1.7. Compmtar-se de modo inidõneo;
10.1.8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fisca l;
10.1.9. Recursar-se a assinar o contrato.
10.2. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do avençado, a administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções prevista neste termo
de referência, e demais legislações aplicáveis à espécie:
10.2.1. Multa moratória de O, 1% (um décimo por cento) do valor da nota de empenho, por dia de atraso de sua
execução.
10.2.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de sua
inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em receber/retirar a Nota de Empenho.
10.2.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho, no caso de descumprimento de qualquer outra
obrigação aqui pactuada, observado o princípio da proporcionalidade.
10.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporei onali dade.
10.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela administração,
a CONTRATADA ficará isentadas penalidades.
10.5. As penalidades serão obtigatoriamente registradas no STCA F, e no caso de impedimento de licitar e de
contratar com a União, o licitante será também descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas neste tenno de referência e das demais cominações legais.
10.6. As penalidades serão obrigatmiamente registradas no SICAF.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO
11.1. O presente Tem1o de Contrato poderá ser rescindido:
11.1.1. por ato unilateral e escrito da Adm inistração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78{ )
da Lei 11° 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação
das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
11. 1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso TI, da Lei n° 8.666, de 1993.
·
11.2. Os casos de rescisão contratual serão fonnalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o d irei to à
prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista~
no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
11.4. 1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3 . Indenizações e multas.

v!

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- VEDAÇÕES

·

12.1. É vedado à CONTRATADA:
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12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação fmanceira;
12. 1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo
nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do conh·ato, nos
tem1os do artigo 4°, I, da Lei n. 13.979/2020.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DOS CASOS OMISSOS.
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas na
Lei n. 13.979/2020, na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais nom1as federais de licitações e
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990- Código
de Defesa do Consumidor- e normas e princípios gerais dos contratos.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA PUBLICAÇÃO E DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
15.1. A lavratma do presente Tem1o de Conh·ato referente à Dispensa de Licitação, é feita com base no artigo 4°
da Lei 13.979/2020, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de
computadores (intemet), no que couber, além das infonnações previstas no § 3° do art. 8° da Lei n° 12.527, de 18
de novembro de 20 11 , o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo
contTatual, o valor e o respectivo processo de conh·atação ou aquisição.
15.2. O presente Tenno de Contrato se vincula ao Projeto Básico da Contratante e à proposta da Contratada.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- FORO
16.1. É eleito o Foro da Comarca de Marechal Deodoro/AL para dirimir os litígios que decorrerem da execução
deste Tem1o de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666i93.
Para fim1eza e validade do pactuado, o presente Tem1o de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor,
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Marechal Deodoro/A L, 26 de maio de 2020.

Cláudio Ro erto Ayres da Costa
PREFEITURA MUNICI AL DE MARECHAL DEODORO
CONTRATANTE

-----

«C~

André Calheiros Silva Dias
ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

'Q)J~~p
8""-""' D~0
1.Z . ':{ ~ L( . 3 .:2 y .-o$

NOME:
CPF: _..-
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Alagoas , 04 de Junho de 2020 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas • ANO Vll I N° 1302
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS
HUMANOS E DO PATRIMÔNIO
EXTRATO - ERRATA - CONTRATO N° 2605.002/2020 CAVALCANTE E ZENERATO- EMERGENCIAL

A Secretaria Municipal de Gestão, Recursos Humanos e Patrimônio,
através do Departamento de Aquisição de Bens e Serviços, inforn1a
que está recebendo cotações para o proce o abaixo descrito:
Processo n•. 0520031 /2020 - Secretaria Municipal de Saúde

ERRATA DO CONTRATO N" 2605.002/2020
Partes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
DEODORO e CAVALCANTE E ZENERATO PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ n°
21.901 .021/000 l-58.
Objeto: Aquisição de EPI's e insumos de saúde, compra emergencial,
destinada a promoção do enfrentamento de Coronavírus do Município
de Marechal Deodoro/AL.
Valor Total: R$ 700,00 (Setecentos reais).
Data de Assinahtra: 26 de maio de 2020.
Vigência: O prazo de vigência deste Tenno de Contrato são de 90
(noventa) dias, a partir da data de sua ru. inatura, prorrogável por
periodos suce ·ivos, enquanto perdurar a n ece~s id ade de
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública
de importância internacional, declarada por meio da portaria n° 188,
de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde.
Signatários:
Cláudio Roberto Ayres da Costa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO- AL
- CONTRATANTE
Tânia Maria de Queiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- INTERVENIENTE
Leandro Pereira Cavalcante
CAVALCANTE
E
ZENERATO
PRODUTOS
E
EQUWAMENTOSDESEGURANÇALTDA - CONTRATADA
Publicado por:
Priscylla Silva dos Santos
Código ldentificador:5FC8A6A3
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS
HUMANOS E DO PATRIMÔNIO
EXTRATO -ERRATA - CONTRATO N" 2605.003.2020 ARMAZEM SAÚDE LTDA- EMERGENCIAL
ERRATA DO CONTRATO N" 2605.003/2020
Partes:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MARECHAL
DEODORO e ARMAZEM SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ n•
22.627.422/0001-24.
Objeto: Aquisição de EPI 's e insumos de saúde, compra emergc::ncial,
destinada a promoção do enfrentamento de Coronavírus do Município
de Marechal Deodoro/AL.
Valor Total: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).
Data de Ass inatura: 26 de maio de 2020.
Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato são de 90
(noventa) dias, a partir da data de sua assinahtra, prorrogável por
períodos suce ivos, enquanto perdurar a nece ·idade de
enfrentamento dos efeitos da s ituação de emergência de saúde pública
de importância internacional, declarada por meio da portaria n° 188,
de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde.
Signatários:
Cláudio Roberto Ayres da Costa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO- AL
- CONTRATANTE
Tânia Maria de Queiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - INTERVENIENTE
Nilsely Uchoa Dan1asio
ARMAZEMSAÚDELTDA - CONTRATADA
Publicado por:
Priscylla Silva dos Santos
Código ldentificador:39ACOCBD
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS
HUMANOS E DO PATRIMÔNIO
AVISO DE COTAÇÃO
AVISO DE COTAÇÃO

Prazo para envio das propostas: 24(vinte e quatro) horas
Objeto: Contratação Emergencial de Empresa para Locação de
conjunto de cilindros, e Recarga de Oxigênio Medicinal
destinados aos Centros de Triagens e Hospital de Campanha que
serão abertos no Municlpio de Marechal Deodoro.
Maiores informações no endereço: Rua Dr. Tavares Bastos, 2 15Centro - Marechal Deodoro - AL - CEP 57 160-000, Fone: (82)
99311-1938 ou pelo e-mail: setordeeomprasmd@hotmail.com

MARIA BETHANIA DOS SANTOS ARAÚJO
Departamento de Aquisição de Bens e Serviç.os
Publicado por:
Maria José Barbosa da Silva Filha
Código Identificador:5F646FE7
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS
HUMANOS E DO PATRIMÔNIO
EXTRATO - ERRATA - CONTRATO No 2605.001/2020 - MAXX
MEDICAL- EMERGENCIAL
ERRATA DO CONTRATO N° 2605.00 1/2020
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MARECHAL
Partes:
DEODORO e MAXX MEDICAL EIRELI; inscrita no CNPJ n°
29.711.332/0001-66.
Objeto: Aquisição de EPI's e insumos de saúde, compra emergencial,
destinada a promoção do enfrentan1ento do Coronavírus do Município
de Marechal Deodoro/AL.
Valor Total: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Data de As~inahtra: 26 de maio de 2020.
Vigência: O prazo de vigência des~e Termo de Contrato são de 90
(noventa) dias, a partir da data da sua as inalura, prorrogável por
períodos suce sivos, enquanto perdurar a necessidade de
enfrenlamenlo dos efeitos da situação de emergência de saúde pública
de importância internacional, declarada por meio da portaria n° 188,
de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde.
Signatários:
Cláudio Roberto Ayres da Costa
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro
AL
CONTRATANTE
Tânia Maria de Queiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDE - INTERVENIENTE
Diogo Alencar Silva Theotonio
MAXX MEDI CAL EIRELI- CONTRATADA
Publicado por:
Priscylla S ilva dos Santos
Código Identificador:EFED4492
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS
HUMANOS E DO PATRIMÔNIO
EXTRATO- ERRATA- CONTRATO N° 2605.004/2020ALAGOAS COMERCIAL-EMERGENCIAL
ERRATA DO CONTRATO N"2605.004/2020
Part es:
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARECHAL
DEODORO e ALAGOAS COMERCIAL MEDICA L TDA,
inscrita no CNPJ n° 11.232.365/0001 -68.
Objeto: Aquisição de EPI's e insumos de saúde, compra emergencial,
destinada a promoção do enfrentamento do Coronavírus do Município
de Marechal Deodoro/ AL.
Valor Total: R$ 166.635,00 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e
trinta e cinco reais).
Data de As inatura: 26 de maio de 2020.
Vigência: O pra:z;o de vigência de se Tenno de Contrato são de 90
(noventa) di as, a partir da data da sua assinatura, prorrogável por
periodos sucessivos, enquanto perdurar a nece idade de
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública
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- de importância internacional, declarada por meio da portaria n° 188,
de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde.
Signatários:
Cláudio Roberto Ayrcs da Co~ta
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro
AL
CONTRATANTE
Tânia Maria de Queiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- INTERVENIENTE
André Calheiros Silva Dias
ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA- CONTRATADA
Publicado por:
Priscylla Silva dos Santos
Código Identificador:FFB9E9E8
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pública de importância inlemaciona l, declarada por meio da Portaria
no 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde.
Signatários:
Cláudio Roberto Ayres da Co~ ta
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro
AL
CONTRATANTE
Tânia Maria de Queiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - INTERVENIENTE
Mariana Belo de Lima Coelho Conde
EVENTOS
CONEXÃO
LOCAÇÕES
E
LTDA
CONTRATADA
Publicado por:
Priscylla Silva dos Santos
Código Identificador:B 16A8153

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS
HUMANOS E DO PATRIMÔNIO
EXTRATO - ERRATA - CONTRATO No 2505.002/2020 MASTERMED -EMERGENCIAL

SECRETARIA MUN1CIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS
HUMANOS E DO PATRIMÔNIO
EXTRATO - ERRATA - CONTRATO N" 0303.001-2020 - M.
DOS ANJOS ROSA

ERRATA DO CONTRATO N° 2505.002/2020
Partes:
PREFEITURA MUNICIPAL
DE
MARECHAL
DEODORO e MASTERMED CONSULTORIA EIRELI; inscrita
no CNPJ no 33.251.753/0001-29.
Objeto: Aquisição de Termômetro Corporal de fom1a emergencial
dest inados para atender a necessidade do Município de Marechal
Deodoro/AL no enfrentamento emergencial de saúde decorrente do
coronavírus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no
Tem1o de Refer.3ncia.
Valor Total: R$ 5.150,00 (cinco mil, cento e cinquenta reais).
Data de As ·inatura: 25 de maio de 2020.
Vigência: O prazo de vigência deste Tenno de Contrato é de 90
(noventa) djas, a partir da data de sua assinatma, prorrogável por
períodos succ ~ ivo, enquanto perdurar a uecc idade de enfrentamento
dos efeitos da situação de emergência de saúde pública de importância
internaciona l, declarada por meio da Portaria n° 188, de 3 de fevereiro
de 2020, do Sr. Ministro de E,tado da Saúde.
Signatários:
Cláudio Roberto AyTes da Costa
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro
AL
CONTRATANTE
Tânia Maria de Queiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- INTERVENIENTE
Luiz Antônio Maciel
MASTERMED CONSULTORIA EIRELI- CONTRATADA

ERRATA DO CONTRATO No 0303.001/2020
Partes:
PREFEITURA MUNICIPAL
DE
MARECHAL
DEODORO e M. DOS ANJOS ROSA; inscrita no CNPJ n•
29.112.421/0001 -96.
Objeto: Contratação de emprc:.a para a prestação de serviços de
as. istência técnica na manutenção preventiva e corretiva de arescondicionados.
Valor Total: R$ 746.380,11 (setecentos e quarenta e seis mil
trezentos e oitenta reais e onze centavos).
Data de As inatura: 05 de março de 2020.
Vigência: Este contrato tem vigência até o dia 31 de dezembro de
2020 ou até a entrega total dos produtos, contados a partir da
publicação de seu extrato na Imprensa Oficial, podendo ser
prorrogado desde que as despe as a ele referente sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro e obedecendo a Lei 8.666/93.
Signatários:
Cláudio Roberto Ayres da Costa
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro
AL
CONTRATANTE
Amanda Alves da Silva LyTa
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
INTERVENIENTE
Matem dos Anjos Ro a
M.DOSANJOSROSA - CONTRATADA
Publicado por:
Pliscylla Silva dos Santos
Código Identificador:? A8D53 11

Publicado por:
Priscylla Silva dos Santos
Código Identificador:B3 7549FC
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS
HUMANOS E DO PATRIMÔNIO
EXTRATO - ERRATA- CONTRATO N" 2805.001.2020 EMERGENCUL-CONEXÃO
ERRATA DO CONTRATO N" 2805.001/2020
Partes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
DEODORO e CONEXÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA;
inscrita no CNPJ n° 21.365.097/0001-06.
Objeto: Prestação de scrviç,os de locação com montagem e posterior
de montagem de estmtura (serviços continuados sem mão de obra
exclusiva) onde será instalado o Hospital de Campanha com 16
(dezesseis) leitos no bairro do Francês para atender pacientes com
suspeita de infecção pelo Coronavíms no Município de Marechal
Deodoro/ AL, que serão prestados nas condições estabelecidas no
Tem1o de Referência.
Valor Total: R$ 411.600,00 (Quatrocentos e onze mil e seiscentos
reais).
Data de Ass inatura: 28 de maio de 2020.
Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 180
(cento e oitenta) dias, contados a partir da data da sua assinatura,
prorrogável por períodos suce sivo, enquanto perdurar a nece sidade
de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS
HUMANOS E DO PATRIMÔNIO
EXTRATO - ERRATA - CONTRATO N" 0705.001-2020- RITA
DE CÁCIA DA SILVA
ERRATA DO CONTRATO N" 0705.001/2020
Partes:
PREFEITURA MUNICIPAL
DE
MARECHAL
DEODORO e RITA DE CÁCIA DA SILVA; in -crita no CPF No
349.485.204-97.
Objeto: O Locador colocará à disposição do Locatário, no ato da
subscrição do presente, imóvel de sua posse, localizado na Rua
Capitão Bernardino Souto, n° 135, Marechal Deodoro/AL, CEP
57.160-000, na cidade de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, livre
e desocupado.
Valor Total: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais).
Data de Assinatura: 07 de maio de 2020.
Vigência: O prazo de duração do presente contrato é de 12 (doze)
meses, começando a vigorar a pa11ir da data da sua subscrição,
podendo ser prorrogado, dependendo do intercs~e das partes.
Signatários:
Cláudio Roberto Ayres da Costa
Prefeitura M unicipal de Marechal Deodoro
AL
CONTRATANTE
Iolanda Gomes de Alcântara Romeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INTERVENIENTE
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