
CONTRA TO N" 27/2020 

TERMO DE CONTRATO DO TIPO MENOR PREÇO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANAPI/Al E A EMPRESA. C DANTAS DE 
LIMA BARBOSA & CIA LTDA, PARA AQUSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS NA 
FORMA ABAIXO DESCRITA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/AL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF n.º 12.367.892/0001-42, representada neste ato pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal Vinicius José Mariano de lima, inscrito no CPF sob o nº 309.433.704-00 designada 
simplesmente como CONTRATANTE e de outro lado a empresa C DANTAS DE LIMA BARBOSA & CIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 20.799.483/0001-43, estabelecida na Rua da Independência, 221, -
Centro- Delmiro Gouveia/Al neste ato representada pelo Sr. Cristiano Dantas de lima Barbosa, 
inscrito no CPF sob o nº 023.622.774-29 e RG sob nº 1252791 SSP/Al, adiante designado 
simplesmente CONTRATADO. A presente contratação é resultante do processo de Dispensa de 
licitação, com fulcro no disposto no art. 4!! da Lei 13.979/2020, com redação dada pela Medida 
Provisória n!! 926/2020, devidamente ratificada e Homologada pelo Senhor Prefeito Municipal, 
nestes termos, resolveram as partes contratantes celebrar o presente CONTRATO, o qual será 
regulado pelas suas cláusulas, pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, 
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, que mutuamente 
acordam e aceitam. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO DO CONTRATO: 
Objetiva o presente Contrato, a contratação de empresa para a aquisição de cestas básicas, 

contendo 02 (dois) kits, sendo KIT 01 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) e KIT 02 {PRODUTOS DE HIGIENE), 
em caráter de urgência, visando o atendimento à população do Município de Canapi, atingida pela 
pandemia, em atendimento a Dispensa de Licitação. As cestas básicas deverão ser apresentadas 
em completa observância às normas da Prefeitura e proposta da Contratada, que juntamente com 
a Dispensa de Licitação, serão partes integrantes e inseparáveis deste contrato, 
independentemente de transição. 

ClAUSULA SEGUNDA- DO VALOR E PAGAMENTO: 
O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovado para o kit 01, perfaz um valor 

total de R.$ 288.745,00 (duzentos e oitenta e oito mil setecentos e quarenta e cinco reais), para 
custear a cesta destinada a Secretaria de Assistência Social, conforme planilha abaixo. 

KIT 01- GENEROS ALIMENTfCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID VAlOR UNIT VALOR TOTAL 

CESTA BÁSICA EMBAlADA EM SACOS 

01 
PLÁSTICOS OU CAIXAS EM PAPELÀO 8SOO UNID R$33.97 R$ 288.745,00 
lACRADA CONTENDO OS SEGUINTES 

ITENS: 



Descrição dos subitens (GÊNEROS ALIMENTkiOS) 

SU!liTEM DESCRIÇÃO UNI O QUANTIDADE MARCA 
VAlOR 

VALOR TOTAL 
UNITÁRIO 

ARROZ POLIDO. Arrol branco polido, tipo 
01. longo, constituido de grãos inteiros, 

1.1 
com teor de umidade máxima 15% isento 

KG 1 li DER R$ 2,89 R$ 2,89 
de SUJidades e materiais estranhos. 

acond•c•onado em embalagem plastica 

atóxica com pe~o de 1 kg. 
FEIJAO: reijão carioqumha. tipo 1. novo, 
constituído de grãos inteiros e sadios, 

1.2 
com um•dade permitida 15, 1sento de 

KG 1 ESTRELA RS 6,89 R$ 6,89 
m•sturas de outras especies, 

acondicionado em embalagem plastlca, 
transparente, atóxica com 1kg. 

ACÚCAR TIPO CRISTAL, cor e che1ro 
próprio, sabor doce, Isento de larvas, 

1.3 rnatenal terroso e detntos an1ma1s ou KG 1 PINOORAMA R$ 2,49 R$ 2.49 

vegeta1s, acondicionando em pláStiCOS 
atóxicos com peso hqu1do de lkg. 

FARINHA DE MANDIOCA: produto 
preparado a part lf da mandioca limpo e 
isento de matéria terrosa e parasita. Não 

1.4 
poderá estar umido, fermentado ou 

KG 1 PREDILETO R$ 2,79 R$ 2,79 
rançoso. Aspecto granulado fino, cor 
branca, cheiro e sabor próprio, 
acondicionamento em embalagem 
pla~tica, contendo 1 kg de peso. 

FLOCOS DE MilHO: Farinha de milho 
tlocada. limpos, enriquecida com ferro de 
ácido fólico, desgermtnados e secos por 

l.S processo adequado, aspecto, cor, odor e PCT 5 BONO MilHO R$ 1,29 R$ 6,45 

sabor próprios. •sento de sujidades, 
parasitas e larvas em acondtclonados em 
embalagens plasticas de SOOg. 

ÓLEO: Óleo de soja refinado, sem 

colesterol. O% de gorduras trans, 

1.6 
contendo 1,7mg de vitamina E, 

GARRAFA 1 ASC R$ 4,39 R$ 4,39 
antloXIdante e composto com âc•do 
dtrico, sem gh.iten, em embalagem de 
900ml. 

MACARRÃO; Macarrão tipo espaguete 

1.7 
semola de trigo enriquecido com ferro e PCT 1 PNUÇARA RS 1,99 RS 1,99 
ácido fólico em embalagem plástica de 
500g. 

CAFE: Café de 1~ qualidade com o selo a 
ABIC, isento de grãos pretos-verdes ou 
fermentados e crus. Na cor castanho claro 

1.8 a moderado escuro, sem amargor, PCT 1 MA RATA R$3,19 R$ 3,19 
torrado e moldo aroma e sabor 
caracteristicos. Acondicionado em 
embalagens de 250g. 

1.9 BISCOITO TIPO CREAM CRACKER: PCT 1 RENATA R$ 2,89 R$ 2,89 

Embalado em pacotes de 400g, de 
primeira qualidade, integro fortificada 
com ferro e âc1do fólico, gordura vegetal, 
marganna, P.xtr<tto de malte, açucar, 

amido. Sill, soro de leite, fermento 



b1ológtco e estab1hzante de lec1t1na de 
soja A embalagem primaria deve ser do 
t1po que permita que os biscoitos sejam 
agrupados firmemente. A embalagPm 

devera conter externamente o nome e o 
endereço do fabncante, nome da marca 
do produto, os dados da 1t.lent1f1~açào, 

procedência, Informações nutnc1ona1s. 
numero de lote, quantidade do produto, 
data de fabncação e ter validade mmoma 
de 6(sels) meses a partir da data de 
entrega 

VALOR TOTAL R$ 33,97 

O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovado para o kit 02, perfaz um valor total de 
R$ 113.305,00 (cento e treze mil trezentos e cinco reais), para custear a cesta do kit 02, destinada 
a Secretaria de Saúde, conforme planilha abaixo. 

KIT 02- MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNI O VALOR UNIT VAlOR TOTAL 

CESTA BÁSICA EMBALADA EM SACOS 

02 
PLÁSTICOS OU CAIXAS EM PAPELÃO ssoo UNIO R$13,33 R5 113.305,00 
lACRADA CONTENDO OS SEGUINTES 

ITENS: 

Descrição dos subitens (MATERIAIS DE HIGIENE) 

SUB ITEM DESCAlÇAO UNtO QUANTIDADE MARCA 
VALOR 

VALOR TOTAL 
UNITÁRIO 

2.1 
SABÃO EM BARRA - pacotes com 5 

UNO 1 ESPUMil R$ 3,49 R$ 3,49 
un1dadPS, embalado em saco plástiCO 

2.2 
SABONETES em barr.J sóhdo. t1po em 

UNO 2 MOTIVUS R$ 1,29 R$ 2,58 
b~rra, c:om no minirno 90g. 

2.3 
SABÃO EM PÓ. para uso geral, embalagem 

UNO 1 LIDE R RS 2.59 R$ 2.59 
plástiCa de SOOg 

DETERGENTE LÍQUIDO SOOML neutro: 
para lavar utensR1os domésticos e louças, 

V I 
neutro. concentrado, em embalagem 

UNO 1 TROVA RS 1.19 R$ 1,29 
plást1ca reciclável de SOOml. com tampa 
de b1co económ1co e res1stente. Produto 
dermatologtc:amente testado 

AGUA SANITÁRIA· contendo h1podorito de 
sod lo com teor at1vo dl' 2,5%, Pmbalado 

2.5 em garrafas plast1cas reSIStentes de UND 2 CLORITO R$ 1.69 RS 3,38 
1 OOOml cada com e tampa para fácil 
vedaçllo. 

VALOR TOTAL R$ 13,33 

1 - Forma de Pagamento - Preços: Os preços a serem aplicados para o fornecimento do objeto 

deste contrato será fixo, especificados na planilha acima, nos termos da proposta apresentada e 

,,,.... '-~~~1' . . ~ .. ,...... • -



aprovada, que passará a integrar este Contrato, independentemente de transição. Fica 

expressamente estabelecido que os preços referidos incluam todos os custos diretos e indiretos 

requeridos para aquisição do objeto e quaisquer encargos que possam incidir. 

2- O pagamento será parcial, em até 30 (trinta) dias na avença deste contrato, mediante a entrega 
do objeto e emissão da nota fiscal devidamente atestada pelo órgão competente. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO REAJUSTAMENTO: 

Não haverá reajustamento do valor Contratual, pelo periodo de 01 (um) ano. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS: 

O prazo para o fornecimento do objeto será de 24 (vinte e quatro) horas, contados da ordem de 

fornecimento. 

O contrato vigerá por 06 (seis) meses, nos termos da lei 13.979/2020, com redação dada pela 
Medida Provisória nº 926/2020. 

CLÁUSULA QUINTA- DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

Para fazer face às despesas com os serviços deste contrato, serão utilizados recursos 
oriundos da seguinte Dotação Orçamentária: 

Órgão: 07.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social 

Unidade Orçamentária: 07.71- Fundo Municipal de Assistência Soc1al 

Funcional programática: 6.011- Benefícios Eventuais (Cestas Básicas, Urnas Mort., 
Enxoval, Aluguel Social, Auxílios Financeiros) 
Elemento de Despesa: 3390.32/0010- Material de Distribuição Gratu ita 

Órgão: 06.00 - Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade Orçamentária: 06.61- Fundo Municipal de Saúde 

Funcional programática: 6.141- Enfrentamento Emergência COVID-19 
Elemento de Despesa: 3390.32/0450 - Materia l de Distribuição Gratuita 

ClÁUSULA SEXTA- DAS PENALIDADES: 

1- A recusa injusta da CONTRATADA em deixar de cumprir as obrigações assumidas ou preceitos 
legais serão aplicados as seguintes penalidades: 
a) Advertencia; 
b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da proposta . 
c) Suspensão temporária da participação em licitação e impedimentos de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Canapí/Al, por 02 (dois) anos. 
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, 
emitida pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal enquanto perdurarem os motivos da 

punição. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA RESCISÃO: 

1- O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério do MUNICÍPIO, por acordo entre as 
partes ou por razões de ordem Administrativa; 
2 - A PREFEITURA poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, 
independentemente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer 

indenização pelos seguintes motivos: 
a) O não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento das Cláusulas contratuais especificações, 
e prazo estabelecido; 
b) A lentidão do seu cumprimento, levando a PREFEITURA a comprovar a impossibilidade da 

execução no prazo estipulado; 
c) O atraso injustificado na entrega do objeto; 
d) A paralisação da execução, sem justa causa e prévia comunicação à PREFEITURA; 
e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contrato com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão cisão ou incorporação, não admitidas no 
Contrato exceto com a anuência do Poder Executivo Municipal. 
f) O desaparecimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a execução do objeto, assim como as de seus superiores. 
g) O cometimento reiterado de falhas na execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da lei nº 
8.666/93. 
h) Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 
i) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato; 

3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados no Estatuto Federal das licitações e 
Contratos, o CONTRATADO, ficará sujeito a aplicação das sanções previstas na Lei Regente. 

4 - Pelo não cumprimento das Cláusulas Contratuais especificadas no ítem 2, acarretará ao 
CONTRATADO, as seguintes consequêncías, sem prejuízo de quaisquer sanções previstas na 
clausula sexta. 

a) Suspensão imediata pela PREFEITURA, da execução do objeto no estado em que se encontram: 

b) Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à 
PREFEITURA e não cobertos pela garantia contratual. 

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 
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Constituem obrigações da CONTRATADA, as disposições e termos constantes da proposta de 
preços, das especificações e prazos integrantes deste instrumento de contrato, a entrega do objeto 
deste contrato até o total acordado, além dos casos previstos em Lei. 

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1 - O objeto deste contrato será de boa qualidade, e no preço global proposto, deverão estar 
incluídos todos os custos de transportes, mão de obra, tributos, lucros e quaisquer outros encargos 
que incidam sobre os mesmos, previstos ou não neste Contrato. 

2- O presente Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei de Licitações n!! 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

3- A CONTRATADA sujeita-se integralmente aos termos do presente Contrato, objeto da Dispensa 
de Licitação. 

4 - Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela lei n!! 8.666/93, e suas alterações 
posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO FORO: 

Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da Comarca do 
Município da contratante. 

E por estarem assim haverem ajustado, os Representantes Legais das partes contratantes 
assinam o presente instrumento de Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma para o mesmo 
fim, e duas testemunhas abaixo arroladas, que a tudo assistiram. 

1~--'lL"l 
Vinicius José Mariano de Uma 

Prefeito 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/AL 

CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

Representante Legal 
C DANTAS DE UMA BARBOSA & CIA LTDA 

CONTRATADA --
r- CN ,., : .... , ·•g•• 48310001-43 ' í ... .I.. I.; .I ..:J. 

C DANTAS gE UM~ OARSOSIX & CIA LTOA 
Rua !n'ler·t.:c,rlen·~l<l. N° 221 Centro 
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Avenida Joaquim Tetê, 336- Centro- CANAPI/Al- CEP; 57530-000 
CNPJ N~ 12.367.892/0001-42 



ORDEM DE FORNECIMENTO 

AUTORIZO a empresa C DANTAS DE LIMA BARBOSA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n!? 
20.799.483/0001-43, a partir da presente data, a fornecer o objeto pertinente à dispensa de Licitação, 
da qual foi vencedora. 

Valor Correspondente ao KIT 01: R$ 288.745,00 (duzentos e oitenta e oito mil setecentos e quarenta 
e cinco reais) 

Valor correspondente ao KIT 02: R$ 113.305,00 (cento e treze mil trezentos e cinco reais) 

Condição de Preço: fixo 

Cond1ção de Pagamento: Efetuado de forma parcial, quando da respectiva apresentação da nota 
Fiscal/Fatura, acompanhada do recibo. 

Prazo de Vigência: 06 (seis meses). 

( 

Vinícius José Mariano de lima 
Prefeito 

Recebi da Prefeitura Municipal de Canapi/AL 

m lL 1 o L( 

-, 

Canapi/AL. 22 de abril de 2020. 
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EXTRATO DO CONTRATO 27/2020 

Fundamento Legal: Art. 45! da Lei 13.979/2020, com redação dada pela Medida Provisória n2 926/2020; 

Contratante: MUNICÍPIO DE CANAPI/ Al 

Contratado: C DANTAS DE LIMA BARBOSA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n2 20.799.483/0001-43; 

Objeto: contratação de empresa para a aquisição de cestas básicas, contendo 02 (dois) kits, sendo KIT 01 
(GÊNEROS ALIMENTfCIOS) e KIT 02 (PRODUTOS DE HIGIENE}, em caráter de urgência, visando o 
atendimento à população do Município de Canapi, atingida pela pandemia. 

O valor do Contrato para o kit 01, perfaz um valor total de RS 288.745,00 (duzentos e oitenta e oito mil 
setecentos e quarenta e cinco reais), para custear a cesta destinada a Secretaria de Assistência Social 

O valor do Contrato para o kit 02, perfaz um valor total de R$ 113.305,00 (cento e treze mil trezentos e 
cinco reais), para custear a cesta do kit 02, destinada a Secretaria de Saúde 

Valor global contratado: R$ 402.050,00 (quatrocentos e dois mil e cinquenta areais); 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Órgão: 07.00- Secretaria Municipal de Assistência Social 

Unidade Orçamentária: 07.71- Fundo Municipal de Assistência Social 

Funcional programática: 6.011- Benefícios Eventuais (Cestas Básicas, Urnas Mort., Enxoval, 
Aluguel Social, Auxílios Financeiros) 
Elemento de Despesa: 3390.32/0010- Material de Distribuição Gratuita 

órgão: 06.00- Secretaria Municipal de Saude 

Unidade Orçamentária: 06.61- Fundo Municipa l de Saúde 

Funcional programática: 6.141- Enfrentamento Emergência COVID-19 
Elemento de Despesa: 3390.32/0450- Material de Distribuição Gratuita 
Vigência: 06 (seis) meses. 

Celebração: 22/04/2020; 

Signatários: Vinicius José Mariano de Lima e Cristiano Dantas de Lima Barbosa. 

Publicado no quadro de avisos da Sede Administrativa do Município de Canapi/Alem 22/04/2020. 

Avenida Joaquim Tetê, 336- Centro- CANAPI/AL- CEP: 57530-000 
CNPJ N2 12.367.892/0001·42 
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mcrcadnrias. interdição do estabelt:cimento e o cmprq,!t' dt! força 
policial. 
Parágrafo único. Quando o descumprimento das nonnas previstas 
neste Decreto con figurar a prática de ilidto tipificadu no Código 
Penal." P"dcr Público Munic ipal adotará as medidas necc~sarias para 
buscar a n::sponsabilizaçào criminal do inti·ator, sem prejuízo de sua 
responsabilidade civil. 

Art. 9'' Os agentes de segurança pública t: os agentes de saudc du 
Municipio deverão pn::nda quem quer qUt: seja encontrado em 
llag,rante delito por crimes relacionados ao disposto neste Decrdo. 
d.: vt:ndo ~:onduzir o infrator à autoridade competente para o~ fins dos 
art~ . :w 1 ,: seguintes do Decreto-Lei n" 3.6R9 , de 3 de o utubro de 1941 
( ( \)digo de Processo Pe nal). 

:\rr. I O. Fica recomendado o uso de rmiscaras de proteção. industriais 
nu caseiras. por quem. durante a pandemia, precisar sair de ~uas 
n:~idcncias. principalmt:nt4.' quando .:slivcr4.'m .:m t:spa<;o e locais 
públicos . dentro de transporte coletivo nu em cstabcleci rncntos em 
funcionam~:nto. 

Art. 11. A ~:irculaçiio de pessoas IH> âmbito do Município de Camp1\ 
Alcgrc!AL deve se limilar à satislàçào das necessidades imediatas de 
alimentação, cuidados de saude e exercício de atividades essendais. 

· rt. 12. A localização das bar1·ciras sanil:irias descrit.as no § :;• do art. 
' do Decre to Municipal n" 18/2020 poderão ser alt.:radas medianl.: 

Po rtaria conjunta cxpedida pela Secre tari<l Municipal de Saúde e pela 
Sccn:taria M unic ipal de Tràns itl) c Transportes. de acun:J.o com as 
ncc.:ssidadcs VI! ri licadas. 

Arr. 1~. O Poder Públicu Munidpal. por meio das S.:cn:larias e 
d.:mais úr~àos que integram sua estrutura organizacional. atuara no 
sentido de minimizar a situação de vulneral:lilidadc das famílias. 
dc:~:om.:nte da pandcmia provocada pelo coronavims e das medidas 
adotadas para o ~cu combate e prevenção. 
~ I'' Nas h ipóteses em que a assistência social constatar n aJvcnto de 
.;ituação de vulu.:rabilidade em d.:corrêm:ia da em~:rgência de:: saúd~: 
púhlica, fica autorizada a adoção das seguintes medidas. respeitadas 
as limitações orçamentárias: 
r indusào de bendidarios para c1 aluguel social instituido m1 Lei 
MUJucipaln" 64 712013. respeitadas as disposições constamcs na Lei: 
11 - con~:.:ssào de beneficios ewntuais nas ár.:-as da saúde c assistênci;t 
so..:ial, em conformidade co m as Leis Municipais n• 894/2018 e 
!.<99!20 18. inclusive de cesta" básicas: 
111 - distribuição de cestas de alimentação destinadas aos alunos 
r.:gularmentc matriculados da R~d.: Municipal Pllblic<1 de Ensino em 
sllua,-<io de vulnerahil idade: al imentar. 

- " 2" A Secretaria Munidpa! de Educaçii'> disporá acerca dos itens que 
. .:verão constar nas c~stas de alimentação a qu.: alude! o inciso rii do 

parágrato anterior, bem como sobre sua tbrma de distribuição. alcance 
da exte nsão do beneficio c demais a~pectos corre latos. 

Ari. 1~. Os prolissionais da saúde deverão observar as disposições da 
Le i Federal n'' 13.979/2019. da Portaria MS n" 365/20~0 e demais 
normas apl i caveis, al~m das scguimes disposições: 
~ J• O Poder Púhli..:o Municipal viabili7ani os meios ncccssarios à 
real i:zação dos testes c cxam.::s perante os laboratórios nacionais 
d.:scritos •w art. 8'' da Portaria MS n·• .165,2020. s.:.ra por mc:io da 
cdebraçiio de convênio ou por numerário próprio, 
~ 2'' Em caso de wnlirmação da doença os profíssi{Jnais da saúde 
adtltar:io os procedimentos previstos na legislação pertinente quanto à 
nutilicaçào dos casos perante as autoridades de saúde nacionais e 
c:~taduai s. devendo resguardar a imagem c a dignidade do c-nfermo e 
de sua tiunília. 

t\rr. I S. O serviço de saúde de ve garantir que as políticas c as boas 
pr:ítí.:as internas minimizem a .:xpo~i.,:àu a palóg.:nos r~spiratórios. 
incluindo o novo coronavírus . 
Parágrafo único. As medidas devem ser impkmentadas antes da 
chegada do paciente ao serviço de saúde. na chegada. triagem. espera 
do <~tendimento c durante toda a assistência prestada. 

Art. ló. Aplicam-se no Município de Campo Alcgrclt\l, no que 
c.:oub.:r. as disposições constantes no Decreto Estadual n" 69.700, de 
20 de abril de 2(120. 
A rt. 17. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
vigorando enquanto perdurar a siluaçâo de emergência. revogadas as 
d isposições em contrario. 

Dê-se ciénc1a. publiqu.:-se. regis-tre-s<: c cumpra-se. 

Campo t\JcgreiAL 20 de abril de 20:!0. 

PALíL/N E DE f/ÍT/l't1A PEREIRA .4LBUQV ERQUE 
Prefe ita 

O presente Decreto foi publicado. registrado c arquivado na Secretaria 
de Administra~tào. Gestão e Planejamento desta municipalidade. em 
20 de ahril de 20~0-

MARIA .JASU.INNY DE ARAÚJO SANTOS 
Sccrctària Munícipal de Administração. Gestão c Planejamento 

Publicado por; 
Alessa nuro dos Santos 

Código ldcnlificador:70871 4 16 

ESTADO DF; ALAGOAS 
PREFEITURA MUNlCIP.AL DE CANAPl 

SE C R ETARIA MUN ICIPAL DE ,\DM I:'<IIS TRAÇÁO 
DESP ACHO DE REVOGAÇ ÃO DE PI~EG,\0 ELETRON IC O 

Pro..:csso Administra.,:ào: 1202086i20 I 9 
Assunto: Revogação de licitação 

Consid.:rando os termos do Pan:ccr Jurídico quantn ao Proe~sso 
Lidtatório referente ao Pregão Elctrõnico n° 33/2019, com o objeto 
conu·ataçào de pessoa jurídica para Fomecimento de equipamentos c 
materiais permanentes. que apo ntou vicio no procedimento. resolve 
R EVOGA R o processo de licitação no 1202086120 I 9. pelo vício 
insanàvel e desobediência aos princípios que norteiam o processo 
licitatório. llf:l apontados no re ferido parecer, que passa tàzer pattc 
integrante desse. com fimdamento nos anigos I 7, incisos I. 11 e 111. do 
Decreto Munidpal 10/2019. 

Publique-se. 

Canapi. :!3 de abril de 2020. 

VINICIUS JOSÉ MARIANO l>E LIMA 
Prefeito 

Publicado por: 
Emerson de Souza Jatobâ 

C (1digo Identificador: EE9Q52 7 A 

SECRET."-RIA MUNICIPAl DE AD\.flNISTRA(.:ÃO 
EXTRATO I>E CONTRATO 27/2020 

E XT RATO 0 0 CONTRATO 27/2020 
Fundamento Lo::gal: Art. 4• da Lo::i IJ.979/2020. com redação dada 
pela Medida Provisória n" 9:!6i:!020; 

Contratante:: MUNICÍPIO DE Ci\NAPIIAL 

Contratado: C DANTAS DE LIMA BARBOSA & CIA l Tl).\. 
inscrita no C'NPJ sob n• 20. 799.4R3!0001-43; 

Objeto: contratação de: l!ntpresa para :t aquisição de: cestas bás1cas, 
contendo 02 (duis) kits , sendo KIT OI (GÊNEROS ALIME NTiUOS) 
e KIT 02 (PRODUTOS DE II IG IENE ), em caráter de urgência. 
visando o atendimento à população do Munidpio de Canapi, aiingida 
pela pandcmiu. 

O valor do Contrato para o kil O I. p.:rtàz ucn valor total de RS 
288.745.00 (duzentos e oitenta e oito mil setcce.ntos c quarenta e 

\\ '' \\ .dio.~rt••ruulll<'lp,ll.c:,lm. br1ama s 
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cinco reais), para custear a cesta destinada " Secreta1·i;~ de 
Assistência Social 

O valor do Contrato para o kit 02. p~:rfaz um valor total de R$ 
. 113.305.00 {cento c treze mil t .. czentos c cinco reais), pa1·a custear 
a cesta do kit 02. destinada a Secretaria de Saúde 

V<tlor glilhal CMtratao:lo: RS 402.050.011 (quatrocentos e duis mil e 
dnqucnt:.a areais): 

DOrA(,.'.À.O OR(AMENT.ÁRIA: 

Órgão: 07.00- S..:cretaria Municipal de Assistência Social 
l'nidade Orçamentária: 07.71 - fundo Municipal de Assistência 
Social 
Funcional tlrogramática: 6.0 li - Benelkius E.ventuais (Cestas 
Básicas. Urnas Mo1·1., Enxoval, Aluguel Social, Auxilios Financeiros) 
Elemento de Despesa: J390.32100 I O - Materi;tl de: Distribuição 
G ratuita 

ó .. gão: 06.00- S..:cr.:taria Municipal úe Saúde 
linidadc Orçamentária: 06.61- Fundo Municipal de Saúde 
Fuucíonal programática: 6.141 - Enfrentamentu Emergência 
COVID-19 
Elemento de Despesa: 3390.32/0450 - Mat~rial de Distribuição 
.ratuita 

Vigcncia: Oti l~cís) mc:>c:s. 

l el.:hrac;ào: 22104/:!020; 

Signatários: Vinicius José Mariano <.k Lima c Crisll:ulo Dantas ú~:: 
Uma 13arhnsa. 

Publicado por: 
Emerson o:lc Souza Jatoh:í 

Côdigo ldcntificador:.1052.J 7:15 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17/2020 

EXTRATO OA ATA DE RE(;ISTRO DE PREÇOS ~o 17/2020 

Pregão Eletrônico n" 06/2020- SRP. 

Fundamcmo Legal: Lei F\:d.:ral n" I 0.5::!012002. Decreto Municipal n• 
!~'1/20 19, Lei Fcúcral n" K666!93 e suas aheraçiks posteriores. 
Orgào Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/AL. 
Fornecedora Registrada: JUCARUO MOTTA DE AN[)RADF- -

- f;;pp, inscrita no CNPJ sob o n• 04.624.944/0001-':lô. valor total 
cgistrado R$ 41.2~7.{10 (quart!nta c um mil. duzentos~ oitenta e s..:te 

reais). 

Obj~to: REGISTRO DE PREÇOS PARA Fl'TURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS 
NUTRICIONAIS. destinados à manutenção da Secretaria de: Saúde do 
Municipio úe Canapi!AL. 
VIGÊNCIA: 12 (úoze) meses; 
I'II~MADO EM: 01104/~020; 
SIGNAT.Á.RJOS: Vinh:ius Jos<:! Mariano de Lima t: Mi(·acl dos Santos 
Silva. 

Publicado por: 
Emerson de Souza J a tobá 

Cildigo ldcntificador:641 23 2D8 

SECRE'l'ARIA MliNICIPAL. DE S . .o\ÚDE 
Dli:SPACHO DE REVOG..\Ç,\0 DE PREG.~O ELETRÔNICO 

Processo Administração: 12020&1</20 19 
Assunto: Revogação de Li~itação 

Considerando os termos do Parecer Jurídico quanto ao Proce~so 
Licitmório referente ao Pregão Eletrônico no 31/2019, com o objeto 
contratação de: empresa para prestação de serviço espco.:ializadu de 
monitMamento e rastreamento ú~: veículos c:om transmissão de dados 
na t.:cnologia GSMtGRPS/GPS, ,;um inst.alaçã~' e fomecimento de 

equipamento e software em comodato via web. que apontou vicio no 
procedim~nto, resolve REVOGAR o processo de licitação no 
12020/ll</2019. pelo VÍCIO insanável e desnbcdiência aos princípios 
qu~:: norteiam o processo licitatório. ora apontados no referido parecer . 
que passa fazer pane integrante deste. 

Publique-se. 

Canap1, :n de abril de: :!0.20. 

J 'IN I C JUS JOSÉ MARIANO DE Ll!f.IA 
Pn:feito 

Publicado por: 
Emt!rson de Souza J;uohá 

Código ldcntificador:BBAFF3 12 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA 

SECRETARIA MUNICIPAL I>E ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 

EXTRA TO DO CONTRATO N" 039/2020/SL 

LICITAÇÃO: Pregão Presencial SRP n"0412019. 
DAS PARTES: Município de COITÉ DO NÓINAL, CNPJ sob n• 
12 . 19t!.719i0001-6~ e a COOPERATIVA DE PRESTACAO DE 
SERVICOS DE TR...A.NSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS 
NOVACOOP. nome de fantasia: NOVACOOP. inscrita no CNPJ sob 
n" 31.44 7. 763/0UO 1-09, localizada na Aveniúa Luiz Calheiros Junior 
n" 517. Bairro Farol - Maceió/ A L. CEP: 57.055-2300. ' 
OBJETO: contratação de empresa especiali7.ada na prestação de 
s.:rviço;; de lo~·a~ào de veículos de linha h:ve. pesada e máqumas. 
VALOR TOTAL: RS I 06. 750.00. 

ITENS <:ONTR ATADOS: 
-ITEM 2: Valor Unitário: R$ 4,15; Valor total: R$ 46.750,00; 
• ITEM 8: Valor Unitáriu; R$ I .500,00; Valor total: R$ 30.000.00: 
-ITEM 30: Valor Unitário: R$ 75.00; Valor total: R$ 30.000,00. 

CELEBRAÇÃO: 1-4104/2020. 
VIGÊNCIA: I:! (doze) meses. 
FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS: 03.30.04.122.0001 .200c'l -
Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração c Finanças, El.:mento 
d~ Despesas .B90.3910010- Outros Serviços de T.:rceiros - Pessoa 
Jurídica; 09.90.15.112.(}00 1.2041 - Manutenção das Atív. da Sec. de 
Obras ~ Serv. Urbanos. Elemento de Despesas 3390.39i00 1 O- Outms 
Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica. 
Fl'NDAMENTAÇÂO: Lei n" 10.520/02, Lei n" 8.666t'l3 c Decretos 
Municipais n'' 282/2017 e n" 283i20 I 7. 
SJGNAT,\RIOS: José de Sena Netto - Prcli:ito I Cláudio Cristiano 
Santos de França - Presidente da cooperativa. 

Publicado por: 
Thed Kátia Barbosa dos Santos Ilaslus 

Código ldcntificador:8 I 4F35E2 

SECRETARIA MUNICIPAL DI•: ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 

EXTRATO DO CON'rRATO !'li" 040/2020/SL 

LI ClT A(,.' ÀO: Pregão Presencial SR I' n" 04/2019. 
DAS PARTES: Município de COITÉ DO NÓJAIAL. CNPJ :.ob n" 
12.198.719i0001-6N e a COOPERATIVA DOS MOTORISTAS 
AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA 
LTDA COOMA TEA. nome de fantasia: COOMA TEA. inscrita no 
CNPJ sob n" 10.659.981/0001-37. localizada na Rua Manoel Leal. n" 
14R. Rairro Manuel Teles- ArapiracaiAL. CEP: 57.304-562. 
OBJETO: contratação de empresa e.spedali?.aJa na prestação de 
serv1ços de lm:ac;ão de veículos de: Jinha leve. pesada e màquinas. 
V.~LOR TOTAL: RS 3 75.516.00. 

ITENS CONTRATADOS: 
·ITEM I: Valor Unitário: R$ 1.950,00; Valor total: R$ 23.400.00: 
-ITEM I 0: Valor Unitário: R$ 3.135.00: Valor total: R$ 112.860,00; 
-ITEM 12: Valor Unitário: RS 2.9b9,00: Valor total; R$ 35.61!!.00; 

1111 1.1 .di:tno~lllllnll'IP.ll..onm.br111a_li! ó 




