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ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OE SOUTO SOARES
Av. José Sampalo, no 08, 'to andâÍ, Contro, Souto Soarês - Bahla, CEP 46.990-000
CNPJ í 0.367.025/0001€1 - TeleÍax: (075) 3339-2150 / 2128

CONTRATO DE FORNECITIENTO N" UAZOZ2FOR.FMS.
REF. DTSPE VSÁ DE LICITAçÀO No $7aOZaFMSD|

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO
T]IIINICIPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOÁRES E Á
EMPRESA ,IEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA,
HOSPITALAR, DE H'GIENÊ E TRA'VSPORIES LIDÁ.

^/esta 
daÍa, o FUNDO MaIN|CIPAL DE SAÚDE DE SOUIO SOÁRES, Estado da Bahia, ínscrito no cNpJ -

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, soô o n1 10.367.025/0001-81, localizado à Avenida José Sampaio
n' 08,1'Andar, Centro, nesta cidade, representado neste ato pelo Secretáio Municipat de Saúde, o senhoryÁGirO SOUSÁ DE OLIVEIRA, brasileiro, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas soô o n"
000.536.475-21 e podador do RG n' 38.193.496 SSP-SP, resldenle e domiciliado na Rua 07 de Setembro,
92, centro, nesta cidade, doravante denominado ooNTRATANTE. e do outro lado a Empresa MEDrstL
COMERCIAL FARMAàEUTIàA, H}9PITALAR, DffiiE@RAívsPoRTEs L7DÁ, inscrita no CNPJ
sob no 96.827.56Y0001-27, com sede na Rua da Bolivia, 223, euadra p, Galpão 2, Granjas Rurais
Presidento vargas, cEP: 41.230-195, satvador /BA, neste aÍo representada pelo sr. wAN coRREla DA
slLvA, poiador do Re no 02.124.402-25 ssp/BA, inscrito no cpF no 232.190.10s-oo, residênte e
domiciliado na Rua Magno valentê no 348, Ap. 702 A, Bahro pituba, cEp: 41.910.620, salvador/BA,
donvante denominada coulf4i[4plL ondo o ooNT&!IAE|E utilizando suas prefiogativas tegais, com
base no aiigo 24, lnciso lv da Lei 8.666 dê 21 de junho de 1993 e atterações poiteriores, 

-fimam 
o

presente /NSIRUMENTO CONTRATUAL, nos termos a seguir aduzidos.

ll - DA AUTORIZAÇÁO DA LIC\TAçÁO: O presente Contrato é celebndo em decorrência da Dispensa de
Licitaçáo no 037/2022FMSDI, que faz pade integrante e complementar deste contrato, como se nele
esÍivesse conlrUo.

lll - FUNDAMENTO LEGAL: O prosente Contrato é regido petas ctáusulas e condições nele contidas, pela
Lei 8.666/93, e demais normas legais peftinentes:

Esta contratação laz urgente e necessária deviclo ao fato da que não se encontra no momento nenhum
processo licitatÓio vigente para possibilitar a regular continuidade dos produtos essencrals, entretanto para
gue os serviços de saÚde seiam normalizados e náo ocoÍam prejuizos à poputação clo municipio de §outo
Soares, sendo que a falta dos medicamentos poderá trczer sérios prejulzos a asslsléncia aos paciontes que
necesslam de atendimento, inclusive com risco par? as suas vidas, contorme consta nos auú da dlspensa
e por isto, o Município necessita realizar novo processo licitatório, o que tal questão demanda tempo devido
aos Í]los do processo, o qual está em andamento, conforme já pubticado aviso de licitaçáo em diàrio oticial
do Município.
Na hipÓlese consignada, tenho por demonstrada de forma efetiva a potencialidade de dano caso não haja a
aquisição desses medicamenfos diversos, mostrando-sê a contratação direta como a única via apta a
eliminar o risco, até a ultimação do procedimento licitatóio que se fará realizar, o que poderá levar vários
dias. contudo, lsso náo significa que toda a contrutação de empresa para o tornecimqnto do objeto
supracitado será dispensável, sob pena de se acarretar verdadeira distorção dos princípios da
Administração Pública, tornando-se regrâ gercl a dispensa de licitaçáo.
Fundamanta-se o prêsente contrato no ad. 24, Vl da Lei 8.66 93, quando reza que "nos casos de
emêrgência ou dê calamidade pública, quando caracteizada urgência de atendimento de situaçáo que
possa ocasronar prejulzo ou comprometer a segunnça de pessoas, obras, serviços, equipamsntos e outros
bens, públicos ou padicularês, e somente para os ôens necessáÍrbs ao atendimento da situaçâo
emergencial ou calamitosa e Pan as parcelas de obras e serylgos gue possam ser concluldas no prazo
máximo de 180 (cênto e oitenta) dras consecuÍlvos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência
ou calamidade, vedada a pronogação dos respectivos contratos".

CLÁUSULA I - DO OBJETIVO E REG|/,/'E DE AGCUçÁO:
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o presente contrato tem por obietivo a contntação de empresa especializada Para.aquisiç.ão^emergencial
àe' medicamentos pan súpir ai necessidades dâ farmácia básica e das llnidades Básicas de Saúde íUBS),

conforme solicitaçào da Slecretaria Municipal de Saúde do municíplo de Souto Soarês.

CLÁUSULA II - DO VALOR E CONDICOES DE PAGAMENTO:

para cumpimênto do que trata a CLÁUSIJLA t, a CONTRATANTE pagará a CONÍRATADA o valor global

Oé 
-AS 

li.lAt,OO (quaienta e dois mil, sêlecenros ê sessênÍa e um reais), correspondente a aquisição de

medicamenlos conforme orçamentos em anexo.

CLÁUSULA III - DO PERIODO DE VIGENCIA:

o presente contrato se inicia no dia o1/0 2022 e expira-se no dia 3o/oÜ2022, ou término do fomecimento

ào produto objeto deste contrato, caso ocona antes deste prazo. Findo este prazo as pa,,1es não teráo

nenhuma obrí§açáo para com a outra, salvo pagamentos que poNentura esteiam em atraso'

cLÁsULA IV- DO CRÉDITO ORçAMENTÁRIO:

Ás despesas decorre ntes da execução deste contrato correrão por conta da seguinte dotação:

tJnidade Orçamentária: 02'05.02 - Fundo Municipal de Saúde 
-

ACÁO: 2üb - Manutenção das Ações da Ass,sÍéncia Fa rmacêutica

nêÁO: ZOSS - Uanutenção das lJnidades Básicas de SaÚde

AçÁo: 2055 - Manutenção ctas Ações da Alençeo Básica 
.'eÇlO:iOAl 

- Uanubn;ão das Ahes da AtenÇão Hospitatar e Ambulatorial/Média e Alta Complexidedê

Elemento de Despesa: 3390.30.00 - Mateial de Consumo'
Elemento de Oespesa. 3390.32.OO - Mateial de distribuição gratuita'

FONIE: 14 - IRÁNSFERÉNC/Á SUS
Fonte: 02 - Sa(rde 15%

CLÁUSULA V - INCIDÊNCIAS F'SCÁ'S

Ostnô.,Íos(rlaposÍos,taxas,emolumentos,contribuiçõesfiscaiseparaÍiscais)qleseiamde.vidosem
decànência 

'direta ou indireta do prcsente Contrato 
-ou 

de sua execução são de /esponsâbilidâde do

contibuinte, assim definido na Nonna Tibutária.
i CóifAennf1, quando fonte retentora descontará e recolhêrâ, nos prazos da Lei, dos pagamentos que

efetuaÀ a ]ONTRAiADA, os tnbutos a gue êsteia obrigada pela legislação vigente'
po iiiiia, vigência da presente avençá, os proOutosâ serém fomecidos, bem como os encargos oriundos

à; *lr;i" aá woanà, entre a }1NTRÀTADA e seus empregados' serão de. .Ún.ica e exclusiva

Ã"iíi"',.rOitiirA" ii COfufAafeOe, afastando integralmente qualquêr obrigaçâo, solidáia ou subsidiária'

poi parte da CONTRATANTE, na íoma da legislação de regência'

âLÁUSULA W - DA RESCISÁO:

o prêsente conlrato será rescindido na ocorréncia das tIpóÍeses previslas em esPecial nos Artigos 77 e 78'

i"ãi 
"o*o 

a qualquer dispositivo da Lei n" 8.666/93 e suas poste7bres afterações e, ainda nos seguinÍes

casos.'

ê 1" - tnadimDlância de oualauer clàusula ou condição deste contrato, por infração da uma das pades'

àuanOo iãinía,ao por escito peta pafte não infratora e não atendida no prazo de 30 (tinta) dias:

§ 2. - Tnnsterência das obrigações agui contratadas, parciais ou totalmente, a terceircs, sem a expressa

auloizaçáo e concordância de ambas as partes, por êscito:

§ 3. - Por qualquer uma das paftes, através de aviso prévio por escrito com antecedéncia mínime de 60

ísessenÍ4 dlas,'
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§ 4" - Por atraso superior a 30 (Tnn@ dias dos pagamentos devidos pela Administração conforme previsto
na Lei 8.66ü93, de 21.06.93, ad. 78, inciso XV;

O presente contrato poderá ser reajustado deste que ocorra fator econômico que atete o equilÍbio
econômico do mesmo, sendo tal reajuste no limite do lndice inflacionâio oficial, divulgado pelo Govemo
Federal, mediantê a celebração de Termo Aditivo.

CLÁUSULA VUI - DAS PENALIDADES:

O presente contrato é regido pela Lei 8.666/93 a qual as partes sê sujeitam para resolução dos casos em
que este instrumento for omisso, aplicando as penalidades previstas nos Ártgos 86 a 88, da mencionada
Lei, que as pades declaram ter pleno conhecimento do teor e ainda.
I - Adverténcia escrita, quando se tratar de infraçáo leve, a iuízo da CONTRATANTE;
ll - Multa diáia equivalente a 296 (dois por cento) do valor global do contrato;
,r/ - Suspensáo têmporária de pafticipação em licitação ê impedimento de contratar com Administração
Pública Municipal, por até 02 (dois) anos.

GLÁUSULA Dç DA FUNDATTENTAçÁO LEGAL:

O presente contrato tem fulcro legal no Nl. 24, lV da lei 8666n3 e suas anerações posÍerores.

CLÁUSULA X - DA ALTERAçÁO DO CONTRATO:

O presente termo poderá ser alterado de comum acordo, mediante a celebração de termo aditivo.

CLAUSULA XI - DA FISCALIZAçÁO DO CONTRATO:

O fomecimento, objeto deste contrato sorá tiscalizada pelo seruidor Rodigo Vieira Andrade, inscrito no CPF
de n.. 035.303.54*97, podador da Maticula de n." 571, para exêrcer as atibuições de Gestor de Contratos
Administrativos do Poder ExecuÜvo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.o 172, de 26 dê agosÍo de

2021 , publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário Oficial do Municipio.

CLÁUSULA X'I - DO FORO:

Fica eteito o Forc desta Comarca de Souro Soares pan diimir eventuais duvidas deconentes da execução
deste contrato.

As parÍes conlratantes obÍigam-se por si e por seus sucessores, a qualquer título, cumprir o presente

contrato. E, por estarem juitos e contralados, assinam o presente instrumento em 03 (ttês) vias de igual

teor, o representante da éONTRATANTE e a CONTRATADA iuntamente com as testemunhas, abaixo e a

tudo presentês, para que se produzam os ôfaiÍos legais'

G RDO
CONTRAT E

UNHAS:

DE OLIVEIRA
NDO M. DE SAÚDE

MEOISIL COM. FARMACEUTICÀ HOSPITALAR,
DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 96.827.56310001 -27
CONTRATADA

RC:)17 f,71t1 2) 6 Zz<}2r-14

CLÁUSULA VII - DO REAJUSTE E ADITAMENTO:

Souío soares-BÁ, 01 de Junho de 2022.
MED|SIL COMERCIAL FARMACEUTICA Aseinàdo d€ íomâ dreital PoÍ MEDrsrL coMERcrAL

HOSPITALAR DE HlGl:968275630O0127 FÂRM^cEtmC^ HOSPÍIÂL R DÉ H1G1s6827563000127
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Prefeitura Munici al de Souto Soares
Contrato

§a
ESÍADO OA BAHIA

Fulíoo Mut{lctpaL DE saúDE DE souÍo soAREs
Av. José s.mpalo, ír Ot,la.nd.Í, CentÍo, Souto So.rcs - 8âhle, CEP a5.9!X).000

CtrPJ 10.367.025/fi)O1-81 -Íelet r: (075) 33392150 / 212t

EXTRATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Proco3so de Oi.p€nsâ do Licitação nc 037I20ZIF]íSO|
Contt-atante: Fundo Municipalds Saúdo- Estado da gahia

Obieto: Contrata€o ds empresa especiâlizac,â pâra aquisição omergenciâl dê mêdicâmontos paía supriÍ âs

nêc€ssidades da farmácia básicá ê das Unidadês Básicâs de SaÚdê (UBS), conÍoÍme solicabÉo da SocÍetaria
Municipalde Saúdê do município de Souto Soârcs.
Co ràtádo: MEDISIL CO ERCIAL FARiIACEUTICA, HOSPÍÍALÁR, DE HlGlEl{E E TRÂI{SPORTES LTDÀ
inscrita no CNPJ sob n" 96.827.56Y0001-27, com s€de na Rua da Bolivia' 223, Oúadrc P, Galpão 2. G.anjas
Ruràis Píesidente Vârgâs, CEP:41.23G195, Salvador /BA.
Valor Homologrdo: RS 42.761,00 (quârênta e doi§ mil, setecenlo§ e sg§§enta e um Íoaas).

Embâlamonlo Legal: Art. 24, inciso ll, da Lêi n.o 8.666/93 e suâs po§lorioros all6raÉ€§.
Ho{trologaçáo/Râtifi cã çào: 0 1 I OG 12022.

EXTRATO DE CONTRATO
FUNDo MUNtctpAL oE saúDE DE souÍo soAREs

cNPJ/lrF; I 0.367.025/000í {t

Conlr.to N'O46ÍIO22FORfI|S - Proces§o de Disp€nsa do Lícitação no 037/2022FMSD|

Conli,at nt : Fundo Municipal de Saúde de Souto Soares- Bahia.
Oblctor Conrabção de ompresa especializada para aqul§ição êmêrgencial d€ medicamgntos pala auprir as

necessidados da Íaímácia básicâ e das unidades Básicas de saúdê (uBs), coníoírns solicitaÉo da s€cístaria
Municipal do Sâúde do município dê Souto Soarss.
Contrálado: t EDlSlL CO ERCIÀL FAR ACEUTICÀ HOSPIÍALAR, DE HlGlEllE E TRAIISPORÍES LTLÀ
inscÍita no CNPJ sob n" 96.827.56?,/0001-27. com §êdê na Rua dâ Bolívia' 223, Ouedra P. Galpáo 2, G.ania§

Ruráis P.esidente VaEas, CEP:41.23G195, Salvador /BA.
valor globat: Ri 42.761,00 (quarenta e doi§ mil, sêtecentos ê sEssenta ê um reai§).
Efibasimênto L.grl: tut 24. inciso ll, dâ Lei n.'8.66&93 ê sua! po§lêtioí€s âltsrâÉê§
L,nidadê Orçamêntária: 02.05.02 - Fundo Municipal de Saúd6
AçÃO: 2036 - ManutonÉo das Açôes da Assrst6ncia Farmacêuüça
açÃo: 2035 - Manutenção das Unidadês Bá§icas dê saúd€
açÃOr 2055 - Manutençáo das Açôês da AtênÉo 8ásicâ
AeÁo: 2084- ManutenÉo da§ Açõês da Atenção Hospitalar o AmbulatoriauMédia e Alta Complêxidade

Elemento de Despesa: 3390.30.00 - Material ds Con§umo.
Elemento de Despesa: 3390.32.00 - MateÍialdo dlstÍibuiÉo gíatuitâ
FONIê: 14 - TRANSFERÊNCIA SUS
Fonte:02 - Saúdê 15%
Fonte: 14 - TÍEôíêrênciâ do SUS
Prazo dê vigênci.: 01 /06n022 a 3O104D022,

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro I Souto Soar€s-Ba

www.soutosoares.ba .br
Esl6 documsnto Íora6ínâdo dE'tâlmânlê poÍ SERASA Exp€Íia^
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