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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2021 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2021 

 

1 – PREÂMBULO 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, Estado de Santa Catarina, situada na 

Rua 11 de Novembro, número 2.765, bairro Centro, torna público para conhecimento dos interessados 

que, conforme dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações vigentes e pertinentes à matéria, fará 

realizar licitação na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

 

2 – DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto desta dispensa de licitação a AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

FARMACOLÓGICO MANIPULADO PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO 

MUNICIPAL DA SAÚDE. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QNT $ UNIT $ TOTAL 

1 
IODO 2% FRASCO 250 

ML 
FRASCOS 1 R$ 185,00 R$ 185,00 

2 

ÁCIDO TRICLORO 

ACÉTICO 90%, 

FRASCO COM 30 ML 

UNID 1 R$ 119,00 R$ 119,00 

3 

ÁCIDO TRICLORO 

ACÉTICO 90%, 

FRASCO COM 10 ML. 

UNID 6 R$ 50,00 R$ 300,00 

4 

HIDRÓXIDO DE 

POTÁSSIO A 10%. 

FRASCO COM 10 ML. 

FRASCOS 6 R$ 35,00 R$ 210,00 

5 
ÁCIDO ACÉTICO 3%, 

FRASCO COM 100ML. 
UNID 1 R$ 35,00 R$ 35,00 

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 849,00 (OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS) 

 

3 – DO FORNECEDOR 

3.1. RAZÃO SOCIAL: FARMACIA BIBI LTDA 

CNPJ: 79.226.320/0001-14 

ENDEREÇO: Avenida 7 de setembro, 1093 – Centro – Massaranduba – SC – CEP 89.108-000 

TELEFONE/E-MAIL: (47) 3379-1009 – 99103-5192 – fciabibi@uol.com.br 

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: 

BANCO: BRASIL AGENCIA: 1390-0 CONTA CORRENTE: 8065-9 

 

4 – DA DOCUMENTAÇÃO 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) com data de emissão não 

superior a 90 (noventa) dias; 

b) Certidão conjunta negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de débitos relativos aos tributos 

Federais e a dívida ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, abrangendo 

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do § único do art. 11 da Lei Federal 

8.212/91, consoante Portaria Conjunta RFB/PGFN 1.751/14; 

 

mailto:fciabibi@uol.com.br
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c) Certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de débitos Estaduais, expedida pela 

Secretaria do Estado da sede da licitante; 

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal expedida pela Prefeitura Municipal da sede da 

licitante; 

 

e) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) expedido pela 

Caixa Econômica Federal; 

 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de Certidão Negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida 

com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei Federal 12.440/11 

e na Resolução Administrativa 1.470/11 do Tribunal Superior do Trabalho. 

 

g) Prova de inexistência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação com a 

Administração Pública, mediante a consulta de regularidade do fornecedor nos seguintes cadastros:  

 

g.1) Cadastro Nacional Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), através do endereço eletrônico: 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc.   

 

g.2) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), através do endereço eletrônico: 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep;?ordenarPor=nome&direcao=asc.   

 

5 – DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. O pagamento será efetuado da seguinte forma:  

 

a) Nota fiscal emitida na 1ª (primeira) quinzena do mês em vigor será paga no dia 8 (oito) do mês 

subsequente;  

 

b) Nota fiscal emitida na 2ª (segunda) quinzena do mês em vigor será paga no dia 20 (vinte) do mês 

subsequente.  

 

5.2. Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir 

de sua reapresentação. 

 

5.3. Caso seja constatada qualquer irregularidade por parte da licitante, o pagamento poderá ser retido 

pela Prefeitura de Massaranduba (SC) até a normalização da mesma, sem que isso acarrete ônus 

adicionais à Prefeitura supracitada. 

 

5.4. As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

2 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 

2101 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO 

33903009 – MATERIAL FARMACOLÓGICO 

1020000 – Receitas de Impostos -  Saúde 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep;?ordenarPor=nome&direcao=asc
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6 – DA ENTREGA/EXECUÇÃO 

6.1. O objeto desta dispensa de licitação deverá ser entregue/executado em 5 (cinco) dias consecutivos. 

 

6.2. A nota fiscal deverá ser emitida de acordo com a ordem de compra/serviço e enviada 

eletronicamente para o seguinte e-mail: contabilidade@massaranduba.sc.gov.br. 

 

6.2.1. A nota fiscal deverá ser elaborada com detalhes minuciosos acerca do objeto entregue/executado, 

conforme descritivo do edital ou descritivo resumido, a fim de melhorar o cadastramento no sistema de 

patrimônio e almoxarifado, conforme o caso. 

 

6.3. Caso o objeto não atenda às especificações deste edital, a Prefeitura de Massaranduba (SC) 

expedirá ofício à licitante vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda 

notificando-a a sanar o problema no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da 

aplicação das penalidades cabíveis. 

 

6.3.1. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha sido sanado o problema, a Prefeitura 

de Massaranduba (SC) dará ciência à Assessoria Jurídica Municipal, a fim de que se proceda a 

aplicação das penalidades constantes na Lei Federal 8.666/93. 

 

7 – DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

7.1. As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um regime 

regulamentado por Lei. 

  

7.1.1. O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o inciso XXI do art. 37 da Constituição 

Federal de 1988, o qual determina que obras, serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de 

licitações. 

 

7.1.2. Há aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas, tornando impossíveis e/ou 

inviáveis as licitações nos trâmites usuais, frustrando a realização adequada das funções estatais. 

 

7.1.3. Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a Lei previu exceções à regra: as 

dispensas de licitação e inexigibilidades de licitação. Trata-se de certame realizado sob a obediência ao 

estabelecido no inciso II do art. 24 da Lei Federal 8.666/93, onde se verifica ocasião em que é cabível a 

dispensa de licitação: 

 

“Art. 24 - É dispensável a licitação: 

 (...) 

II  para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por centro) do 

limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e para 

alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 

parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que 

possa ser realizada de uma só vez; 

 

7.1.4. Os atos em que se verifica a dispensa de licitação são atos que fogem ao princípio constitucional 

da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este princípio. Assim, este tipo de ato 

mailto:contabilidade@massaranduba.sc.gov.br
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trata-se de ato discricionário, mas, devido a sua importância e necessidade extrema de idoneidade, se 

submete ao crivo de devida justificativa que ateste o referido ato. 

 

7.2. É cediço que a Constituição criou adequada presunção de que a melhor contratação se materializa 

por meio da competição em processo administrativo. Ademais, tal procedimento também é visto como 

o mais apto a preservar a impessoalidade e isonomia das aquisições. 

 

7.3. Ocorre que o próprio legislador constituinte, atento às implicações negativas que a presunção 

absoluta do dever de licitar acarretaria ao cotidiano de contratações da administração, previu a 

possibilidade de lei ordinária afastar a aplicação de tal comando em determinadas situações. 

  

7.4. Outrossim, houve a tentativa de aquisição dos itens em licitação anterior, qual seja, Processo 

Licitatório nº 26/2021, porém os mesmos restaram desertos, relatório em anexo. Da mesma forma, tais 

itens não se encontram nos consórcios CISNORDESTE e CINCATARINA, por serem medicamentos 

manipulados e de pouca demanda, não há interesse das empresas em realizar o registro de preço dos 

mesmos. 

 

7.5. Assim, igualmente se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação, uma vez que 

caracterizada a situação descrita no inciso V do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93: 

 

“Art. 24 - É dispensável a licitação: 

 (...) 

V  quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, 

justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a 

Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 

preestabelecidas; 

 

7.6. Justifica-se a compra em virtude de atender necessidade da Dra. Giovanna C. S. Pavanetti nos 

exames ginecológicos prestados pelo Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba. 

 

8 – DA RAZÃO DA ESCOLHA E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

8.1. A escolha da empresa acima citada mostra-se vantajosas para a Administração, porque, se 

comparados os demais orçamentos que integram o presente, percebe-se que a empresa é a de melhor 

preço, idôneas, sendo que a proposta apresentada atende as necessidades do Município.  

 

Massaranduba (SC), 02 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

________________________________ 

ARMINDO SESAR TASSI 

PREFEITO MUNICIPAL 

ARMINDO 
SESAR 
TASSI:6647905
3915

Assinado de forma 
digital por ARMINDO 
SESAR 
TASSI:66479053915 
Dados: 2021.12.02 
14:44:52 -03'00'
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ANEXO I 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2021 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2021 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 

___/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA DE MASSARANDUBA (SC) E 

FARMACIA BIBI LTDA. 

 

Pelo presente instrumento contratual de que firmam a PREFEITURA DE MASSARANDUBA, pessoa 

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o no 83.102.483/0001-62, com sede na Rua 11 de 

Novembro, número 2765, bairro Centro, Município de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, neste 

ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ARMINDO SESAR TASSI, inscrito no CPF sob o nº 

664.790.539-15, no uso das atribuições que lhe confere poderes, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa FARMACIA BIBI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

79.226.320/0001-14, situada na Avenida 7 de setembro, número 1093, bairro centro, cidade de 

Massaranduba, estado de Santa Catarina, neste ato representada por MARLON DENIZ WUERGES, 

inscrito(a) no CPF sob o nº 757.001.409-00, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 

em decorrência do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2021, mediante sujeição mútua às normas 

constantes na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, as partes de comum acordo concordam ao 

referenciado contrato conforme as seguintes disposições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 O objeto do presente contrato consiste no AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO 

MANIPULADO PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

2.1. O objeto da contratação terá vigência até 31 (trinta e um) de dezembro de 2021, a contar da data de 

sua assinatura não podendo ser prorrogado na forma da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

3.1. Faz parte deste contrato os seguintes documentos, cujo teor é de conhecimento das partes 

contratantes: edital do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2021, homologação, além das normas e 

instruções legais vigentes no país, que lhe forem atinentes. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 

4.1. Pela prestação dos serviços a Prefeitura de Massaranduba (SC) pagará: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QNT $ UNIT $ TOTAL 

1 IODO 2% FRASCO 250 FRASCOS 1 R$ 185,00 R$ 185,00 

PUBLICADO EM: 

 

                     /               / 

 

LOCAL: DOM/SC - SITE 

 

ASS: 
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ML 

2 

ÁCIDO TRICLORO 

ACÉTICO 90%, 

FRASCO COM 30 ML 

UNID 1 R$ 119,00 R$ 119,00 

3 

ÁCIDO TRICLORO 

ACÉTICO 90%, 

FRASCO COM 10 ML. 

UNID 6 R$ 50,00 R$ 300,00 

4 

HIDRÓXIDO DE 

POTÁSSIO A 10%. 

FRASCO COM 10 ML. 

FRASCOS 6 R$ 35,00 R$ 210,00 

5 
ÁCIDO ACÉTICO 3%, 

FRASCO COM 100ML. 
UNID 1 R$ 35,00 R$ 35,00 

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 849,00 (OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS) 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. O pagamento será efetuado da seguinte forma:  

 

a) Nota fiscal emitida na 1ª (primeira) quinzena do mês em vigor será paga no dia 8 (oito) do mês 

subsequente;  

 

b) Nota fiscal emitida na 2ª (segunda) quinzena do mês em vigor será paga no dia 20 (vinte) do mês 

subsequente.  

 

5.2. Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir 

de sua reapresentação. 

 

5.3. Caso seja constatada qualquer irregularidade por parte da licitante, o pagamento poderá ser retido 

pela Prefeitura de Massaranduba (SC) até a normalização da mesma, sem que isso acarrete ônus 

adicionais à Prefeitura supracitada. 

 

5.4. As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

2 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 

2101 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO 

33903009 – MATERIAL FARMACOLÓGICO 

1020000 – Receitas de Impostos -  Saúde 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Realizar todas as atividades previstas neste instrumento. 

 

6.2. Solicitar à Contratante, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento dos 

serviços. 

 

6.3. Realizar os procedimentos contratados, sem cobrança de qualquer valor adicional à proposta 

apresentada. 
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6.4. Responsabilizar-se pelo seguro de acidentes pessoais e de vida de todos os seus prepostos e 

colaboradores que participarão na execução dos serviços objeto deste instrumento. 

 

6.5. Arcar com a remuneração e os demais encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, decorrentes da 

prestação do serviço objeto deste chamamento público, além de taxas e impostos, sem nenhum ônus 

para a Prefeitura de Massaranduba (SC).  

 

6.6. Responder por quaisquer danos causados por seus empregados a terceiros, por si e/ou prepostos. 

 

6.7. Proceder, às suas expensas, a aquisição de todos os equipamentos, materiais e produtos necessários 

à prestação do serviço contratado. 

 

6.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Prefeitura de Massaranduba (SC) ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da prestação do serviço contratado, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura de 

Massaranduba (SC). 

 

6.9. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

45/2021. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE MASSARANDUBA 

7.1. Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular ou 

revogar em todo ou em parte a presente licitação. 

 

7.2. Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado neste instrumento. 

 

7.3. Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços ou 

descumprimento de obrigação. 

 

7.4. Fiscalizar a execução dos serviços objeto do credenciamento.  

 

7.5. Fornecer a Contratada as informações necessárias para execução dos serviços objeto do presente 

contrato. 

 

7.6. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não 

transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 

do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

8.1. Pelo não cumprimento dos compromissos assumidos pelas credenciadas, será aplicado as seguintes 

sanções administrativas, sem prejuízo das demais legalmente estabelecidas: 

 

8.1.1. Advertência. 
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8.1.2. Multa, de até 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços prestados, facultados a cumulação 

com as demais sanções. 

 

8.1.3. Exclusão (descredenciamento). 

 

8.1.4. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimentos de contratar com a Administração 

Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

 

8.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em caso de 

falta maior, a critério e convencimento da Prefeitura Municipal de Massaranduba. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FORÇA MAIOR 

9.1. No caso de impossibilidade de cumprimento por parte da contratada do previsto neste contrato, 

devido à força maior, conforme definido legalmente, for temporariamente impedida de cumprir total ou 

parcialmente suas obrigações, deverá comunicar o fato a Prefeitura Municipal de Massaranduba e 

ratificar por escrito em até 05 (cinco) dias, descrevendo as ocorrências. 

 

9.1.1. As obrigações contratuais da contratada serão suspensas enquanto perdurar a situação. 

 

9.1.2. A Prefeitura Municipal de Massaranduba e a contratada, reciprocamente, não será responsável, 

por atrasos de qualquer natureza, causados por motivos de força maior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

10.1. A rescisão contratual poderá ser: 

 

10.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

10.1.2. A inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com as 

consequências previstas neste contrato. 

 

10.1.3. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

Autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 

Administração. 

 

10.1.4. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações, sem que haja culpa da vencedora, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 

comprovados, quando os houver sofrido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO 

11.1. Este contrato e o edital do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2021 e seus anexos são 

complementares entre si, qualquer detalhe mencionado num e omitido no outro será considerado 

especificado e válido. 

 

11.2. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Guaramirim (SC), com renúncia de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste 



 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICIPIO DE MASSARANDUBA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2021 

Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro – Massaranduba – SC – CEP: 89108-000 - Fone: (47) 3379-4600 

CNPJ: 83.102.483/0001-62 

 

____fls 

Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa. 

 

11.3. A execução do presente do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor ALAN GIOVANI 

ALEXANDRE, que exercerá rigoroso controle, anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução deste contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas 

ou defeitos observados. 

 

E, por estarem acordes, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do 

presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, 

firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 

Massaranduba (SC), ____ de __________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA DE MASSARANDUBA                  FARMACIA BIBI LTDA 

ARMINDO SESAR TASSI  MARLON DENIZ WUERGES 

CONTRATANTE  CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

 

 

 

CARINA RUTH FRIEDEMANN STOLF  ALAN GIOVANI ALEXANDRE 

CPF: 031.659.379-66  CPF: 005.057.839-16 
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