
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 1 3 .6 5 5 .4 3 6 /0 0 0 1 -6 0

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

N° 034/2020. PROCESSO N° 414/2020

DO OBJETO
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de balança eletrônica digital 
plataforma 300 kg, balança digital portátil com gancho - pesa até 50 kg para 

atendimento das unidades escolares e do depósito de merenda escolar 
pertencente à Secretaria Municipal de Educação do município de São Desidério- 
Ba.

DA JUSTIFICATIVA

Justifica-se a presente solicitação embasados pelo Art. 24, §V da Lei 8.666/94, devido 

ao fato que a Secretaria Municipal de Educação, preocupada em fortalecer a atenção 

básica (alimentação escolar) no município, juntamente com a equipe de nutricionistas, 

estabeleceu que é extremante importante equipar as escolas municipais e o deposito 

de merenda escolar com balanças, digitais e plataformas, visto que garantirá o 

manejo na pesagem dos produtos adquiridos da agricultura familiar, por exemplo, que 

são entregues nas próprias escolas pelos agricultores, porém não há estes 

equipamentos e os profissionais não tem como realizar o equilíbrio. Os equipamentos 

solicitados destinam-se a dar o suporte necessário a realização de controle, 

monitoramento, no que facilitará quantidades adequadas para o preparo da 

alimentação escolar, visando a saúde dos alunos da rede de ensino, para também 

evitar o desperdício, bem como para verificar se os quantitativos a serem entregues a 

cada unidade escolar, estão compatíveis ao que foi licitado.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garante através da 

transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar dos alunos de toda a 

educação básica (educação infantil, ensino fundamental, EJA e Ensino Médio), 

matriculados em escolas públicas do município. Tal programa está regulamentado na 

Lei 11.947/2009 e em conformidade com a resolução CFN n° 465/2010, que dispõe 

sobre as atribuições do nutricionista no Programa Nacional de Alimentação Escolar -  

PNA.
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A realização de diagnóstico, bem como o acompanhamento do estado nutricional dos 

alunos está previsto no Art. 3°, parágrafo I da Resolução CFN 465/2010 e possui 

como objetivo a realização de um conjunto de ações integradas voltadas à promoção 

e proteção da saúde dos alunos da rede pública, que na avaliação nutricional dos 

alunos, proporciona meios eficazes para descrição contínua e a predição de 

tendências das condições de alimentação e nutrição dos alunos. Nesta classificação 

contribuirá para a formação de hábitos alimentares saudáveis e consequentemente, 

para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e no rendimento escolar dos 

mesmos.

Diante do exposto constata-se que a aquisição é de suma importância haja vista que 

oferecerá ferramentas aos profissionais da área de nutrição, para melhoria da 

situação alimentar e nutricional do público alvo em questão.

DA CONTRATADA:

FORNECEDOR: LEM Balanças LTDA - ME
DO VALOR:
O valor é de R$: 5.839,80 (Cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos).

DA BASE LEGAL

Art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93.

DA AUTORIZAÇÃO

Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

São Desidério, 30 de abril de 2020.
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL
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EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 034/2020. PROCESSO 
N° 414/2020. CONTRATO N° 133/2020.

DO OBJETO

Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de balança eletrônica 
digital plataforma 300 kg, balança digital portátil com gancho - pesa até 
50 kg para atendimento das unidades escolares e do depósito de 
merenda escolar pertencente à Secretaria Municipal de Educação do 
Município de São Desidério-BA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 

DA CONTRATADA: LEM Balanças LTDA
DO VALOR: O valor é de R$: 5.839,80 (Cinco mil e oitocentos e trinta e 

nove reais e oitenta centavos).

DA BASE LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

VIGÊNCIA: 8 (oito) meses

São Desidério, 30 de abril 2020.
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