
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO 
CNP J:13.655.436/0001-60

EXTRÀTO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

N°056/2020 PROCESSO N° 516/2020
DO OBJEiTO

Coritrata^ão , de empresa especializada para fornecimento de Equipamentos 

Antropóhiétrícos (balanças digitais com capacidade para 150KG), destinados 
aos Age|ntes Comunitários de Saúde - ACS para melhor estruturação da 

Vigílânci î Alimentar e Nutricional do município de São Desidério.

DA JUSTIFICATIVA

A Vigijância Alimentar e Nutricional (VAN) é uma das diretrizes da Política 

Nacional jie Alimentação e Nutrição (PNAN), que tem como propósito: Melhoria 

das concjiçõeá de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, 

mediante | a  promoção de práticas alimentares adequadas e 

saudáveis, a Vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral 

dos agravos relacionados à alimentação e nutrição.

O Sisljemá de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), busca detectar 

precocem|ente situaçõps de risco nutricional da população, por meio da coleta 

de dadoslantrppométricos e da avaliação do consumo alimentar. O diagnóstico 

nutdcionál da população é adotado como subsídio na elaboração de políticas 

públicas <jjue sustentam ações de vigilância alimentar e nutricional os Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) são. responsáveis pela coleta dos dados, 

tornando | essencial o seu conhecimento e realização dessas técnicas 

antropométricas, que são indicadores de diagnóstico do estado nutricional, 

para qu^ as informações produzidas sejam fidedignas e as ações 

desenvoljidasj sejam relevantes.

Copn a aquisição destes Equipamentos Antropométricos para os Agentes 

Comunitájrios de Saúde contribuirá para melhor desenvolvimento das 

atividades de prómoção da saúde, de prevenção das doenças e 

acompanhamentos dos indivíduos das áreas de abrangência, bem como 

identificarj fatpres de risco e possíveis complicações relacionados ao estado 

nutricional.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA j  CNPJ N° 13 .655 .436/0001-60
TERMO IDE CpNTfeATO

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 246/2020 
J  DISPENSA N° 056/2020

PRÒCESSO ADMINISTRATIVO N° 516/2020.
Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO , pessoa jurídica de 
direito público, com sede à Pça. Emerson Barbosa, n° 01, Centro na cidade de São 
Desidério -BA, inscrito nò CNPJ sob n° 13.655.436/0001-60, neste ato representado 
por seu Preleitov Sr. José Carlos de Carvalho, brasileiro, casado, portador da 
Carteirq de Identidade RG n° 6055404 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n° 
687.312:805-87, tesidentb e domiciliado nesta cidade, doravante denominado 
CONTRÁTANTE e! a empresa Tayrine Pereira Lima - ME, inscrita no CNPJ sob n° 
25.448.327/0001-51, estqbelecida à AV. JK, 145, Centro São Desidério-BA, CEP- 
47.820-Q00, neste1 ato representada por Tayrine Pereira de Lima, (Administrador)(a), 
portadôr(a) dq Çqrteira de Identidade RG n° 1169303307 SSP/BA inscrito(a) no CPF 
sob n.° 03O.738.8&5-17, rêsidente e domiciliada na cidade de São Desidério - BA e, 
doravahte denominadá CONTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo 
descrito:

CLÁUSULA PrtlMEIRA - DÓ OBJETO

Constitui objeto da presente licitação, através da Dispensa de Licitação, de 

Contratação dq empresa especializada para fornecimento de Equipamentos 

Antropómétr cos (balanças digitais com capacidade para 150KG), destinados aos
i

Agentes Comunjtários de Saúde - ACS para melhor estruturação da Vigilância 

Alimentar e Nutricional do município de São Desidério, originária do processo 

licitatório dq Dispensa de Licitação N° 056/2020 e Processo Administrativo N° 

516/2020.

CLÁUSULA SÉGUNDA -  DÁS NORMAS DE REGÊNCIA DO CONTRATO
2.1 O presentq CONTRATO rege-se pelas seguintes normas: I) Leis n° 8.666, de 21 
de junho de 199j3, n° 8.883, de 8 de junho de 1994 e n° 9.648, de 27 de maio de 
1998 e demais disposições legais reguladoras de licitações da Administração 
Pública Federal.

TEFCLÁUSÜLA TERCEIRA -  DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO
3.1 A presente òontratÇção é efetuada em conformidade com o resultado da 
licitaçãp promovida p0lo Dispensa n° 056/2020, em que à CONTRATADA foi 
Ratificdda o objeto da licitação.

CLÁUSULA QUARÍA -  DÓ$ DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

I PraÇa Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000
| Telefax: (77)3623-2119 y
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p r e f e it u r a ! m u n ic ip a l  d e  s ã o  d e s id é r io -  ESTADO DA BAHIA 
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4.1. Cohstitupm parte integrante deste Contrato os seguintes documentos, cujo 
teor as parte|s declarar|n ter pleno conhecimento:
I) Termo de Reférência;
II) Propjosta de preço  ̂ e documentos apresentados pela CONTRATADA na
DISPENSA I

CLÁUSULA Q JINTA - DO |>REÇO
5.1 O valor total para p presente ajuste é de R$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos
reais), de ac ordo com bs valores constantes na Proposta de Preços, apresentado 
pela CONTRATADA na Dispensa n° 056/2020, entendido este como preço justo e 
suficiente para a execução do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo 
abaixo:1 1 ' . -
5.2. NojprpçD aóima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas 
para eXecuçãoi do obeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e 
trabalhjstas ncidentes, taxa de administração, previsão de lucro, frete, seguro, 
combustível, EPI’s, transporte dos equipamentos, instalação, montagem e 
desmontagem, bem bomo as despesas com alimentação, transporte e 
hospedagem dos funcibnários, entre outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto cohtratado, não cabendo quaisquer reclamações posteriores, 
constituindo-se- portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE para 
execução completa do objeto.
5.3. Osl preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser REVISADOS
observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 
Federaj n.° 8,666/93. |

CLÁUSULA SEiXTA - DO RECURSO FINANCEIRO
6.1 As çlesposas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos 
financéiros c locados na| seguinte dotação orçamentária:

■ Unidade: 02.07.cfoi -  fundo municipal de saúde - FMS.

■ Ptojeto, atividade:! 10.306.002.2.076 -  gestão das ações do bloco de Gestão

do SjUS

■ Elemento <le despesa: 3.3.90.30.00 -  Material de Consumo 

2 - fecursos impostos e transferência de impostos saúde 15%.Fönte:

Fbnte: 14 -7 transferência de recurso do SUS

CLÁUSÜLA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1 Os page mentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da 
protocblizaç ão çla Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto.

Fiscal deVerá ser do estabelecimento que apresentou a proposta 
da1 licitaçjão e deverá vir acompanhada das Certidões de 

e Fisca) e jrrpbalhista.
2
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7.3 A çontabenrfi do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente 
executqdo ptoda a d Dcumentação completa e de acordo com as cláusulas 
deste Termo, iniciará sqnente quando da abertura do expediente de pagamento 
no órgc(o que erhitiu a nota de empenho ou o contrato.
7.4. O pagamento devijdo ao contratado será efetuado através de transferência 
bancária, ajpós d entrega do bem, devidamente atestado o cumprimento da

o objeto da licitação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a 
apresentação d,a (s) notp(s) fiscal (is)/fatura (s) conferida (s) e a provada (s) pelo setor 
de liquidação dp Municjípio.

fiscal/faturp não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à 
para as| necessárias correções, contando-se os prazos acimaasi

estabelecidcjs a partir dg data de sua reapresentação para efeito de pagamento.

7.6. A devpluçjão da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese 
rvirâ de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o 
cimento do objeto deste contrato.
TAVA - DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E DO REEQU1LÍBRIO

ECONÓMICO-FINANCEIRO.
1) do  Reajustei

Não haverá reajjjste dejpreços durante a vigência do instrumento contratual, bem 
como qlos eventpais ddirivos firmados.

2) DA REPACTUAÇÃO DJE PREÇOS
Será permitda a repactuação do contrato, desde que seja observado o 
interregno mínirpo de 12 (doze) meses, a contar da data do orçamento a que a
proposta se referir, ou c 
do orçamento a que a

a data da-última repactuação. Será adotada como data 
proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídio 

coletivo dejtrqbalho py equivalente que estipular o salário vigente à época da 
apresemtaçao dá proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de 
antecipações e de berjefícios não previstos originariamente. A repactuação será 
prececjida de demonstração analítica do aumento dos custos e em casos de 
contrafaçãc de|terceirização.

3) d o íreeq W íçrio  ec Id n ô m ic o -fin a n c eiro

Poderá haver peequilílirio económico-financeiro do instrumento contratual na 
hipótesle de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
conseáuênc ias incalcúláveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda, enji caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando área ecpnômica extraordinária e extracontratual (art. 65, inrc. II, 
alínea d).

Nesse caso, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos 
componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, onde tal

Pik^a Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2119 J ^
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demonstração será analisada pela Prefeitura para verificação de sua viabilidade 
e/ou necessidadie. I
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO
O prazo de vigência ‘do CONTRATO é de de 7 de agosto de 2020 até 31 de 
dezembro de 2020. Paipgrafo I o. Findo o prazo indicado acima, o CONTRATO 
poderá,ser renovado por novos e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) 
meses, observado os dispostos nos p
arágrafõs 2o e 3°.'

Parágrqfo 2o. As renovações sucessivas do CONTRATO ficarão sujeitas ao interesse 
da Prefeitura quanto a rVianutenção do objeto e de os preços praticados, com os 
reajustas legais, estarem de acordo com as práticas de mercado.
Parágrdfo 3o. A prorrogação a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, 
de acd'do com os Art í|7, seus incisos e parágrafos e 65 seus incisos e parágrafos 
da'Lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA -  DO
10.1 Fida n 
Almeidp, a c
conforme dí 
10.2. A fiscaljzi 
a com p Res 
que vdrifica 
contratbdas

GESTOR
prnedda còmo Gestora deste Contrato a Sra. Joana de Oliveira 
uem caberá designar o fiscal do cumprimento dos termos acordados, 

i^põé o artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93. 
açao e o ácompanhamento da execução deste instrumento ficarão 

Donèável designado Pela Portaria do Gabinete do Prefeito n° 242/2019, 
á q sua perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações

CLÁUSÜLA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1. Este irstrumento
c o n tra ta n It
termos dos

Parágrafo úr
condições d 
direito de ex

contratual poderá ser rescindido de pleno direito pelo 
E, ihdepèr dentemente de notificação ou interpelação judicial, nos 

cjrtigos 77 a 00 da Lei n.° 8.666/93.

ico. A inobservância por parte do CONTRATADO de todos os termos e 
este CONTRATO não constituirá novação e nem ensejará renúncia ao 
gi-lps a qualquer tempo por parte do CONTRATANTE.

NTRÁTANTE

ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com10.2 A ihexecuçgo, tota
as con^eque ntes penalidades contratuais e legais.
10.3. O CO 1 ........................................
previstas no 
CONTRATADj.
10.3.1. Nas 
Federal n° 8

poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses 
Art., 78 da | Lei Federal n° 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a 

A, cjesde que não cause prejuízo a mesma, 
hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Art. 78 da 
666/93 nãojcabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.

Lei

4Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2119
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o das obrigações previstas no presente Contrato, ou a 
quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n° 

8.666/93, serà cdmuniccjdo peia parte prejudicada à outra, mediante notificação 
por escrito. t
10.5. A rescisão deste éontrato implicará a retenção de créditos decorrentes da 
contratação, àté o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DE CIMA SEGu|n DA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O pbjeto executado e estando de acordo com o previsto no Contrato de 
Licitaçáo, nc Proposta ae Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a 
Legislarão' €rn }igor, será recebido pelo CONTRATANTE mediante atestado do 
responsável, anqtando rjiome e matrícula:
12.1.1 provisoriarjnente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
serviço/forne cimento com a especificação;
12.1.2 cjefinit vamente, cppós verificação da qualidade do serviço/fornecimento e 
consequente aceitação.

!
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
13.1. DA CONTRATANTE !
13.1.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar de acordo com as determinações do Contrato, e seus Anexos, 
especiálmer te. cjo Termo de Referência
13.1.2. Èfetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação, 
de acofdo dom p preçc, os prazos e as condições estipuladas neste Contrato.
13.1.3. fiscalizar ie acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o 
pagarqento das, taxas € impostos, empregados e demais despesas necessárias ao 
bom ahdamentó dos serviços/fornecimentos;
13.1.4. tomunícar à Çcntratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
execuçião dp objeto cpntratual diligenciando nos casos que exigem providências 
corretiyas;
13.1.5. Rejetar,1 no tcjdo ou em parte, por intermédio da fiscalização, o 
serviço/fornecirrjento de objeto que estejam em desacordo com o firmado, 
podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar insuficientes ou 
inadequadcs;
13.1.6. Aplicar a1 Adjudicatário as sanções regulamentares e contratuais depois de 
constaladas as irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa;
13.1.7. Fornecerá contrbtada todas as informações, esclarecimentos, documentos 
e dembis condições nbcessárias à execução do contrato.
13.1.8. lExercer p acompanhamento e a fiscalização dos serviços/fornecimentos, 
por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
os apontamentos à autoridade

detectadas,
eventublmehte 'envolvidos, e encaminhando 
competente pata as providências cabíveis;

P ra ^ a  E m e rso n  B arb o sa , n° 0 1 , C e n tro . CEP: 4 7 .8 2 0 -0 0 0 .
T elefax : (7 7 )3 6 2 3 -2 1 1 9 Jy



ONlKAIAÜA por 
curso pa execução dos serviços/fornecimentos, fixando prazo

p curriprimento de todas as obrigações assumidas pela 
de aco(do com as cláusulas contratuais e os termos de sua

Referência 
com to£las a

responsável
alimenfaçãc
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13.2.6. A Li 
obrigada a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
, CNPJ N° 13 .655 .436/0001-60

13.1.9. Notifcar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais 
imperfeições 
para a sua cprreçao;
13.1.20. Exi 
CONTRÁTAD 
proposta;
13.1.21. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compafibilidadej com bs obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as 
condições de hqbilitaçãjo e qualificação exigidas na licitação;

I
13.2. DÁ CONTRATADA j
13.2.1. ÇxecLtar p objeto conforme especificações do Termo de Referência e de 
sua propostc, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais;
13.2.2. Efetupr o pbjeto èm estrita observância das especificações deste Termo de 

dd proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal juntamente
s repplaridades fiscais em dias;

13.2.3. Indicar um representante legal com todos os poderes para representá-lo 
perantb a CONTkATANTj:.
13.2.4. Os erppregadps da CONTRATADA destinados à execução dos 
serviçoVforn scimentos deverão trabalhar uniformizados e com identificação e não 
terão vínculo  ̂ emprepatício com o CONTRATANTE, sendo contratados, 
subordinados e Remunerados única e exclusiva mente pela CONTRATADA, que será

pol encqrgos sociais e trabalhistás, vales transportes, auxílio 
seguros de acidentes de trabalho, impostos, taxas, contribuição 

previd^nciária, yerbas rbscisórias e outros previstos em lei ou em normas, coletivas 
de trabalho. t
13.2.5. manter tddas as jcondições de habilitação, regularidade fiscal, econômico- 

de qualifiéação técnica, exigidas no contrato;
ntahte veípcedora, após assinatura do Termo Contratual, ficará 

aqeitar, ipas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões due <p Administração entender necessárias nas quantidades do objeto, 
na forrrfia dc § ip do Arjigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93. Fica estabelecido que a 
CONTRATANTE poderá Realizar supressão superior a 25%, desde que por acordo 
entre as p a lesie  mediante termo aditivo, que será devidamente assinado por 
ambasras partes, conforme inciso II, do §2°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93.
13.2.7. Responder por jeventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da 
obrigação.
13.2.8. Resoonsabilizart-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdénciáiias,'tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
inadimjolência não transfere responsabilidade à Administração.
13.2.9. Substituir imedibtamente os produtos que se apresentarem fora das 
especificações técnicás, e, caso estejam em desacordo, os produtos serão 
devolvidos no qto dq entrega e será emitido no mesmo momento, Relatório de

P ra ç a  E m e rso n  B arb o sa , n° 0 1 , C e n tro . CEP: 4 7 .8 2 0 -0 0 0 .
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Inconformidade^/ Devolução, que deve ser assinado pelo entregador e pelo 
recebqdorda rrjiercadoria.
13.2.10. Executar o objeto diretamente, sendo vedada a subcontratação.
13.2.11, Os produtos a serem entregues deverão ser de I a qualidade, estando 
sujeitosl a devoliição;
13.2.12;. A entrega sera de forma parcelada e deverá ser feita nas unidades 
informadas Delq setor das Secretarias, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, 
após Qrdem de Compra assinada pelos responsáveis, sem custo adicional, sendo 
de totál resDon^abilidaae da Licitante Vencedora o frete, carga e descarga do 
objeto.0

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
14.1. Péla inexebução ^otal ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE 
poderq, ga antida a pijévia e ampla defesaTaplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções:
14.1.1 Adveiltên<pia, porbscrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
14.1.2 Pena idade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma 
vez cqmunicada a sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e 
proporbões:
14.1.2.1 Em casq de exècução irregular do objeto contratado ou descumprimento 
de cláüsula cáiitratual ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do 
valor tcjítal do contrato;
14.1.2.2 Atrcso injustificado no início da execução do objeto em relação ao prazo 
estipulado ria qláusula sexta deste contrato e condições dispostas no Termo de 
Referência: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso sobre o valor total 
do contrato, at^ o limite de 30 (trinta) dias, após os quais a multa aplicada será de

pento) e a consequente rescisão contratual; 
arização do serviço/fornecimento rejeitados, após o prazo 
contar da data de comunicação oficial, sujeitará à 

e 01% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento

0,7% (sete décinTos por
10.1.2.3 Atrcso na regu 
de 10 (dez) dias, à 
CONTRATADA rpulta d 
questionada, pcj»r dia dè atraso.
14.1.3 Rescisão contratual;
14.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento 
de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e
14.1.5 Declc ração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Públicq encuapto percurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja ptomovidq a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade que será concedida após a licitante ressarcir a Administração por 
eventqais prejuízos causados e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base nb subitem anterior.
14.1.5.1 Para apíicaçãc da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia 
do intejressado será de 10 (dez) dias da abertura de vista;
14.1.6. Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do 
interessado será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;
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14.1.7 A pénalipade ce multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 
demais sanções, e não terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança 
não isentarc a qbrigação de indenizar eventuais perdas e danos;
14.1.8 À mui la, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 
garantia apfesehtada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o

da garantia, além da perda desta, a CONTRATADA 
diferença, que será descontada dos pagamentos 
pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada 

nao tenha sido exigida a garantia, à Administração se 
contar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA 
ta porventura imposta.

14.1.9. As rnultas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, 
podenplo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total 
limitado a 30% (trinta põr cento) do valor da integralidade da avença.
14.1.10; Nos casos deinadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa 
exclusiva dá ÇONTRAjTADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da 
penaliqade dè suspensão temporária do direito de contratar com a 
Administração, Jalém ce multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
indepénderte cje rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.
14.1.11. Para a ^plicação das penalidades previstas serão levados em conta a 
natureía e a grpvidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração 
Públicq, a reincidênciq na prática do ato e as justificativas apresentadas pela 
CONTRATADA, sendo que, se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou 
de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo Município, a 
CONTRATADA fiòará isenta das penalidades mencionadas.

1
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EFICÁCIA
15.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva 
súmula no C iárió Oficial da Entidade.

CLÁUSULA DÉCIMA A SExjrA -  DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
16.1. Q presente instrumento que obriga as partes por si e por seus sucessores não 
poderá ser objeto de cpssão ou transferência a terceiros, sob pena de caracterizar 
justa causa pará rescisão contratual.

CLÁUSjULA DÉCIMA SÉTIMA -  DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS
17.1. Tál corno prescrito na lei, o CONTRATANTE e o CONTRATADO não serão 
responsabilizadps porlfqtos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou 
de força maior, [ocorrêrjicias eventuais cuja solução se buscará mediante acordo 
entre as paites.'

i

CLÁUSULA DÉCIMA OlÍAVA- DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do Termp de Contrato será exercida pelo fiscal Sr. Jacy Alves dos 
Santos1, designado pelq secretaria solicitante, Através da portaria n° 198/2019.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Fica eleito ó Foroíce São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas 
do presente contrato.
18.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo
em 03 (três) vias de igua 
(duas) testemunhas qu,e

teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 
após lido, o subscrevem.

São Desidério /BÁ, 07 de * 2020

TESTEMUNHAS: 01

José Carlos de CpygHio
Prefeitp Municipal

\ (^QJULvAft- d J L  &  *-<
Contratada

0 2 -

!
II
I

I

1

í
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EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 056/2020. PROCESSO  
N° 516/2020. CONTRATO N° 246/2020.

DO OBJETO
Contratação de ejmpresa especializada para fornecimento de 
Equipamentos Antro rométricos (balanças digitais com capacidade para 
150KG), destinados aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS para 
melhor estruturação [da Vigilância Alimentar e Nutricional do município 
de São Dpsidério

CONTRArA^TE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 

DA CONTRATADAiTavrine Pereira de Lima - ME

DO VALOR:

O valor Total é ,de R$: 3.|s00,00 (Três mil e oitocentos reais)
DA BASE
VIGÊNCIA: 51 (cinco) rji eses.

LEGAL :_Arjt. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

SãoiDesid ;rio,:7 de agosto de 2020.

I

Pçí Emerson Barbosa, n°01 -  Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail:
lictacao@saodesiderio.ba. gov.br.
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