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EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.° 001/2021 

  O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CASTELO/SC, com sede administrativa a Rua 

Gregório Mathioski, s/nº - Centro, inscrito no CNPJ sob nº 11.455.792/0001-05, aqui representado por seu Gestor, Sr. 

GILVANI CARNEIRO, no uso de suas atribuições legais, e, através da Comissão de Licitação designada pela Portaria 

n.º 303/2020, de acordo com a Lei Federal nº. 8666/93 e suas posteriores alterações, torna público a realização de 

CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FARMACEUTICO nos termos que definidos neste edital, pelo período inicial de 12 (doze) meses. 

Este edital de credenciamento contém os seguintes anexos: 

Anexo I – Termo de Adesão 

Anexo II – Declaração Conjunta 

Anexo III – Minuta do Contrato de Adesão 

1. DO OBJETO E SUA EXECUÇÃO 

 O objeto do presente edital é o CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) para 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACEUTICO nos termos que definidos neste edital, destinados ao atendimento 

dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Monte Castelo -SC, sendo: 

  QUANTIDADE 
ESTIMADA DE HORAS 
(ESTIMADAS) /MÊS  

  

01 Farmacêutico 240 16,00 3.840,00 

 

1.1 - A EMPRESA/PESSOA CREDENCIADA, as suas plenas expensas, será responsável pela realização das 

consultas/atendimento/procedimentos. 

2 -     DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO  

 

2.1 As PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS interessadas em prestar os SERVIÇOS DE FARMACEUTICO para o 

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO/SC, poderão se credenciar para tal, apresentando os documentos abaixo 

relacionados, em original ou por cópia autenticada em tabelionato ou por servidor deste Município com o encargo de 

recebê-los, conforme cada caso, a partir da data de publicação deste edital no DOM-SC e no endereço 

www.montecasxtelo.ec.gov.br, link licitações, até a data de 26/04/2022. 

2.2 Os documentos obtidos via Internet terão sua veracidade confirmada em seus respectivos sites.  

2.3 No ato do credenciamento a empresa/pessoa interessada deverá entregar um envelope contendo os documentos 

de habilitação. 

2.4 O envelope deverá identificar a pessoa f í s i c a / jurídica participante, estar devidamente lacrado, rubricado 

no fecho e ainda atender aos seguintes requisitos: 

À: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO-SC  
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CREDENCIAMENTO: Nº 001/2021 

Empresa/Pessoa proponente: 

 
3-   DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: 

 

http://www.montecasxtelo.ec.gov.br/
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A) Contrato Social ou última alteração consolidada, ou Declaração de firma individual, devidamente registrado na Junta 

Comercial do Estado ou no Cartório de Títulos e Documentos, onde conste, dentro dos seus objetivos, a prestação dos 

serviços mencionados acima;  

B) Cartão do CNPJ, pertinente ao ramo de atividade deste credenciamento;  

C) Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Municipal da sede da empresa;  

D) Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Estadual da sede da empresa;  

E) Certidão Negativa de Débitos conjunta perante a Receita Federal e Dívida Ativa da União;  

F)  Certidão Negativa de Débitos perante o INSS (sendo válida a apresentação da CND unificada da Receita Federal 

do Brasil – Portaria RFB 443 de 17/10/2014); 

G) Certidão Negativa de Débitos através da apresentação do Certificado de Regularidade de Situação CRS - FGTS;  

 H) Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT (Lei 12.440/11); 

I) Cópia do Alvará de localização fornecido pelo Município da sede da empresa;  

J) Cópia do Alvará de Licença Sanitária (Saúde) segundo a legislação vigente;  

K) Certidão de regularidade profissional do responsável técnico junto ao Conselho Regional de SUA 

PROFISSÃO/CLASSE em Santa Catarina.  

L) Prova de inscrição no CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde. 

M) Constar em seu Quadro de funcionários, Profissional capacitado para executar o objeto solicitado, devendo 

apresentar juntamente:  

M.1) Comprovante de inscrição de Pessoa Física(CPF) e Registro Geral (RG)  

M.2) Comprovante de registro no Conselho Regional de sua Profissão/Classe no Estado de Santa Catarina;  

M.3) Certificado de Conclusão de curso, que comprove devidamente a capacitação para atender o objeto deste 

certame. 

N) Declaração conjunta conforme ANEXO I. 

3.1 Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

devidamente autenticada por tabelião de notas, ou publicação em Órgão de Imprensa Oficial, ou, ainda, serem 

autenticadas por servidor da unidade que realiza a licitação, caso em que devem estar presentes os originais, neste 

caso, preferencialmente até o último dia anterior a data de encerramento deste certame. O Município reserva-se o 

direito de solicitar o original de qualquer documento sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

 3.2 Os documentos retirados da Internet terão sua autenticidade certificada junto aos “sites” dos órgãos emissores, 

para fins de habilitação. 

4.0 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA: 

 

A) Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Municipal;  

B) Comprovante de inscrição de Pessoa Física (CPF) e Registro Geral (RG);  

C) Comprovante de Residência; 

D) Comprovante de registro no Conselho Regional de Sua Profissão/Classe no Estado de Santa Catarina;  
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E) Certificado de Conclusão de Curso, Ensino Superior ou técnico de acordo com a profissão. 

4.1   Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

devidamente autenticada por tabelião de notas, ou publicação em Órgão de Imprensa Oficial, ou, ainda, serem 

autenticadas por servidor da unidade que realiza a licitação, caso em que devem estar presentes os originais, neste 

caso, preferencialmente até o último dia anterior a data de encerramento deste certame. O Município reserva-se o 

direito de solicitar o original de qualquer documento sempre que tiver dúvida e julgar necessário 

4.2   Os documentos retirados da Internet terão sua autenticidade certificada junto aos “sites” dos órgãos emissores, 

para fins de habilitação. 

5 -  DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

5.1 - Não poderá exercer atividade, por credenciamento, o agente público (provimento efetivo ou temporário (exercício 

de cargo em comissão ou função gratificada), ou que estiver em exercício de mandato eletivo, salvo a exceções 

constitucionalmente previstas, desde que exista compatibilidade de horários.  

5.2 - A autorização para realização SERVIÇOS FARMACEUTICOS será expedida pela Secretaria Municipal da Saúde; 

5.3 - A empresa/credenciada será responsável pela realização dos serviços contratados. 

5.4 - O Município de Monte Castelo/SC reserva-se o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços 

pelos credenciados, sendo-lhes facultado o descredenciamento, quando caracterizada a prestação de má qualidade, 

através de processo administrativo específico, com garantia da representação do contraditório e da produção da ampla 

defesa;  

5.5 - O credenciamento se caracteriza como relação contratual de prestação de serviços;  

5.6 – Os serviços serão distribuídos de forma proporcional entre os credenciados contratados. 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CREDENCIADOS.  

 

6.1 - Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, dispensação, controle, armazenamento, distribuição de produtos 

da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais; 

6.2 - Atender os receituários médicos, observando a legalidade da receita, avaliando a compatibilidade física e química, 

bem como averiguando a dose, via de administração, duração do tratamento e dose cumulativa dos medicamentos 

prescritos; 

6.3 -  Informar de forma clara e compreensiva, sobre o modo correto de administração dos medicamentos, alertando 

sobre reações adversas; 

6.4 -  Controlar lançamentos de entrada e saída, para o controle de estoque, com especial atenção aos prazos de 

validade dos medicamentos; 

6.5 - Obriga-se a colocar à disposição do Município de Monte Castelo/SC, todos os relatórios e demais documentos 
pertinentes constantes no objeto deste edital. O credenciado realizará SERVIÇOS FARMACEUTICOS no local indicado 
pelo Município; 
 
6.6 - São ainda obrigações dos prestadores de serviços: 

6.6.1 - Informar o Município de Monte Castelo/SC, eventual alteração de sua razão social, de seu controle acionário ou 

de mudança de sua diretora ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada da certidão da Junta comercial ou do 

cartório de registro civil das pessoas jurídicas; 

6.4.2 – Realizar os Serviços, conforme a melhor técnica, obedecendo rigorosamente às normas técnicas respectivas; 

6.4.3 - Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos as obrigações assumidas por força deste edital; 
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6.4.4 - Permitir o acesso dos supervisores e auditores da coordenação de controle e avaliação do Município para 

supervisionar e acompanhar a execução da prestação dos serviços especializados do contrato. 

6.4 5 - Manter, durante todo o contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento. 

7 - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

 

7.1 Os contratos de adesão firmados com os credenciados terão vigência de 12 (doze) meses a partir da data da 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses, caso haja 

interesse da Administração, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93 consolidada.  

8- DO PAGAMENTO  

 

8.1- O pagamento será mensal, até o dia 15 (quinze) do mês subseqüente aos serviços prestados;  

8.2- O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de nota fiscal e relação de horas de serviço prestado 

até o dia 30 do mês anterior, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal da Saúde;  

8.3- Os valores serão processados na forma do § 8 do Art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93 consolidada.  

9- DO PESSOAL DO CREDENCIAMENTO 

 

9.1 A responsabilidade exclusiva e integral por qualquer direito de qualquer ordem do prestador do serviço 

credenciado, para execução de todos os procedimentos, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, ou 

mesmo fiscais e comerciais resultante de vínculo de toda a espécie, é do credenciado, em nenhuma hipótese, poderão 

ser transferidos para a entidade pública credenciante ou mesmo para o Ministério da Saúde.  

10- DO TERMO DE FORMALIZAÇÃO  

 

10.1 A formalização do credenciamento se dará através de contrato de adesão específico, após a entrega da 

documentação relacionada no item 3 deste edital, conforme minuta constante no ANEXO III.  

11 - DA DOTAÇÃO ORÇMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS  

 

11.1 As despesas com a execução deste Edital correrão por conta de Créditos Orçamentários consignados no 

Orçamento Geral do Fundo Municipal de Saúde de Monte Castelo/SC, com as seguintes descrições: 

Código Reduzido 11 Projeto Atividade 2039   Elemento de Despesa 3.1.90.34.01.00.00  

11.1.2 - Fonte de recursos: Os recursos financeiros serão provenientes de recursos próprios da municipalidade.  

12. DOS RECURSOS  

12.1. Dos atos da Administração Pública Municipal referentes ao indeferimento dos pedidos de credenciamento e 

demais procedimentos previstos neste Edital caberão recursos administrativos na forma e nos prazos previstos no art. 

109 da Lei nº 8.666/1993.  

12.1.1. O recurso será formalizado em processo administrativo, observado o devido processo legal.  

12.2. Os recursos deverão ser protocolados no setor de Licitações e Contratos, na Rua Alfredo Becker, 385, Centro 

Monte Castelo -SC, no horário de 8:30 às 11:30 e de 13:00 às 16:30 horas.  

13. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E PEDIDOS DE INFORMAÇÕES  

13.1. Qualquer interessado é parte legítima para impugnar o presente edital até 5 (cinco) dias úteis após a data da 

publicação do Aviso de Credenciamento no Diário Oficial dos Municípios, site do Município no endereço eletrônico 

www.montecastelo.sc.gov.br link licitações. 
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 13.2. Os pedidos de impugnação deverão ser protocolados, por escrito e fisicamente no setor de Licitações e 

Contratos.  

13.3. Caberá à Comissão Especial de Licitação julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.  

13.4. Os pedidos de informações poderão ser encaminhados ao setor de Licitações e Contratos. 

14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1. – O Município de Monte Castelo/SC, poderá revogar o presente edital no todo ou em parte, por conveniência 

administrativa e interesse público ou por fato superveniente, devidamente justificado. 

14.2. - Será facultado ao Município de Monte Castelo/SC, em qualquer tempo, promover diligência destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do contrato, bem como a aferição dos serviços ofertados, além de solicitar dos 

órgãos técnicos competentes a elaboração de pareceres destinados a fundamentar a decisão. 

14.3. – A empresa/pessoa credenciada deverá comunicar formalmente a secretaria municipal da saúde, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a eventual impossibilidade temporária de prestar os serviços constantes do 

objeto deste edital, mediante plena justificativa técnica; 

14.4. - O credenciamento será formalizado por decisão da secretaria Municipal de saúde, e gestor do Fundo Municipal 

de Saúde de Monte Castelo/SC e poderá ser revogado a qualquer momento, por juízo de conveniência e oportunidade 

do Fundo Municipal de Saúde de Monte Castelo - SC, por motivos plenamente justificáveis e dentro do interesse 

público, ou a pedido da (o) Credenciada (o), que deverá encaminhar ofício com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias; 

14.5. – Em caso de atraso na entrega da relação dos pacientes atendidos no mês por parte da credenciada/empresa, 

ficará o pagamento da fatura correspondente, retardado proporcionalmente; 

14.6. - A remuneração recebida pela credenciada não gerará direito adquirido ou ato jurídico perfeito, não havendo 

nenhum vínculo da natureza trabalhista ou previdenciária; 

14.7. – A empresa/pessoa credenciada será responsável pela indenização de eventuais danos causados aos 

pacientes, aos órgãos participantes deste processo ou a terceiros a ele vinculados, decorrentes de ato ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência, praticadas por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando 

assegurado a Credenciada o direito de regresso. A responsabilidade da credenciada estende-se aos casos de danos 

causados por defeitos relativos à prestação de serviços, nos estritos termos do art. 14 da lei nº 8.078/90 (código de 

defesa do Consumidor); 

14.8. - Os casos omissos serão discutidos e analisados pelo Município de Monte Castelo, sob os aspectos da 

legislação pertinente, visando o melhor Atendimento aos usuários. 

15- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES   

                                    

15.1 Ficam vinculados a este Edital e seus anexos e demais documentos constantes dos presentes autos, dele não 

podendo se afastar durante a sua vigência; 

15.2 Serão aplicadas, em caso de vício ou defeito, além da Lei de Licitações, as disposições contidas no Código de 

Defesa do Consumidor – Lei nº. 8.078/90, inclusive no que concerne a garantia, prazo para atendimento da assistência 

e demais normas disciplinadoras da matéria; 

15.3 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação 

referente ao presente edital; 

15.4 A participação no presente credenciamento implicará na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, 

seus anexos, bem como à observância dos regulamentos administrativos; 
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15.5 Cópia deste Edital e seus Anexos poderão ser retirados gravados em mídia e ou baixados no Departamento de 

Licitações e Contratos no Paço Municipal, sito a Rua Alfredo Becker n.º 385 – Centro – Monte Castelo/SC – CEP: 

89380-000, de segunda a sexta-feira, durante o horário de expediente, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 as 17:00 horas, 

e, ou no site www.montecastelo.sc.gov.br link licitações. 

15.6 O Contratante/Município não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste Edital, senão 

aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cópia fiel em mídia gravável. 

15.7 Fica definido o foro da Comarca de Papanduva/SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, para apreciação judicial de quaisquer questões resultantes deste Edital. 

15.8 Informações sobre o andamento da licitação e resultados de julgamentos poderão ser obtidas nos dias úteis, das 

8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, no endereço constante do preâmbulo do Edital, e através do telefone (047) 

3654 – 0166, e ou no site oficial do Município www.montecastelo.sc.gov. 

 

    MONTE CASTELO/SC, 26 de Abril de 2021. 

 

 

GILVANI CARNEIRO 

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

Visto e aprovado 

 

 

 

 

Marcelo Feliz Artilheiro 

Assessor Jurídico 

OAB/SC 16.493 
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ANEXO I 

AO 

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO / SC 

REFERÊNCIA:    EDITAL PARA CREDENCIAMENTO N.º 001/2021 

CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FARMACEUTICO nos termos que definidos neste edital, pelo período inicial de 12 (doze) meses. 

TERMO DE ADESÃO AO CREDENCIAMENTO 

__________________________, inscrito no CNPJ /CPF sob nº ___________________, situado a Rua: 

________________nº___ Bairro ________ telefone ____________, representada neste ato pelo(a) senhor(a) 

_______________________, CPF _______________, RG _____________, pelo presente, atendendo ao EDITAL DE 

CREDENCIAMENTO  N°. 001/2021,  vem  manifestar  seu  interesse  na CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) 

FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S)  para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACEUTICO nos termos que definidos 

neste edital, pelo período inicial de 12 (doze) meses, nos  valores  fixados  na TABELA ABAIXO, conforme 

discriminação, aprovação, solicitação e quantidades aqui meramente estimadas. 

Declaro que conhecemos e aceitamos plenamente todas as condições estipuladas no Edital de CREDENCIAMENTO 

N.º 001/2021 e seus anexos, todas as suas obrigações e demais exigências, bem como aos preços aqui fixados 

a serem praticados exclusivamente conforme consta na tabela abaixo do qual temos pleno conhecimento. Para 

tanto, apresentamos anexa, toda documentação exigida para o referido credenciamento. 

  QUANTIDADE 
ESTIMADA DE HORAS 
(ESTIMADAS) /MÊS  

  

01 FARMACEUTICO 240 16,00 3.840,00 

 

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

5.1.  As quantidades consideradas na tabela acima e custos visam somente oferecer às empresas/pessoas 

interessadas elementos para avaliação do potencial de serviços. Estas quantidades, não constituem sob nenhuma 

hipótese, garantia de volume de serviço a ser requisitado, reservando-se a Administração do Município de Monte 

Castelo/SC, o direito de adaptação às suas necessidades conforme a demanda gerada.  

  6.       DA VIGÊNCIA 

  6.1 O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura. 

6.2. Este termo de contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) 

meses, caso haja interesse da Administração, com a anuência da empresa/pessoa credenciada, nos    termos do art. 

57, inciso II da Lei Federal 8.666/93 consolidada 

7. O EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 001/2021 na íntegra e seus Anexos constituem parte integrante 

deste TERMO DE ADESÃO, independentemente de transcrição, dele não podendo se afastar durante a sua plena 

vigência. 

Monte Castelo/SC, XXXX de XXXXX de XXXX.     

Atenciosamente,                                ___________________________________ 

                                                              Pela empresa ou Profissional Autônomo 
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

AO: 

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO / SC 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE FARMACEUTICO, conforme edital. 

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF pelo nº __________________, sediada em _______________ 

(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). _____________, portador(a) da Carteira de 

Identidade n.° ______________ e do CPF n° _________________, DECLARA, sob as penas da Lei que: 

1.Não estamos em inadimplência nem descumprimos qualquer espécie de                                            Contratação com 

a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ou seja, nossa empresa não foi declarada inidônea pelo Poder 

Público até a presente data, em qualquer esfera; 

2.Que tomamos pleno conhecimento de todas as exigências, informações, regras e normativas constantes no presente 

Edital de Licitação e Anexos bem como das condições locais e possíveis graus de dificuldade sobre os 

produtos/serviços a serem entregues/prestados sem restrições de qualquer natureza; 

3.Temos total conhecimento de que os serviços deverão ser prestados obedecendo a Tabela de Preços em 

conformidade com as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos; 

4.Que deveremos realizar os procedimentos de forma continuada na sede de nossa empresa, adotando as obrigações 

contratuais assumidas junto ao Fundo Municipal de Saúde de Monte Castelo/SC; 

5.Não possuímos em nosso quadro social nenhum Servidor Público, Dirigente ou Secretário do Município de Monte 

Castelo/SC; 

6. Inexiste, até a presente data, fato superveniente impeditivo de habilitação, e está ciente da obrigatoriedade de 

declará-los posteriormente caso venham a ocorrer, conforme disposto no § 2º do art. 32 da Lei n° 8.666/93, 

ressalvadas as condições especiais asseguradas pela Lei Complementar nº 123/2006; 

7. Inexiste em nosso quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; menor de 

16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição 

Federal, inciso V, artigo 27 da Lei nº 8666/93 

(Local e Data 

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa). 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021/FMS 

ANEXO - III 

MINUTA DO CONTRATO Nº 000 / 2021  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FARMACEUTICO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO E A EMPRESA/PESSOA 
......................... 
 

 
 

PREÂMBULO  DAS PARTES 
 

1. CONTRATANTE: 

 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua 
Gregório Matioski s/n– Bairro Centro – Centro_ na cidade de Monte Castelo/SC, inscrito no CNPJ sob n 
11.455.792/0001-05, neste ato representado por seu Gestor Sr. GILVANI CARNEIRO, brasileiro, residente 
e domiciliado em Monte Castelo/SC, portador do CPF nº 021.048.779-89. 
 

2. CONTRATADA: 

 
A empresa ________________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede administrativa na 
Rua __________________________ - BAIRRO na cidade de _______________, inscrita no CNPJ sob n.º 
_____________________ neste ato representada por seu _______________, Sr(A). _________________, 
brasileiro, _______________________________, residente e domiciliado na cidade de _______________, 
portador do CPF n° _____________________. 
 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO(S) OBJETO(S) 

1.1. Constitui-se objeto do presente a contração de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços 

FARMACÊUTICOS, conforme especificações contidas no Termo de Referência Anexo I e demais 
anexos 

 
CLAUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização dos serviços, bem como para definir 
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele 
estivessem transcritos, com todos os seus Anexos, os seguintes documentos: 
 CREDENCIAMENTO 001/2021; e seus anexos; 

a) Toda a documentação constante no envelope da Comercial da CONTRATADA. 
2.2. Os documentos referidos no Item acima, são considerados suficientes para, em complemento a este 
Contrato, definir a extensão do serviço e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 
 

CLAUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
3.1. Aplica-se a este Contrato as seguintes leis e regulamentos: 
I – Lei de n.º 8.666/93 e suas alterações, (Lei de Licitações); 
II - Lei de n.º 10.520/2002, (Lei que institui o pregão); 
III - Lei de n.º 10.406/2002, (Código Civil); 
IV – Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); 
V – Código Tributário Nacional. 
VI – Código Tributário Municipal. 
VII – Demais Legislação Vigente no Território Nacional aplicável ao caso. 
  

CLÁUSULA QUARTA -DO REGIME DE EXECUÇÃO/FORMA DE FORNECIMENTO 
4.1. A execução será indireta por preço unitário, nos termos do que definido no Art. 6, da Lei 8.666/93, de 
acordo com os tipos de serviços comuns contratados. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS E REAJUSTES 
 
5.1. O valor estimado do presente contrato fica fixado em R$ .................... (...............), CONFORME 
DESCRITIVOS ABAIXO: 
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  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE HORAS 
(ESTIMADAS) /MÊS  

  

01 FARMACEUTICO 240 16,00 3.840,00 

 
5.2. São condições de pagamento: 
 
5.2.1. O adimplemento integral das obrigações assumidas neste instrumento e as especificadas no Anexo I. 

 
5.3. A Emissão da nota fiscal em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 
5.3.1. O pagamento será feito até o dia 15 do mês subseqüente, após o Aceite por parte do gestor do Fundo 
Municipal de Saúde. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS 
 
6.1. O prazo de validade do presente contrato será 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme 
Art.65 da Lei 8666/93. 
6.2. A Garantia dos serviços será de acordo com que estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor ou 
da proposta da empresa vencedora, prevalecendo o que for mais vantajoso para a Contratante. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS 
 
7.1.As despesas com a execução deste Edital correrão por conta de Créditos Orçamentários consignados no 
Orçamento Geral do Município de Monte Castelo/SC para o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, para o exercício de 
2020. 
 
7.2. Fonte de recursos: Os recursos financeiros são provenientes de recursos vinculados sendo: 

Cód. Reduz. 11     Funcional 2039 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
8.1. Fiscalizar a execução do Contrato, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente vencedora das 
responsabilidades do Civil, administrativa, tributária, trabalhista e Penal. 
 
8.2.Fornecer nos prazos previamente acordados, os elementos básicos, informações técnicas e dados 
complementares, colaborando com o proponente, quando solicitado, no estudo e interpretação das normas 
aplicáveis à execução do contrato. 
 
8.3.Nomear técnico responsável pelo acompanhamento da execução do contrato, que será o canal de 
comunicação junto o proponente, com as seguintes atribuições: 
 
8.3.1. Agendar reuniões para revisão e verificação do andamento do contrato. 
 
8.3.2. Intermediar os processos repassando todas as informações necessárias à execução do contrato. 
 
8.3.3. Estabelecer prioridades na execução do contrato. 
 
8.3.4. Registrar em relatório as deficiências verificadas na execução do contrato, encaminhando notificações 
ao proponente para imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas neste Edital. 
 
8.4. Avaliar e aprovar a execução contratual. 

 
8.5. Promover o pagamento e liquidação do contrato. 
 
8.6. O Presente Contrato será fiscalizado nos termos da Portaria de nº 429/2018. 
 
 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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9.1. A Contratada obriga-se e responde: 
 
9.2. Por quaisquer danos materiais ou pessoais que ocorrerem durante a validade do contrato, inclusive para 
com e perante terceiros; 
 
9.3. Pelo pagamento de todas as despesas decorrentes da execução contratual; 
 
9.4. Pela entrega de laudos técnicos quando e se necessário; 
 
9.5. Pelo inteiro teor da proposta, inclusive por erros de digitação e quaisquer erro de cotação; 
 

9.6. A atender as determinações e notificações da Contratada 
 
9.7. Pela emissão da ART, se necessário; 
 
9.8. Corrigir, às suas expensas, imperfeições ou omissões na execução deste contrato, observando os prazos 
estipulados pela Contratante; 
 
9.9. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações, desde que 
comprovadas, obrigam-se a atender prontamente; 
 
9.10. Resolver quaisquer questões pertinentes à execução do contrato para correção de situações adversas e 
para o atendimento imediato das reclamações/solicitações da Contratante; 
 
9.11. Permitir à Licitante, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das 
disposições do contrato; 
 
9.12. Responder por todas as despesas referentes a obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e de 
acidentes de trabalho, bem como alimentação, saúde, transporte, uniformes ou outros benefícios de qualquer 
natureza, decorrentes da relação de emprego ou de trabalho do pessoal que for designado para a execução 
do contrato; 
 
9.13.Indicar um representante, sem ônus para o CONTRATANTE, para atuar como Gestor Técnico 
Administrativo deste Contrato; 
 
9.14. Prestar a respectiva assessoria técnica, conforme consta do respectivo descritivo e proposta; 
 
9.15. Apresentar os indicadores dos resultados do trabalho destacando, os respectivos elementos conforme 
constante do memorial descritivo e proposta; 
 
9.16. Apresentar relatório parcial e final referente a cada empresa atendida contendo os seguintes itens: 
introdução, atividades realizadas, resultados alcançados, indicadores, conclusões, anexos (fotos, gráficos). 
 
9.17. Pela prestação dos serviços nos termo que definido pelo Conselho Federal de Medicina. 
 
 

CLÁUSULA DECIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
10.1. Quaisquer alterações contratuais, somente poderão ser efetuadas com autorização formal da 
CONTRATANTE e estarão sujeitas às hipóteses legais previstas no artigo 65, da Lei n.º. 8.666/93. 
 
10.2. Os pedidos deverão ser protocolados e encaminhados com a documentação indispensável ao exame do 
pleito, com a motivação de fato e de direito, sob pena de não conhecimento e/ou indeferimento.   
 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES / SANÇÕES 
 

11.1. Ressalvados os motivos de força maiores devidamente comprovados e a critério da Sociedade 
Educacional de Santa Catarina a CONTRATADA incorrerá nas seguintes penalidades: 
 

a) 10% (dez por cento) do valor global do contrato, pela rescisão do mesmo por parte da CONTRATADA, sem 
justo motivo. 
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b) 10% (dez por cento) do valor global do contrato na falta de assinatura do mesmo pela contratada, depois 

de esgotado o prazo de 05 (cinco) dias da notificação da Sociedade Educacional de Santa Catarina. 
 

c) 01% (um por cento) por dia de atraso sobre o valor total dos serviços não prestados no prazo determinado, 
até o limite de 10% (dez por cento), independente da possibilidade de rescisão contratual, com as 
consequências previstas em Lei, reconhecidas os direitos da administração prevista no art. 77, da Lei n.º 
8.666/93. 
 
11.2. As multas serão descontadas dos créditos que a empresa tiver em haver com Município de Monte 
Castelo, ou poderá ser cobrada judicialmente após a notificação. 
 

11.3. Serão pressupostos da aplicação das penalidades previstas neste Edital e nas legislações correlatas, a 
garantia e o respeito dos Princípios Constitucionais da Ampla defesa e do Contraditório. 
 
11.4. As responsabilidades e aplicação das penalidades serão apuradas e impostas mediante Processo 
Administrativo disciplinar, garantidos os direitos tutelados no art. 5, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e os Princípios Universais de Direito. 
 
11.5. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do Município de Monte Castelo, a inexecução 
total ou parcial e rescisão do contrato acarretará ao inadimplente as seguintes sanções:  
 
a) Advertência; 
 

b) Multa nos termos do Instrumento Convocatório ou do Contrato; 
 

c) Aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de 2 (dois) anos; 
 
d) Declaração de inidoneidade quando a VENCEDORA, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, 
praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do Município de Monte Castelo. A pena de 
inidoneidade será aplicada mediante processo administrativo ponderando-se a natureza, a gravidade da falta 
e a extensão do dano efetivo ou potencial, assegurando-se a ampla defesa e contraditória. 
 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 
12.1. A rescisão do presente poderá ser: 
 
a) determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 
XVII, do art. 78, da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94 e Lei 9.648/98. 
 

b) A inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com as consequências 
previstas na cláusula nona deste instrumento e demais previstas na Lei 8.666/93. 
 

c) Amigável, por acordo ente as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração e 
protegido o interesse público; 
 

d) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da 
proponente vencedora, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver 
sofrido; 
 

e) A rescisão do contrato de que trato o inciso I, do artigo 79, acarretará as consequências previstas no artigo 
80, incisos I a IV, ambos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; 
 
12.2. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do Município de Monte Castelo, a rescisão 

importará em: 
 
a) Advertência; 
 
b) Multa nos termos do Instrumento Convocatório ou do Contrato; 
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d) Aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, pelo prazo de 2 (dois) anos; 
 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com Administração, quando, sem justa causa, não cumprir 
as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do Município de Monte 
Castelo. 
 
12.3. A aplicação de qualquer pena será mediante processo administrativo, garantindo-se ao acusado os 
direitos e prerrogativas constitucionais. 
 
12.4 A Contratada desde já submete-se as regras internas dos processos administrativos estabelecidos pelo 

Município de Monte Castelo que adotará dentre outros princípios, o princípio da: a) Supremacia da 
Supremacia do Interesse Público, b) Celeridade, c) Informalidade, d) Simplicidade, e) Economia processual, f) 
Legalidade, g) Moralidade, h) Eficiência, i) Publicidade e l) Impessoalidade. 
 
12.5 Os prazos constantes dos atos processuais ordinatórios: citações, intimações e notificações, no caso de 
ocorrerem pessoalmente, de começarão a fruir (contar) no dia imediatamente após, o seu recebimento por e-
mail e/ou publicação no átrio da prefeitura, independentemente do dia e ou de sua publicação no DOM, 
constituindo ônus da contratada, de seu representante legal ou procurador acompanhar diariamente a 
publicação, após instaurado o Processo Administrativo. 
 
12.6 A Publicação dos Atos de Processos Administrativos relacionados fornecedores e prestadores de serviços 
será realizado, quando houver, diariamente,as 16h (dezesseis) no Mural de Publicação no Paço Municipal, na 
Sede da Prefeitura de Monte Castelo. 
 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

13.1. Nos termos do Artigo 67, da Lei n.º 8.666/93, exercerá ampla e irrestrita fiscalização, através de um 
representante ou Comissão a ser designada, tendo por escopo atender o Princípio da Legalidade e tutelar o 
interesse público. 
 
CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DA OBRIGAÇÃO DA MANTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 
 
14.1. O Contratado nos termos do artigo 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93, obriga-se a manter durante a 
execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na Licitação. 
 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO MUNICÍPIO DE MONTE 
CASTELO 
15.1. O Contratado, reconhece expressamente os direitos do Município de Monte Castelo, em caso de rescisão 
Administrativa nos termos do art. 77, da Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DO CONTRATADO 
16.1. O Contrato a ser firmado com o vencedor deste processo licitatório encontrar-se-á vinculado aos termos 
e Condições fixadas no CREDENCIAMENTO 001/2021 e na proposta apresentada pelo Contratado, termos 
do art. 55, inciso XI, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DECIMA SETIMA – DO FORO 
17.1. Para dirimir questões decorrentes deste contrato, fica determinado o Foro da Comarca de Papanduva – 
Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa a qualquer outro Foro, ainda que 
privilegiado, por determinação do art. 55, § 2º da Lei 8.666/ 93 considerando-se a Supremacia do Interesse 
Público. 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
diante de duas testemunhas para um só efeito. 

 
Monte Castelo (SC), 0X de XXXXXxXXXX de 2021. 

 
 
 

GILVANI CARNEIRO nononononononononononon 
GESTOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE nononononononono 
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PELO FMS  PELA EMPRESA / CONTRATADA 
 
 
 
Testemunhas:     
 
 
 
ANDREZA DA SILVEIRA 
CPF 020.086.419-02 
 
 

 

CLAUDINEI FERNANDES 
CPF 030.396.459-60 
 
 

 
Visto e aprovado 
 
MARCELO FELIZ ARTILHEIRO 
ASSESSOR JURIDICO 
OAB/SC 16.493 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIBO DE ENTREGA     /      TERMO DE RETIRADA DO EDITAL 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021  

 

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS OU PESSOA FISICA, INTERESSADAS EM FIRMAR CONTRATO DE 
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FORMA CONTINUADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACEUTICO, CONFORME EDITAL. 

                                                  

Razão Social ........  

CNPJ ..................... 
 

E-mail ................... 
 

Cidade .................. 
 UF  

Telefone ................. 
 Fax:  

Pessoa de Contato  

 

 

Certificamos o recebimento de cópia do Edital contendo o instrumento convocatório completo com todos os 
anexos da licitação acima identificada, declaramos para fins deste, a veracidade das informações aqui 
expressas. 

 

 
Monte Castelo/SC, em ______ __de __________________________ de 2021. 

 

 

_________________________________________________________ 

                                                                                   Assinatura / carimbo 

Senhor Licitante, 

 
Visando comunicação futura entre o Município de Monte Castelo/SC e essa empresa, solicitamos o preenchimento 
declarando a confirmação da veracidade das informações contidas por parte de Vossa Senhoria mediante o recibo 
de entrega do edital e seus anexos.   

 

O não preenchimento e a não veracidade das informações contidas no recibo, exime o Fundo Municipal de Saúde 
de Monte Castelo/SC, da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como 
de quaisquer informações adicionais a cerca de prazos, alterações, recursos, etc. 

 

MONTE CASTELO/SC, 26 de Abril de 2021. 


