
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO 
CNPJ:13.655.436/0001-60

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

N°041/2020 PROCESSO N° 476/2020
DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte 

de medicamentos da CEFARBA (Central Farmacêutica do Estado da Bahia), com 

destino ao Fundo Municipal de Saúde de São Desidério-BA.

DA JUSTIFICATIVA

Diante da necessidade de prestação de serviço de transporte de medicamentos da 

CEFARBA, justifica-se a contratação de empresa especializada neste ramo, já que o 

município é o segundo maior em expansão territorial do estado e possui grande fluxo 

de pacientes nos postos de saúde, havendo assim uma grande demanda, porém em 

contrapartida não possui em nosso quadro funcional, veículos e nem profissionais 

qualificados para este tipo de serviço, levando em consideração que a CEFARBA está 

localizada na capital do estado Salvador-BA, cerca de 900 km de distância de São 

Desidério-BA.

Considerando que é essencial o uso de medicamentos nas intervenções em saúde 

e que os mesmos proporcionam um melhor tratamento dos pacientes atendidos nas 

Unidades de Saúde, é de suma importância o reabastecimento, através de transporte 

especializado, para manutenção destes fármacos, garantindo assim o acesso a saúde 

de qualidade aos munícipes.

Contudo, faz prevalecer e ressaltar o que se refere a Constituição Federal de 1988, 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.

DO CONTRATADO
CONTRATADO: M.P. AGENTE DE CARGAS LTDA
nO VALOR:
O valor Total é de R$: 12.000,00 (Doze mil reais)

DA BASE LEGAL

Pça Emerson Barbosa, n°01 -  Centro,.São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2119. E-mail:
licitacao@saodesiderio.ba.gov.br.

mailto:licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

DA AUTORIZAÇÃO
Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
São Desidério, 5 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL

Pça Emerson Barbosa, n°01 -  Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2119. E-mail:
licitacao@saodesiderio.ba.gov.br.
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TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 145/2020 

DISPENSA N° 041/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 476/2020.

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 
Desidêrio -BA, inscrito no CNPJ sob n° 13.655.436/0001 -60, neste ato representado 
por seu Prefeito, Sr. José Carlos de Carvalho, brasileiro, casado, portador da 
Carteira de Identidade RG n° 6055404 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n° 
687.312.805-87, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado 
CONTRATANTE e a empresa M.P. AGENTE DE CARGAS UDA, inscrita no CNPJ sob n° 
96.766.255/0001 -22, estabelecida à Estrada de Pirajá, 334, Galpão Pirajá, Safvador- 
BA, CEP-41.290-000, neste ato representada por Francisco Romero Paz, 
(Sócio/Administrador}, portador(a) da Carteira de Identidade RG n° 0127162356 
SSP/PE inscrito(a) no CPF sob n.° 162.792.395-00 e Zulmira Correia Maia Paz, (Sócia/ 
Administradora), Carteira de Identidade RG n°: 0134314042 SSP- SP, inscrito no CPF 
sob n°. 168.457.655-53 residente e domiciliado na cidade de Salvador - BA e, 
doravante denominado CONTRATADO, para cumprimento do objeto abaixo 
descrito:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte 

de medicamentos da CEFARBA (Central Farmacêutica do Estado da Bahia), com 

destino ao Fundo Municipal de Saúde de São Desidério-BA, originária do processo 

licitatório da Dispensa de Licitação N° 041/2020 e Processo Administrativo N° 

476/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA -  DAS NORMAS DE REGÊNCIA DO CONTRATO
2.1 O presente CONTRATO rege-se pelas seguintes normas: 1} Leis n° 8.666, de 21 
de junho de 1993, 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.

CLÁUSULA TERCEIRA -  DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO
3.1 A presente contratação é efetuada em conformidade com o resultado da 
licitação promovida pelo Dispensa n° 041/2020, em que à CONTRATADA foi 
Ratificada o objeto da licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
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CLÁUSULA QUARTA -  DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
4.1. Consiituem parte integrante deste Contrato os seguintes documentos, cujo 
teor as partes declaram ter pleno conhecimento:
lj Termo de Referência;
ilj Proposta de preços e documentos apresentados pela CONTRATADA na 
DISPENSA

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
5.1 O valor totai para o presente ajuste é de R$ 12.000,00 (Doze mli reais), de 
acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela 
CONTRATADA na Dispensa n° 041/2020, entendido este como preço justo e 
suficiente para a execução do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo 
abaixo:
5.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas 
para execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e 
trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, frete, seguro, 
combusfíveí, EPPs, transporte dos equipamentos, instalação, montagem e 
desmontagem, bem como as despesas com alimentação, transporte e 
hospedagem dos funcionários, entre outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto contratado, não cabendo quaisquer reclamações posteriores, 
constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE para 
execução completa do objeto.
5.3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser REVISADOS 
observadas as disposições contidas na alínea “d" do inciso II do arf. 65 da Lei 
Federal n.° 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO FINANCEIRO
6.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos 
financeiros alocados na seguinte dotação orçamentária:

* Unidade: 02.07.001 -  fundo municipal de saúde - FMS.

* Projeto atividade: 10.302.002.2.070 -  gestão das ações do bloco da atenção

de média e alta complex. amb. e hospitalar - MAC 

■ Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 -  outros serviços terceiros -  pessoa jurídica 

» Fonte; 2 - reçursos impostos e transferência de impostos saúde 15%.

« Fonte: 14 -  transferência de recurso do SUS 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da 
protocoiização da Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto.

Praça E m erso n  Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.Telefax: (7713623-2119 Ç):
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7.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta
| vencedora da licitação e deverá vir acompanhada das Certidões de
i Regularidade Fiscal e Trabalhista.

7.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente 
executado e toda a documentação completa e de acordo com as cláusulas 
deste Termo, iniciará somente quando da abertura do expediente de pagamento 
no órgão que emitiu a nota de empenho ou o contrato.
7.4. O pagamento devido ao contratado será efetuado através de transferência 
bancária, após a entrega do bem, devidamente atestado o cumprimento da 
obrigação do objeto da licitação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a 
apresentação da(s) nota(s) fiscal (is)/fatura (s) conferida (s) e aprovada (s) pelo setor 

; de liquidação do Município.
! 7.5. A nota fiscal/faiura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à
| CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se os prazos acima
[ estabelecidos a partir da data de sua reapresenfação para efeito de pagamento.
i 7.6. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese
! alguma, servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o

serviço/fornecimento do objeto deste contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE, DA REPACTÜAÇÃO DE PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO 
ECONÓMICO-FINANCEIRO.
1) DO REAJUSTE

í
I Não haverá reajuste de preços durante a vigência da instrumento contratual, bem
J como dos eventuais aditivos firmados.
j 2) DA REPACTÜAÇÃO DE PREÇOS
í Será permitida a repactuaçõo do contraio, desde que seja observado o
j interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data do orçamento a que a
í proposta se referir, ou da data da última repactuaçõo. Será adotada como data
j do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídio

coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente à época da 
apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuaçõo, de 
antecipações e de benefícios não previstos originariamente. A repactuaçõo será 
precedida de demonstração analítica do aumento dos custos e em casos de 
contrafação de terceirização.

I 3) DO REEQUILÍBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO
j Poderá haver reequilíbrio económico-financeiro do instrumento contratual na
f hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
| consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
| ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
1 configurando área econômica extraordinária e extracontratual (art, 65, inc. II,

alínea d).

Praça Em erson Barbosa, n° 0 1 , Centro. CEP: 47 .820 -000 .
j Telefax: (77)3623-2119
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Nesse caso, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos 
componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, onde tai
demonstração será analisada pela Prefeitura para verificação de sua viabilidade 
e/ou necessidade.
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO
O prazo de vigência do CONTRATO é de de 7 de junho de 2020 até 31 de 
dezembro de 2020. Parágrafo 1o. 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
arágrofos 2° e 3o.
Parágrafo 2o. As renovações sucessivas do CONTRATO ficarão sujeitas ao interesse 
da Prefeitura quanto a manutenção do objeto e de os preços praticados, com os 
reajustes legais, estarem de acordo com as práticas de mercado.

Parágrafo 3o. A prorrogação a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, 
de acordo com os Art 57, seus incisos e parágrafos e 65 seus incisos e parágrafos 
da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA -  DO GESTOR
10.1 Fica nomeada como Gestora deste Contrato a Sra. Joana de Oliveira 
Almeida, a quem caberá designar o fiscal do cumprimento dos termos acordados, 
conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93.
10.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão 
a com o Responsável designado Pela Portaria do Gabinete do Prefeito n° 242/2019, 
que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações 
contratadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1. Este instrumento contratual poderá ser rescindido de pleno direito pelo 
CONTRATANTE, independentemente de notificação ou interpelação judicial, nos 
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.

Parágrafo único. A inobservância por parte do CONTRATADO de todos os termos e 
condições deste CONTRATO não constituirá novação e nem ensejará renúncia ao 
direito de exigi-los a qualquer tempo por parte do CONTRATANTE.

10.2 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com 
as consequentes penalidades contratuais e legais.
10.3. O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses 
previstas no Art. 78 da Lei Federai n° 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a 
CONTRATADA, desde que não cause prejuízo a mesma.

Praça Emerson Barbosa» n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
T elefax : <77)3623-2119
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10.3.1. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a XI do Arf, 78 da Lei 
Federai n° 8.666/93 não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.
10.4. O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a 
ocorrência de quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n° 
8.666/93, será comunicado pela parte prejudicada à outra, mediante notificação 
por escrito.
10.5. A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da 
contratação, até o iimite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O objeto executado e estando de acordo com o previsto no Contrato de 
Licitação, na Proposta de Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a 
Legislação em vigor, será recebido pelo CONTRATANTE mediante atestado do 
responsável, anotando nome e matrícula:
12.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do
serviço/fornecimento com o especificação;
12.1.2 definitivamente, após verificação da quaiidade do serviço/fornecimento e 
consequente aceitação.

CLÁUSULA DÉCIMA 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, 
especialmente do Termo de Referência
13.1.2. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação, 
de acordo com o preço, os prazos e as condições estipuladas neste Contrato.
13.1.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o 
pagamento das taxas e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao 
bom andamento dos serviços/fornecimentos;
13.1.4. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
execução do objeto contratual diligenciando nos casos que exigem providências 
corretivas;
13.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, o 
serviço/fornecimento de objeto que estejam em desacordo com o firmado, 
podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar insuficientes ou 
inadequados;
13.1.6. Aplicar a Adjudicatário as sanções regulamentares e contratuais depois de 
constatadas as irregularidades, garantido o contraditório e ampia defesa;
13.1.7. fornecer à confrafada todas as informações, esclarecimentos, documentos 
e demais condições necessárias à execução do contrato.
13.1.8. Exercer o acompanhamento © a fiscalização dos serviços/fornecimentos, 
por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados

5Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000. r\Telefax: (77)3623-2119 \ ‘, 4
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eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis;
13.1.9. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso da execução dos serviços/fornecimentos, fixando prazo 
para a sua correção;
13.1.20. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta;
13.1.21. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.2. DA CONTRATADA
13.2.1. Executar o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de 
sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais;
13.2.2. Efetuar o objeto em estrita observância das especificações desfe Termo de 
Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal juntamente 
com todas as regularidades fiscais em dias;
13.2.3. Indicar um representante legal com todos os poderes para representá-lo 
perante a CONTRATANTE.
13.2.4. Os empregados da CONTRATADA destinados à execução dos 
serviços/fornecimentos deverão trabalhar uniformizados e com identificação e não 
terão vínculo empregatício com o CONTRATANTE, sendo contratados, 
subordinados e remunerados única e exclusivamente pela CONTRATADA, que será 
responsável por encargos sociais e trabalhistas, vales transportes, auxílio 
alimentação, seguros de acidentes de trabalho, impostos, taxas, contribuição 
previdencíária, verbas rescisórias e outros previstos em lei ou em normas coletivas 
de trabalho.
13.2.5. manter todas as condições de habilitação, regularidade fiscal, económico- 
financeiro e de qualificação técnica, exigidas no contrato;
13.2.6. A Licitante vencedora, após assinatura do Termo Contratual, ficará 
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que a Administração entender necessárias nas quantidades do objeto, 
na forma do § P do Artigo 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 partes e mediante termo aditivo, que será devidamente assinado por 
ambas as partes, conforme inciso II, do §2°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93.
13.2.7. Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da 
obrigação.
13.2.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade à Administração.

6Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.Teiefax; (77J3623-2119
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13.2.9. Substituir imediatamente os produtos que se apresentarem fora das 
especificações técnicas, e, caso estejam em desacordo, os produtos serão 
devolvidos no ato da entrega e será emitido no mesmo momento, Relatório de 
inconformidade/ Devolução, que deve ser assinado pelo entregador e peio 
recebedor da mercadoria.
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 
sujeitos a devolução;
13.2.12. A entrega será de forma parcelada e deverá ser feita nas unidades 
informadas pelo setor das Secretarias, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, 
após Ordem de Compra assinada pelos responsáveis, sem custo adicionai, sendo 
de total responsabilidade da Licitante Vencedora o frete, carga e descarga do 
objefo.O

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES i  DAS MULTAS
14.1. Peia inexecução total ou parda! do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções:
14.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
14.1.2 Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma 
vez comunicada a sanção oficiaimente, aplicada nos seguintes casos e 
proporções;
14.1.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descumprimento 
de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; 10% (dez por cento) do 
valor total do contrato;
14.1.2.2 Atraso injustificado no início da execução do objeto em relação ao prazo 
estipulado na cláusula 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, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais a muita aplicada será de 
0,7% (sete décimos por cento) e a consequente rescisão contratual;
10.1.2.3 Atraso na regularização do serviço/fornecimento rejeitados, após o prazo 
de 10 (dez) dias, a contar da data de comunicação oficiai, sujeitará à 
CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento 
questionada, por dia de 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 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida após a licitante ressarcir a Administração por 
eventuais prejuízos causados e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no subitem anterior.

h
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14.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia 
do interessado 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;
14.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 
demais sanções, e não terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança 
não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos;
14.1.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 
garantia apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o 
seu valor exceder ao da garantia, além da perda desta, a CONTRATADA 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos peia administração ou, ainda, se for o caso, cobrada 
judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à Administração se 
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA 
o valor de qualquer multa porventura imposta.
14.1.9. As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulatívamente, ficando, porém, o seu total 
limitado a 30% (trinta por cento) do valor da integralidade da avença.
14.1.10. Nos casos de ínadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa 
exclusiva da CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da 
penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com a 
Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.
14.1.11. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração 
Pública, a reincidência 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 ficará isenta das penalidades mencionadas.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -  DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS
17.1. Tal como prescrito na lei, o CONTRATANTE e o CONTRATADO não serão 
responsabilizados por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou 
de força maior, ocorrências eventuais cuja solução se buscará mediante acordo 
entre as partes.

8Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000. roTelefax; (77)3623-2119 \  . ■



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESBDÊRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPtJ H° 13 .6S 5.436 /0001-60

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DÂ FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do Termo de Contrato será exercida pelo fiscal Sr. Jacy Alves dos 
Santos, designado pela secretaria solicitante, Através da portaria n° 198/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES G E R A I S
18.1. Fica eleito o Foro de 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 igual teor e forma, fendo um só efeito legal, na presença de 02 
(duas) testemunhas que, após lido, o subscrevem.

Insc. Estadual. 050.814.471 
MP AGENTE DE CARGAS LIDA. 

Estrada de Pirajá, 334 - Pirajé 
CEP. 41.290-000 « SAIVADOR-BAHIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO 
CNP J: 13.655.436/0001-60

EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 041/2020. PROCESSO 
N° 476/2020. CONTRATO N° 145/2020.

DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
transporte de medicamentos da CEFARBA (Centrai Farmacêutica do 
Estado da Bahia), com destino ao Fundo Municipal de Saúde de São 
Desidério-BA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 

DA CONTRATADA: M.P. AGENTE DE CARGAS LTDA

DO VALOR:
O valor Total é de R$:12.000,00 (Doze mil reais)
DA BASE LEGAL: Art. 24. Inciso II da Lei 8.666/93. 
VIGÊNCIA: 7 (sete) meses.

São Desiderio, 5 de junho de 2020.

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