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Prefl'itura ~·lunkipa! de Marechal Deodoro 

CONTRATO N° 1006.008/2020 'COVID-19 (LE113.979/20) 

TERMO DE CONTRATO !11° 1006.008/2020, 
QUE FAZEM ENTRE Sl O MUNICÍPIO DE 
fJiARECHAL DEODORO E A EMPRESA 
REDMEO COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI. 

O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, pessoa jurfdica de direto p\::blico intcn:cO, inscrito du 
CN'PJ ~oD o n° 12.200.27Sí0C)Q1~58 1 com ;;cde adn~l:-1lstraUva na Rua Dr. Tavares Bastos, s/t{\ 
centro, na cidade de iviarE:.cha! Deodoro, Estado de A!aço3S 1 neste ato rerrest?,nt;;do pelo seu 
Prefeito 1 o Sr. Cláudio Roberto Ayres da Costa, b;~silelro, casado, portador da céduta df? 

ide:n::.:Gade (lo 980'01379144 expedída pela Secretaria ele Seg;.:rança PltbUca de A1agr:;i4s, ínscritc1 no 
CPF de no '046.88ü_.984~80, doravante denom!nado CONTRATANTE, cotn a interveniênda da 
Secretaria i''iunidpa! de SatJde_-1 neste ato representada pe!·a sua Secíe:áría, a Sr.-a Târda i'·1aria de
Quciroz, portador do CPF n° 505.058.824.·34, e do outro lado, a ernpresa REDMED COMERCIO E 
LOCAÇÃO ElRELl, brasileira, inscnta no CNPJ sob o n. 13.047.802/0001·07 e Bst?.belecidâ ,-,2 P. 
Pdsch_.::;al Barbosa da :FonseC<'J, nn 12$, CEP: 57.055-vSOS, -PinheinJ 1 :f-1accíÓ/AL, representada pera 
Sr< Peuceile de Frelt;ss Filho, inscdto no CPF sob o no 008.500,52A--08, neste ato den-omhada 
COí--~TRATADA, t-ent~o ern ViStiJ o quo cc<\sta no Processo no 0528024/2020 c e:rn ob_servânclPl às 
d;;mc,,.,ir:c·<es da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, d<:i Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 
;:~ demct·s legisla-ção ?.lp!lcável, reso;\/i:;lr1 ceiebrar o- presente Ten-r;o de Contrato, decorrer;~-:f': de 
Dispensa de Licltaçãol rnedia:-:te -as cl3usulr~s é cc:'"JC-ições a seguir enunciadas. 

1. ClÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO 
1.1. O objeto do presente Termo de Contr<:~to é.a aquisição de- correlatos, compra emer~J121'!C!n1, 
dsst!nada a atender as necessidades dos deis Centros de Triagens para Síndrornes Grípctis e do 
Hospit?J~ de: Carnpa 1lha,. destinados a promoção do enfrentan:ento ao Coronavírus no r-·1ur.ícfpl_o dt 
ivJarech.a! Deodoro/ AL 1. cor:fonne cspeciAcaçÕ·2S- e quantitativos est<:1bel-é:cidos no -T ertno de
Refe:·ôncla, 
1.2. E'?te TenYlO de ContrBto-vlncu!a-se ao Processo n° 0528024/2020, decorrente c!e .Dispensa dê 
Ucítaç-2\o, já iduntlflc<':ldo- no preâmbuls e;; proposta vencedora 1 independenternc~nte de transcdç§o. 
1.3. Di.scr!rrifnaçâo <!o objeto: 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA 
2,.1., O rrazo de vigência deste Terno de Contrato são de 90 (nov-enta) dias/ a P2lrtir da data tk-; 

sua asslna~ura .. , pro-rrogável po1· pcrfodos sucessivos; enquanto pe-rdurar a necessldetde de 
enfr~~ntarnento dos efeitos da situaç5o de emergência de saúde pl:blica de ir-:poM:'ância 
inttr:iacional, declarada por rneio da Portada no 188, de 3 de fevereiro de 2020 1 do Sr, r~Enfslro de 
Est2do da Sdúde, de acoTc~o com o disposto na Lei 13.979/2020. 

3. ClÁUSULA TERCEIRA- VALOR 
3.1. O va:or do presente Termo de Contrato é de R$ 2.362,00 (dois mil, trezentos e sessenta 
e dois reais). 
3.2. No valor acima estãb l'\Ciuidas todas as despesus ordinárias d1retas e ind1retas deGorre:ntt:>S da 
execução contratual, !nduslve tributos e/ou impostos, encargos soda!s) trabalh•stas, 
prevk-lenôBrlos, fiscais e cornerciois incidentes, taxa de adrninistração, fFE~te, seguro e oütros 
lH::o:ssár1os ao cumprimento -i·ntegra1 do objeto_ da contratação·, 

4. ClÁUSULA QUARTA-- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1, Os r<::cursos orçamenthrlos c, f:r.cJt;ceil\)S serão Pt0\/0_~-;;entes a canta dos rectxsos co::s·•:)::<;éC)S 

;:,o O;·ç-arnento de Secretariõ f'-'luntclpa! de Saúde vigent_e_, a seguir rt:::!adonados: 

•SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Fonte de Recurso: 10.122.0005.2090 • ENFRETAMENTO DA EMREGÊNCIAt COVID·19 
Fonte: 0450.99.000- ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIAL DA COVID·l9 
Ele<':ento 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 cont o quant1tatlvo efPtlvarnent.e 
entrequc, através de depósito bancár!o em conta torrente fof'necida pela contratada, ern at.-ú 30 
(tri::ta) dias, contados da é:prese-ntat~âo de req~erir:-~e:r:to; nota fiscal-, recllJo e cerUdões r.c:e<J,;s~ 
devidamente analisadas e atesttKltJS pelo servidor desiÇír:ado p-ela Contratante; 
5.2. Havendo erro na FaturaíNota Hsca!/Recibof ou outra circunstância que desa;Jrcve a /i;:"1:.;;daç21o, 
o pa.gan:1er:to será sustc.do, até que sejarn tomadas ds rnedidas sane-ado-ras necessér!as; 
5.3. Os pagarncntos podem ser rea!lzados com recursos própri.os e/ou com recursos de co: i\:t~nios. 

(L CLÁUSULA SEXTA- GARANTIA DE EXECUÇÃO 
6. l. f,;flo h-;:n:.(~(à exigência de ele .sxeçuçfío pdrõ a presentt;: (.Gntratêl(~2.o. 

7, CLÁUSUlA SÉTIMA· ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
7,1. Os b<Cns desta contratação serão entregues no prazo máximo de 02 (dojs) dias, cQntadQl! 
ga datE! de recebimento da ordem de fornecime!]!Qacomp:anhado da nota de e.l:!l!25llihQ., 
7 .2. A ernpresa vencedora deverá fc!·necer o objeto deste termo de referência, em remess2 únte_a 
cu par·celada no endereço: Av, São José ,43 A, Poeira, l•larechal Deador·o -Alagoas- CAF (Central 
d<2 Abast-ecímento farmacêutica), detalhados, de segunda-feira a sextn-feíra no horário de 0-8h às 
14h. 
7.3. Os custos de entn?g_B 1 tais .corno tr~1nsporte, frete-, entre outros, será de responsab!Fc.!ade da 
ç:::;;-:trdl?!da, 
7 A. O recebiment-o e aceitação C os mated·a;s obedece!'·ão, no que co:.Jt.err ao disposto na Lei federal 
no ü.666í9'3, na Lei Federal no t:1-.320/64 1 den;_êls legislações pertinentes e as norrn-as e c:ondlçôes 
descritas nba!xo: 
7 A. L Provisório: na entrega dos bens, para efeito de posterlor ver!f!caçâü da confon.rlícíacle: do 
rnes!;·:vf corn as especifica-ções so:icitadas. 
7 .4.2, Definitivo~ após a conclusdo ela conferê:1cid (; testes nocessário:; G SiJ:I 

õ<:•"il·3Çf>O dehn!t\Vd 1 que ocorrerá no f!!'dZIJ máxirno ele 30 (ü inta) dl;:)s. 

i'z.~i" \.V, I~;Vi~tb f,(t5t'}S, nc 2_!_5- CentrQ- F~; <e (S?J-9,1_1_}4~7,:1-/'1- CPP 571!:/) "-~.,- ;-.-1; ~t.'~ 1 '0! Dr·c--rfc•ro- "- 1,:-,y;y-.;,,-, i i'.~fú<~ 
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7 .5. O recebimento definitivo será efetuado pe:v sol!citante, que Bn1itirá o parecer .sotwe a 
adequação elo proCuto entregue com ns norrnds, condíções e espedflcoç6es cc;;tidas no Ten r: o de 
Refer~~ncia. -
7.6. O praz.o de vaBdãde dos produt-os na _dõta da entrega não poderá si_:r infErior ao prazo desuito 
no Ternw de Referência; _sob N'ria de st:~( í'ecuscdo no ato de entrega. 
7.7. Os prod;.,;tos ser5o n::>Ci?b~dos prcy,;fsorl2l:t12nte peto (a) responsáv'tl pelo i:l(Or:J;)onhfj(fh:~r:to c 

. , _,. do contratar para efdto de f.~Jste(lCr verd:caçêo de sua ccnfon;~:dêidc. t/)';-1 as 
espcof1caçoes constantes no Ten-;-,o de RPferenc!a. 
7.8. A ad:-:~lrtlstração ·se reserva o (:h:-ltn de n::cusar toc;o e qua~CJ~1er rnatc-r!;:Jl ou ü~utparnc:-,to 
entreç;._;e en1 desacordo cem as espec:ifcações no lerrno de Rêfcrência ou na ;:;reposta ou q·~c 
contenham quatquer tlpo de vícío ou defeito. No caso da recusa de t.~t:aiquer iteill contrat:s\.!o, no 
todo ou ern parte, devendo ser substltddos por outro ern perfeitas condições de uso; no prazo de 
02 (dois) dlas úteis, a contar da nctific:oçâo da co::1tratada, sendo que todas as-despt?sAs deG'!rrentes 
da sub~:;tituiçãO correrão às suas e:xpcnsas 1 não gerando qualquer obrigaçãO ad!cion<rl para a 
ad.rnlnbtração, sem prejufzo- de aplicação de penalidade. 
7.9. Os produtos -serão- recebidos detlnltlvarrente imediatamente apó_s- o pra-zo ele reo3b_!mt:'nto 
pr-o-v;sódo ou sUbstrtuíçâb'/ contados do rGcebirncnt.o provisórlo, ·após a verificação da 'flUCLdade e 

destes e con.scquente aceita-ç}ío rr:edi;;E-t~ê t-en·rw.drcunslanciado, 
7 .9.1. N<::1 hipótese de não se procede;r à vermcaçao a qu.e se refere o sub!tern anttrior dentro do 
pra-zo nxado, reputar-se-á ccrno rea!ize;da, consumando-se o rec{;;:bimento dcf1dtivo no db do 
eS-got-c:m;ento do prazo. 
7.1 O, O pagamer-,to somente ocorreré após o recebi :nento dcfinitlvo do rnateria!. 

S. CLAÚSULA OITAVA- FISCAl.!ZAÇÃO 
t~.1. >~os termos do a-rL 67 Lei nc 8,666,_ de :199.3, .sená clt::sig02do rf:pre:s·~ntnnte p01rH ocomp<:itd'lar 
e fisca!;zar a entrega d:1s bens, anot?.r:do er'r1 re,glstro próprio todas as-ocorrê_ncias re[ac!onadBS com 
a execução e dett:-rrninando o que for necessário à regu!_arizaçâo de ft=}.:!;as ou -defe-~los observ2dos. 
H.2. A iJscaHzação de qt.1e trata e-ste iten1 nêio exdui nern reduz a rt:sponsab:!lC.ade da Conlratndn 1 

:r~c.Jus;\,;c perante tercelros1 por '"';;__:alquer irregularidade, alnda que resultante de lmperfeíç-ôes 
técnicas ou vícios rec!íbitórios, e1 na ocorrência desta, não fmp!ica em corresponsabHidaCe da 
Ac1rnlnistraçã-o ou de seüs age-"";tes e prepostos, do conforrnidade com o art. 70 da Lei no 8.666, de 
1.993. 
8.3. O representante ela Adrnirustração a;-:otará em registro próprio todas as ocorrências 
!'2!0dcnadas corn a execução do contrato, lnC:!cando dla 1 rnês e ano, bem· como o nonte dos 

eventualmente unvohildos.1 determinando o que for neu::ssário à regularização das 
L:dht:--JS ou defeitos obsr~rVCJdos e encarrnnhando os apontarr1entos à autoridade co-r::peter;te para as 
providências cDbÍ\>'t::ís. 
8.4. Fica prcv\amcnte designado corrH) fiscal pa 1~a o cc~:;tratu: 
a)A Sra. fvlaria Lucinelde Paulo da Sl~va, D~retcra de Atenção a Saúde1 CPF no 516,656.704-87, 
r2preser-tando a Sccretarla r··~~ln;clpa! ele SaGée; 

9. CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
9.1. /\ Con~rt::Jtada deve cun;orir toda.s as obngações co.nstantes no termo de n-::·fer&ncia, seus a:iP::<os 
c:- sua proposta, dssum!t''ldo corr~o exd~•sb.<ar;;e_nte seus os riscos e a-s despesas dr:correntes: da bcn 
e perfeitrt exf~cução do -obJeto o, ai:~:du: 
9. LL Efetuar a entreg.a do objeto e:n perfeitas condlções, conforme especifl"caçà{';S, prazo e lcc?11 
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acon1panhado da respectiva nota fiscal-, na qual 
cvnstarào as indicações reJerentcs a: n;arca, fabri-cante, e prazo de va~idade; 
9, 1.2. 'H.r~sponsablltzar~-se pelos vi elos c danos decorrentes dó objeto, de acordo cornos artigos 12, 
13 e 17 a 27, da Código de Defesa do Consurn!dor (Lei no "8,078, de 1990); 
9, L 3. Substituir, reparar ou corríg!r, às suas expen-sas, no prazo fixado neste Termo de Referênoal 
o con\- avar!as -ou defe\tos; 
9.1.4. Comunicar à Contratante, no pn:1.20 milXImo de 24 '(vinte e quatro) horas q:Je anb2ce1te a 
data cl21 entrega, os IY10th.tos qu8 impossrUHtem o curr:pr::~·nento do _prazo prcvfs!:o, com a devfd8 
cor;ipruvdção; 

r.--H :::-r, '1-W~J1'(:S 8;:-\SÍ:~)$, nC! 215 ((c;~<·< f;.J,~'2 (~i?) ~!;)13"1<2.425- ;.:::ti-J 571'60·<"';]()- (";{2n::~J;W:' C-eo~~();-v- [\){},J( .1':5 ! 
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9.1.5. t"ianter, durante toda a execução do contrato, em compatibil!dade çom as obt·Jg~~çócs 
assvrnídas, todas as condições ele habHltnção e qualificação exlgldas na !lcítaçào; 
9.1.6. tndlcor preposto p::~rct n:::presentá-!a Cu:-'ante a execução do contr2.to. 
9.2. São obtigações da Co:-;~t"ate;Jte; 
9.2.1. Receber o objeto r;o prazo e cond;ções estabe!ecidns no Tenno de r&feréncia e seus c ~xos; 
9.2,2. Verificar minuciosamente, no prozú fixado, a ccnfo_m1ldadc dos bêns receb:dos 
provisorlamente corn as esrccifícações constBr.tes do Terrrro de re-ferê:1da e da proposta, pFwa fins 
de aceitação e receb1mento def;n1tlvo; 
9.2.3. Comunlcar à Cor;tratadal por escrito, sobre imperfeições/ falhas ou irrcgu1arida-r:Jes 
vet!f;cadas no ob_jeto fornecido, pctra que seja sc:bstltddo 1 nc:parado ou corri(Jíc!o; 
9.2.4. Aco;"!<panhar e fiscaUzar o cur~:prtrner;to rlas obrigações ria Co:-;_trêt{~(la, atr;;\/(:s 6:.~ 
co:-r:lssZo/servidor espe.:ia!menle designado; 
9._2 . .5. Efetuar o pagan1ento à Co;:tratada r;o valor correspondente ao -forhecirnento do objt::to, no 
prazo e funna cstabelccldos no Tenno de referência e seus ar:exos; 
9-,3. A AdrninLstração não respo:1clerá por quaisquer cornprorn1ssos assumidos pela- Con~rata(h3 ccr\'1 
t<Sn.::e:·ros'- ainda c;ue vinculados à execuç_ão do presente Tênno de Contrato, bom como por 
dLl'i\O C:ãusado .a -terceiros ern decorrêncía de 2to da Contrat<;;:ida~ de- St?1 ;s. pn::~pú.s-tos: n· __ ; 
s·"_:bordinados. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
lO, .L Com fundamento no art.7°cla Lei 10520/2002, ficará Jrnpedldo de Hcltar e colitratar ccrn a 
U~!§o, c será descre_dE:nciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ghrontido o dir-E:1to B 
tvnp!a defesa, sem prejuízo das demais cor:'nações legais previstas neste l:ern:o_ de referéncla, o 
!:ctta;:.te c;ue-: 
10.1.1. Recusar--se a retirar/recebe,· a nota de empenho. 
1-0.1.2. Deixar de entregar documentação exigida no termo de refer-ênc\a; 
10.1.3. Apresentar docurnentaçdn falsa; 
10.1.4, Ensejar o retardarnento da execução do seu objeto; 
10.1.5. Não r;:;ar:tlver a proposta; 
10.L6. Fa\har ou fraudar na c:xec:ção do conttalo; 
1 O .1. 7, Corr;;:oortar-se de r: o do micY)neo; 
10.1.8. Fú::er declaração fa.isa ou ccr·!~,eter fra:...:cle fisco~; 
10. l .9. Rec:ursar-se a ass';tdr o contíato. 
10.2. Pelo ·atraso \njustíflcado, inexecuçâo total ou parc!al do avençado/ a adrninistração poderá! 

a prévia defesa, ap!lcar à COt'-~TRATA-DA as li:Llltas fixadas a seg:_;;í, sern prejulzo d~?. 
oL:tras sanções prevista n~::ste tenno de referêncía, e demais leglslações ap(icFiVêlS à espécie: 
10.2.1. r·~1u1ta moratória de 0,1";-S (wn décin1o p0r cento) do valor da nota de ernpenl·1o1 pvr cl;a de 
at(aso de sut-1 execução. 
10.2.2, Hulta cornpens0tória de 10'!;';, (dez por c1.2nto) sobre-o vabr da parcela Inadimplida, no c . .:,so 
de sua lnt:xecução total ou parCial, ou ainda, pe!a rec.usz injusuncada etn rece.ber/n:;tirar a !·Veta clé 
E:i'npcroho, 
1.0,2.3, i'ciu!ta de 10'% (dez por n:~nto) do-valor da neta de empenho} no caso-de descurrwrl:-nEnto 
de q'Jak;uer outra obrlgaçéo aqui -pactuada,. observndo o princípio da proporcic-:ia.!Jr!cde. 
10.3. A autoridade competente, na apllcaçi:'ío dns sonções-, ltvará em cons\deraç5o a grU\';dade: <JD 
cond:;ta do infrator1 o e-urúter· educativo da pena, bern co:no o dano causado à Adírdnistrc:-t;Bof 
observado o prindp:o dô prcporcionaUcJade. 
10.4-. Comprovado lrnpeCimento ou reconhedda força maior/ ·de\ddar:1ente just!flcndo e aceito pela 
dd;T1i~·;istraçâo 1 a CONTRATADA fíc:ará isenta das penaHdades. 
10.5, As penalidades serho obr':gatonamente registJ-adas no SICAF, e no caso de i.r;lpetk;;ento d~ 
!int<3T 0 de: contratar CO.!'n a União1 o licitante será t21!1b€:m descredenc!ado por pc:.riod-o, sem 
i.:r0j~dzo das r~";:..lltas previstas neste ten.-:o de referência e das dern.:J!s cor-r1lnaçõe.s !eg_ais. 
10.6. As penandades serão obr!qatoriar:»,ente reg;strac!as no SICAF. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO 
ll. -1. O pi·é~ente Tern;o- de Controlo poderá ser rescncJido: 

>;;.·:: f)t". L\\-'?ii'i''-' Bt:~J.Ds, n'J 21.5 te~tn.:J ·- fç,-112 (82) S'i'Jl?·-:1·2425_- ClJ' 51-160·<:iC<I- f-10:0<.1-\2.\ De ;·d) ,., - A:iiç,,:: i C:ü';J 
1?. ;>c:·~•.275 i Y}i.i1.-S0 
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1 L l. L oor ôt·o unilateral e escrit:o da Ad~::ln!straçãof nas Situações previstas nos incisos 1 a XH e 
XVII do <:Jtt. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e corn as consequê;rdas indicadas no art. 80 d-t:t rncs!Yl(j 

Lei/ sem pn~j;JÍzo da apll.caçi:~o d;.:Js sançõ2s previstas no Tenno de Refi?rê:Kia, ene~xo 20 
11.1,/, ar'nlg.Avedmente, oos Lermos elo s;t. 79, i~clso U, da Lei no 8.566

1 
de 1993. 

1. t.2. Os casos de rescisão co(;tralu<t! serão fonnalrnPnte rr:oUvados, à 
cc_r-.. JTRATADA o direito à prévia -e amp!a defesa. 
11 .3. A CONTRATADA recor:hece os dire:tos da CONTRATANTE crn C2"!5ó de rescisão adr:··:; -~istn1thm 
prevista no art. 77 ela Lei no 8.666, de 1993. 
11.4. O termo de resdsão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes asp(~Ctos, cot"Jcnne 
o caso: 
1lA,1. Balanço dos eventos cGntrntuçis já cu:nprldos ou parei a! mente cu~;priclos; 
11.4.2. Relação dos pagarr;tntos já efetuados e ai:-:da de\ildos; 
11.4.3. Indenizações e n1ultas. 

lZ. CLÁUSULA DÉCII'tA SEGUNDA -VEDAÇÕES 
2.1. É vedado à CONTRATADA: 

1.1. caucionar ou utll\zar- este Terrno de Contrato para quelquer operação ffnanceira; 
1'2.1.2. interrornper a exe(vção contrdtua! sob álega-ção de Jnad;mp!emento ;:>or J'lrtrte da 
CONTRATAf("fE, safvo nos CAsos p;e\/islos ern lei, 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERC!ilRA - ALTERAÇÕES 
l3. l. 'E'-Jer:':uais- alterações contn:Jtuab reger-se--ão pela dlscip!ina do- art. 65 -llà Lei no 8.666 1 de 
1993. 
132. A CONTRATADA é obíigada a nceltar1 nas mesmas condições· contratua1s, os acrésci-rr:os ou 

pc,es,;ôE'S qu-e se fizerem necess~rlos, arê o li!:iite de 50'J:.:; (cirtquB;ita por cento) c~o vo\or i'',ldcd 
atutxl\~:ado do contrato, nos têrmos do art!go 4D 1 1, da Lei n. 13-,979/2020, 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DOS CASOS OMISSOS. 
14.1. Os casos om!ssos serão decididos pela CONTRATANTE, segund-o as disposições conbdns 
estabelecidas na Lei n. 13.979/2020 1 na Leí n° 8.666 1 de 1993 1 na Lei n° 10.520 1 de 2002 e dE:rrF'll5 

nnrrnas tt~~dú!"&is de licitações e contratos ad;ni~istratlvos e, subsidiariamente} as: 
dispos!!;ões contidas na Lei no 8.078, de 1990 ~Código de Defe-sa do -constYnidor - e nonnc1s e 
pdndpios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA PUBLICAÇÃO E DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
15"1. A lavratura do preser;te Termo de: Contrato referente à -Di.spensa de Ucitaçâo1_ é feita cor-r1 
b,;Jse no artigo 4° do Lei 13.979/2020, de·~-endo o COJ!l(ata:rlle clisponitúUzar en-; sít1o of,cia! e~;;;pe:cif':co 
t'ld re-de n;un_-c;dl de cornpt..:t~;c;or-(--:S {lnt•~rnc\·) 1 no-que cou:ber1 além das infon.naçóe:s :-:oS 
3·:) dO (:Ht. soda Lei no 12.527 1 0<:: l8 de novernbro de 2011, b no111e do contf~atqc}0 1 o (rl;;nero .d4:> 
sua ;,'iS<Jiç-do- na RQcoita Fede;_raf c1o Ekasíl 1 q prazo contrntl.:t;:d 1 o valor 0. o pn:;u-:sso d~ 
co:·::rat.3ção ou aquislç5o . 
.1'5.2. O presente Termo de Cor:trõto se vincula ao Projeto Bt1sk:o da Contratt:l ":te e à propost0 ~);~1 
Con-tret&dG. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- FORO 
16,1. É eleito o Foro da Comarca de Maredta! Deodoro/AL para dirimir os litígios que. -dec(lrren~rn 
da t:x.;.;ocução deste Termo de Ccntr.t)to que não possa~-r1 ser co-mpostos pela conci!:nção1 r·r)nf,)rn"tr' 
art. SS, §20 da Lei no 8.666/93. 
Para nntH:':Za e va!ídade do pêcLuado, o presente Ten'~·;o de Contrato foi lavrado ern d:..rcs {d~_;c1s) 
.. ~:as de igual teor,_ que, depois de !ido e achado em ordem, vai assinado pelos co:-1trae:ntes. 

,-, ~-\ [>. T .''o<' ,~s e~;;:LiS 

L~,~ :•~- ,·,":;f C.·~,:_-:::1-.'5-.-S 

fvíarccha\ Deodoro/ALI 10 de }'J~ho de '2020. 



ESTADO llE AI AUOAS 
Prefeituno Muni,· ai tle IVlnrechal Deodoro 

Cl<iudio Rob rto Ayres da Costa 
PREFEITURA t'ilJNICI AL DE ivlr,RECHAL DEODORO 

CONTRATANTE 

Tânia Maria de Queiroz 
SECRETARIA HUNICIPAL DE SAÚDE 

INTERVENIENTE 

TESTEr,íUNHAS: 

R: d f)L r<h'~it"C:"> B21';t'os.t (jO ?15 cr:.·:;t_,--o- fü!''' \fi2) ')9LJ4-2,f25 -- Ct:P 57I(,I)-O:JO ~- r!Sr\.~,-::h,:d Pc:;>~~(:;-,-,- ;,:,!JG~t:> f (J{;"--'; 

n;;_,-<_•_L ?:i! C:C<~l-5G 
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um mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos) o 
valor total do contrato. 
CLAUSULA QUARTA- DA RATIFICAÇÃO 
Pem1anecem ratificadas as demais Cláusulas contratuais não alteradas 
pelo presente Tenno Aditivo. 
Data da Assinatura: 05 de junho de 2020. 
Signatários: 
Cláudio Roberto Ayres da Costa 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO -
CONTRATANTE 
Ricardo Galindo de Albuquerque 
RGA ENGENHARIA EIRELI- CONTRATADA 

Publicado por: 
PriscyUa Silva dos Santos 

Código Identificador:796B9EEF 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS 
HUMANOS E DO PATRIMÔNIO 

EXTRA TO - CONTRA TO N" 1006.008/2020- EMERGENCIAL 

CONTRATO N' 1006.00812020 
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL 
DEODORO e REDMED COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI; 
inscrita no CNPJ n' 13.047.802/0001-07. 
Objeto: Aquisição de Correlatos, compra emergencial, destinada a 
atender as necessidades dos dois Centros de Triagens para Síndromes 
Gripais e do Hospital de Campanha, destinados a promoção do 
enfrentamento ao Coronavírus no Município de Marechal 
Deodoro/ AL. 
Valor Total: R$ 2.362,00 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 
reais). 
Data de Assinatura: 10 de junho de 2020. 
Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato são de 90 
(noventa) dias, a partir da data da sua assinatura, prorrogável por 
períodos sucessivo, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento 
dos efeitos da situação de emergência de saúde pública de importância 
internacional, declarada por meio da Portaria 0° 188, de 3 de fevereiro 
de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde, de acordo com o 
disposto na Lei 13.979/2020. 
Signatários: 
Cláudio Roberto Ayres da Costa 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO- AL 
-CONTRATANTE 
Tânia Maria de Queiroz 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- INTERVENIENTE 
José Pe.ucelle de Freitas Filho 
REDMED COMERCIO E 
CONTRATADA 

LOCAÇÃO E IRE LI 

Publicado por: 
Priscylla Sílva dos Santos 

Código Identificador:59191 FBB 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS 
HUMANOS E DO PATRIMÔNIO 

EXTRATO- CONTRATO N' 1006.010/2020- EMERGENCIAL 

CONTRA TO N' 1006.010/2020 
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL 
DEODORO e S. D. DE A. FERREIRA & CIA LTDA; inscrita no 
CNPJ n' 26.889.181/0001-42. 
Objeto: Aquisição de Correlatos, compra emergencial, destinada a 
atender as necessidades dos dois Centros de. Triagens para Síndromes 
Gripais e do Hospital de Campanha, de.stinados a promoção do 
enfrentamento ao Coronavírus no Município de Marechal 
Deodoro/ AL. 
Valor Total: R$ 2.605,00 (dois mil, seiscentos e cinco reais). 
Data de Assinatura: 10 de junho de 2020. 
Vigência: O prazo de vigência deste Tenno de Contrato são de 90 
(noventa) dias, a partir da data da sua assinalura, prorrogável por 
períodos sucessivo, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento 
dos efeitos da situação de emergência de saúde pública de impotiância 
intemacional, declarada por meio da Portaria n° 188, de 3 de fevereiro 
de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde, de acordo com o 
disposto na Lei 13.979/2020. 

Signatários: 
Cláudio Roberto Ayres da Costa 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO- AL 
-CONTRATANTE 
Tânia Maria de Queiroz 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- INTERVENIENTE 
Silvandro Di ego de Albuquerque Ferreira 
S. D. DE A. FERREIRA & CIA LTDA- CONTRATADA 

Publicado por: 
Priscylla Silva dos Santos 

Código Identificador:05BODB66 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS 
HUMANOS E DO PATRIMÔNIO 

EXTRATO- CONTRATO N' 1806,003.2020- EMERGENCIAL
CRONOSSAÚDE 

CONTRATO N' 1806.003/2020 
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL 
DEODORO e CRONOS SAÚDE LTDA- ME, inscrita no CNPJ n' 
35.956.30810001-90. 
Objeto: Prestação de serviç-os de locação de Ambulância modelo UTI 
MOVEL COM RESPIRADOR para o Hospital de Campanha do 
Município de Marechal Deodoro/AL, com o objetivo de promover o 
combate a pandemia do Coronavírus- COVID-19. 
Valor Total: R$ 132.500,00 (cento e trinta e dois mil e quinhentos 
reais). 
Data de Assinatura: 18 de junho de 2020. 
Vigênc.ia: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 3 (três) 
meses, contados a partir de sua assinatura, prorrogável por períodos 
sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos 
efeitos da situação de emergência de saúde pública de importância 
intemacional, declarada por meio da portaria ll0 188, de 3 de fevereiro 
de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde. 
Signatários: 
Cláudio Robe.rto Ayrcs da Costa 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - AL 
-CONTRATANTE 
Tânia Maria de Queiroz 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-INTERVENIENTE 
João Marque.s de Oliveira Junior 
CRONOSSAÚDELTDA-ME-CONTRATADA 

Publicado por: 
Priscylla Silva dos Santos 

Código Identificador:6DA24120 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS 
HUMANOS E DO PATRIMÔNIO 

RATIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 

RATIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 
Tenho por satisfeitas as razões apresentadas pela Secretaria Municipal 
de Saúde, bem como, as informações procede.ntes do Procurador 
Orgânico de Licitaçõe-s e Contratos deste Município, RATIFICO os 
entendimentos fim1ados ao tempo em que AUTORIZO a contratação 
da empresa: 
UNILAB -UNIDADE LABORATORIAL DE ALAGOAS LTDA 
-DEMAIS~ pessoa juridic.a de direito privado) inscrito no CNPJ sob 
o U0 35.742.394/0001-38, sediada na Rua Nelson de Azevedo Souza, 
n° 157, Bairro Mangabeiras, Maceíó/AL- CEP: 57.037-585, e valor 
total de: R$ 156.000,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL 
REAIS), visando a Contratação de pessoa Jurídica na área de saúde 
para realização de Exame Laboratorial (sorologia para COVID-19), 
destinada a atender o Hospital de Campanha. Sob os fundamentos do 
disposto destacamos a título de SUGESTÃO, a possibilidade de 
contratação direta dispensando a licitação, opção prevista no art. 4°, da 
Lei Federal n° 13.979/2020, com redação dada pela Medida 
Provisória TI.

0 926/2020. 
Publique-se o pre-sente despacho dentro do prazo de 5( cinco) dias, 
como condição de eficác-ia dos atos. 
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