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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 

18/2021, 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 

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 

PUBLICADO EM: 

 

           02       /    12      /     2021 

 

LOCAL: DOM/SC - SITE 

 

ASS: RILDO PEDRO ALVES 
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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. 

 

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).  
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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. 

 

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 
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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 

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. 
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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), 02 de dezembro 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 

  

ARMINDO 
SESAR 
TASSI:66479053
915
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