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ESTADO D.': ALAGOAS 
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro 

DEPARTAMENTO DE CC NTRATOS E CONVÊNIOS 

CONTRATO N° 0307.005/20:!0- COVID-19 (LEI 13.979/20) 

. TERMO DE CONTRATO N° 0307.005/2020, 
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 
MARECHAL DEODORO E A EMPRESA ALAGOAS 
COMERCIAL MEDICA LTDA. 

O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, pes.~ .)a jurídica de direto público interno, inscrita do CNPJ 
sob o n° 12.200.275/0001-58, com sede admini~trativa na Rua Dr. Tavares Bastos, s/n°, centro, na 
cidade de Marechal Deodoro, Estado de Alagoê ;, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. 
Cláudio Roberto Ayres da Costa, brasileir.,, casado, portador da cédula de identidade n° 
98001379144 expedida pela Secretaria de Se~··Jrança Pública de Alagoas, inscrito no CPF de n° 
046.880.984-80, doravante denominad.o CONTRt f ANTE, com a interveniência da Secretaria Municipal 
de Saúde, neste ato representada pela.·su'3 Secre·ária, a Sra. Tânia Maria de Queiroz, portador do CPF 
no 505.058.824-34, e do outro lado, a empresa ~lagoas Comercial Medica LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, brasileira, inscrita no CNPJ so:J o no 11.232.365/0001-68. e estabelecida na Av. 
Industrial Luiz Calheiros Junior 433, Faml, MactCiÓ/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° 0610030/2020 e ern observância às disposições da Lei no 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020, da Lei no 8.666, de_21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável, resolvem 
celebrar o presente Termo de Contrato, tlecorrent:e de Dispensa de Licitação, mediante as cláusulas e 
condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato É a aquisição de Insumos e Correlatos, compra 
emergencial, destinada a promoção do enfrenl >menta do Coronavírus do Município de Marechal 
Deodoro/AL, conforme especificações equantitat.vos estabelecidos no Termo de Referência. 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Procésso n° 0610030/2020, decorrente de Dispensa de 
Licitação, já identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
1.3. Discriminação do objeto: 

l
f-'I,_,T_,E"'M'-s=---t"'o_,e,s_,c.,.,R,_Iç,A"'-":o,-----,-,-::--~. . . I QUJ·_· 
. Saco para óbito 

NT. UNO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
100 und R$ 8 40 R$ 840,00 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrê .:o são de 03 (três) meses, a partir da data de sua 
assinatura, prorrogável por períodos sucessivos, .~nquanto perdurar a necessidade de enfrentamento 
dos efeitos da situação de emergência dé saúde{pública de importância internacional, declarada por 
meio da Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de 2o;•o, do Sr. Ministro de Estado da Saúde. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as de:.pesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impc·:;tos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, ~ 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de admi.nistração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA- DOTAÇÃO ÓFlÇAME!iTÁRIA 
4.1. Os recursos orçamentários e finance .. iras ser.ío provenientes do orçamento municipal vigente~ 
seguir relacionados: .·' ·· ,65-

, \~ / 
•SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,_JJtl' 
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ESTADO DE ALAGOAS 
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Programa de Trabalho no f Fonte de Recurso: 
10.122.0005.2090- Enfrentamento da Emergéncia Covid-19 I 0450.99.000 Enfrentamento da 
Emergência Covid-19 
Elemento de Despesa no: 
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 bancário 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 p~lo 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 toma~las as medidas saneadoras necessárias; 
5.3. Os pagamentos podem ser realizados com recursos próprios ejou 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 02 (dois) dias. contados da 
data de recebimento 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 f>., Poeira, Marechal Deodoro/AL (CAF - Centro de 
Abastecimento Farmacêutica). 
7.3. Os custos de entrega, tais como· transpórte, frete, entre outros, será de responsabilidade da 
contratada. 
7 .4. O recebimento e aceitação dos materiais clbedecerão, no que couber, ao disposto na Lei Federal 
no 8.666/93, na Lei Federal no 4.320/64, de nais legislações pertinentes e as normas e condições 
descritas abaixo: ·· 
7.4.1. Provisório: na entrega dos. bens, pai a efeito de posterior verificação da conformidade do 
mesmo, com as especificações solicitadas. 
7 .4.2. Definitivo: após a conclusão da conferência e testes necessários e sua consequente aceitação 
definitiva, que ocorrerá no prazo máxír;no de 30 (trinta) dias. 
7. 5. O recebimento definitivo será efetuado pelo solicitante, que emitirá o parecer sobre a adequação 
do produto entregue com as normas, condições e especificações contidas no Termo de Referência. 
7.6. O prazo de validade dos produtos· na dat'l da entrega não poderá ser inferior ao prazo descrito 
no Termo de Referência, sob pena de ser recu ;ado no ato de entrega. 
7. 7. Os produtos serão recebidos provisoriarc1ente pelo (a) responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização do contrato, para efeito de I·Osterior verificação de sua conformidade com as 
especificações constantes no Termo de Referê·lcia. 
7.8. A administração se reserva o direito de rec,Jsartodo e qualquer material ou equipamento entregue 
em desacordo com as especificações no Ter '10 de Referência ou na proposta ou que contenham 
qualquer tipo de vício ou defeito. No caso d<• recusa de qualquer item contratado, no todo ou em 
parte, devendo ser substituídos por outro em qerfeitas condições de uso, no prazo de 02 (dois) di~ 
úteis, a contar da notificação da contra·.· tada, sÇndo que todas as despesas decorrentes da substituiç~ 
correrão às suas expensas, não gerando qualquer obrigação adicional para a administração, se 
prejuízo de aplicação de penalidade. . · . 
7.9. Os produtos serão recebidos definitivamente imediatamente após o prazo de recebimento 
provisório ou substituição, contados cjo recel imento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade destes e consequente aceifação mf~diante termo circunstanciado. 
7.9.1. Na hipótese de não se proceder à verifiq1ção a que se refere o subitem anterior dentro doA*?ZO 
fixado, reputar-se-á como realizada, cc·>nsuma'ldo-se o recebimento definitivo no dia do esg~~iw;,hto 
do prazo. i/?"' 
7.10. O pagamento somente ocorrerá após o r·~cebimento definitivo do material. :f];· ti" 
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ESTADO D.!': ALAGOAS 
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro 

DEPARTAMENTO'DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

8. CLAÚSULA OITAVA- FISCALIZAÇÃO 
8.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 199:3, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em regi~tro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
8.2. A fiscalização de que trata este item não e·~clui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregulat<dade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, nii:J implica em corresponsabilidade da Administração 
ou de seus agentes e prepostos, de conformidact·, com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 
8.3. O representante da Administração <lnotará e n registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
8.4. Quanto ao fiscal do presente contrato, este, será designado por meio de Portaria pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Marechal Deodoro/ AL. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
9.1. A Contratada deve cumprir todas as 'obrigações constantes no termo de referência, seus anexos 
e sua proposta, assumindo como exclusivamentq 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 Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: inaka, fabricante, e prazo de validade; 
9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e dános de(lorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 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 máxiiT•D de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
da entrega, os motivos que impossibilitem c, cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 
9.1.5. Manter, durante toda a execução do çontrato, 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 estabelecidas no Termo de referência e seus anexos; 
9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, ·a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do Termo 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 cumprimen'to das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; · 
9.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo \ 
e forma estabelecidos no Termo de referência e seus anexos; 
9.3. A Administração não responderá por quaisqc~er compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. · /J 
10. 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 leg<JiS previstas neste termo de referência, o licitante que: 4·· 
10.1.1. Recusar-se a retirar/receber a nàta de ernpenho. . ~ 

r·~cr 
Rua Dr. Tavares Bastos, n° 215 Centro - Fone (82) 99134-2425 - CEP 57160-000 - Marechal Deodoro - Alagoas'-Í~ 'PJ 
12.200.275 I 0001-58 



ESTADO DE ALAGOAS 
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

10.1.2. Deixar 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. Comportar-se de modo inidôneo; 
10.1.8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; 
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 referÇncia, e,demais legislações aplicáveis à espécie: 
10.2.1. Multa moratória de 0,1% (um· décimc. 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 proporcionalidade. 
10.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
administração, a CONTRATADA ficará Isenta das penalidades. 
10.5. As penalidades serão obrlgatoriámente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de 
licitar e de contratar com a União, o licitantf será também descredenciado por igual período, sem 
prejuízo das multas previstas neste termo de ·eferência e das demais cominações legais. 
10.6. As penalidades serão obrigatoriamente ngistradas no SICAF. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -- RESC":SÃO 
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 
11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII 
do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequêncías 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 II, da Lei no 8.666, de 1993. 
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 
o direito à prévia e ampla defesa. 
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos r•a 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 Pelatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 
caso: 
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cuupridos ou parcialmente cumpridos; 
11.4.2. Relação dos pagamentos já'efetuadose ainda devidos; 
11.4.3. Indenizações e multas. · 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- VEDA~:ÕES 
12.1. É vedado à CONTRATADA: 
12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES 
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-sé-ão pela disciplina do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993. / 
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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 contrato, nos termos 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 no fL666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais 
normas federais de licitações e contratos admini= :rativos e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 -Código de [;sfesa do Consumidor- e normas e princípios gerais 
dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA PUBLICAÇÃO E DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
15.1. A lavratura do presente Termo de Contrato 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 (internet); no que couber, além das informações previstas no § 3° do 
art. 30 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua 
inscrição na Receita Federal do Brasil, o praz9 contratual, o valor e o respectivo processo de 
contratação ou aquisição. · 
15.2. O presente Termo 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 Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, 
§20 da Lei no 8.666/93. 
Para firmeza e validade do pactuado, o [:>resente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (três) vias de 
igual teor, que, depois de lido e achado em orde1 ,1, vai assinado pelos contraentes. 

Marechal Deodoro/AL, 03 de julho de 2020. 

Cláudio Rober, Ayres da Costa 
PREFEITURA MU,NICIPA' DE MARECHAL DEODORO 

CONT.tATANTE 

. fuJ\__QJJÜ 

André Calheiros Silva Dias 
ALAGOAS COMEkCIAL MEDICA LTDA 

CONTRATADA 

TESTE,~UNHAS: 

NOME: ~J:> ,y_ -l.:n-;E-6o-icr) 
CPF: .O~.L45(. ;l;J"< -3:2 
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Publicado por: 
Maria José Barbosa da Silva Fillia 
Código Identificador:A9278ECF 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS 
HUMANOS E DO PATRIMÔNIO 

EXTRATO- CONTRATO N" 0307.001-2020- P. F. MACIEL
EMERGENCIAL COVID-19 

CONTRA TO N" 0307.001/2020 
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL 
DEODORO e P. F. MACIEL- REFEIÇÕES; inscrita no CNPJ n' 
19.936.024/0001-85. 
Objeto: Fornecimento de refeições aos pacientes (desjejum, lanche da 
manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia) e para os funcionários 
(almoço e jantar), compra emergencial, destinada a promoção do 
enfrentamento do Coronavirus do Município de Marechal Deodoro
AL. 
Valor Total: R$ 274.570,80 (duzentos e setenta e quatro mil, 
quinhentos e setenta reais e oitenta centavos). 
Data de Assinatura: 03 de julho de 2020. 
Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato são de 06 
(seis) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser reincidido 
a qualquer momento ou prorrogável por períodos sucessivo, enquanto 
perdurar a necçs:sidade 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 
Tania Maria de Queiroz 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- INTERVENIENTE 
Pablo Faria Maciel 
P. F. MACIEL- REFEIÇÕES- CONTRATADA 

Publicado por: 
Priscylla Silva dos Santos 

Código Identificador: 15A8010F 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS 
HUMANOS E DO PATRIMÔNIO 

EXTRA TO- CONTRA TO N' 0307.005-2020- ALAGOAS 
COMERCIAL- EMERGENCIAL COVID-19 

CONTRATO N" 0307.005/2020 
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL 
DEODORO e ALAGOAS COMERCIAL MEDICA L TDA; 
inscrita no CNPJ n' I 1.232.365/0001-68. 
Objeto: Aquisição de Insumos e Correlatos, compra emergencial, 
destinada a promoção do enfrentame:nto do Coronavirus do Município 
de Marechal Deodoro-AL. 
Valor Total: R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). 
Data de Assinatura: 03 de julho de 2020. 
Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato são de 03 
(três) meses, a partir da data de sua assinatura, prorrogável por 
periodos sucessivo, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento 
dos efeitos da situação de emergência de saúde pública de importância 
internacional, dedarada por meio da Portaria no 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 
Tania Maria de Queiroz 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- INTERVENIENTE 
André Calheiros Silva Dias 
ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA- CONTRATADA 

Publicado por: 
Priscylla Silva dos Santos 

Código ldentificador:9Cü7811A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
INFRAESTRUTURA 

NOTIFICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N' 012/2020 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para Con.stmção de 
3(três) cobertas de quadra e banheiros, no município de Marechal 
Deodoro/AL. 

Pelo presente, ficam as empresas habilitadas JRA CONSTRUTORA 
L IDA, MDM DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, ALIANÇA 
CONSTRUÇÕES LIDA e QUINTINO E FIGUEIRA 
CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LIDA. 
NOTIFICADAS da continuidade da sessão pública referente a 
Tomada de Preç-os n° 012/2020, que acontecerá às lOhOOm, (horário 
local), do dia 20 de julho de 2020, na sala de reuniões do setor de 
licitações da Secretaria Municipal de Obras e Infraestmtura, 
localizado no Loteamento Cidade Imperial, quadra A Lote 7, 
Marechal Deodoro. 

Marechal Deodoro- AI, 15 de julho de 2020. 

TASSIANE CAVALCANTE BARROS 
Presidente da CPL 

Publicado por: 
Jair Barcelos Cerqueira 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
INFRAESTRUTURA 

SÚMULA DO CONTRA TO N' 1307.002/2020 

PARTES: 
- MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO - ESTADO DE 
ALAGOAS 
-CONSTRUTORA MESQUITA E SALVADOR LIDA 
CNPJ N' 30.595.989/0001-94 
FUNDAMENTO: 
Contratações nos moldes: 
Lei Federal n' 8"666193 e lei 12.46512011. no decreto n' 7.581/2011 

N' 051805612020 
OBJETO: 
Contratação de empre&a especializada para execução de serviços de 
construção das praças cajueiro e mangueira e refom1a da praça 
Joviniano, no município de Marec.hal Deodoro./AL. 
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
Os recursos orçamentários e financeiros serão provenientes: 
Órgão Orçamentário: 07-secre.taria munic. de obras e infraestrutura 
Unidade: 0770- secretaria municipal de obras e infraestrutura 
Estrutura programática: 
Programa: 0011 - construção e /ou refonna de praças, parques e 
jardins 
Ação -projeto/atividade: 1004- construção e /ou refom1a de praças, 
parques e jardins 
Classific.ação fi.mcional: 
Função: 15 ~urbanismo 
Subfimç.ão: 451 - infraestmtura urbana 
Cla:;:sificação Orçamentária: 
Elemento de Despesa; 3.4.4.9.0.51- obras e instalações. 
DO VALOR: 
O valor do presente contrato é de R$ 722.217,57 (setecentos e vinte e 
dois mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos). 
VIGENCIA: 
O presente contrato terá vigência de 06 (seis) me-ses, contados a partir 
da publicação de seu extrato no Diário Oficial dos municípios do 
Estado -AMA. 

Publicado por: 
Jair Barcelos Cerqueira 

Código Identificador:9A6439FF 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
INFRAESTRUTURA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
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