
 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS 

ESTADO DE SANTA CATARINA CONTRATO Nº 08/2019 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° FMS 19/2019 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° FMS 02/2019 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE 

SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA ÁREA DE 

CLINICA VETERINÁRIA, SENDO CASTRAÇÃO DE 130 ANIMAIS DE 

RUA OU DOMICILIADOS (FAMÍLIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL), 

FELINOS OU CANINOS. 

 

No dia 1/03/2019, O MUNICIPIO DE CANOINHAS, por meio do O FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, 

ESTADO DE SANTA CATARINA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ Sob n.º  11.206.680/0001-10, com  

sede à rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta  cidade  de CANOINHAS-SC,  neste  ato  representada  por  seu  Prefeito,  

Sr. Gilberto dos Passos, Brasileiro, Solteiro, Radialista,   residente  e domiciliado, Rua Francisco de Paula Pereira, 1605, 

Centro, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final  assinado e 

no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado  a Empresa M K Clinica 

Veterinária LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 2171611030001.22, estabelecida à Rod. Dr 

Antônio Luiz Moura Gonzaga n/3126 Loja 01, Rio Tavares, Cep 88048301 na cidade de Florianópolis – SC, neste ato 

representada pela Sra KATIA CHUBACI, portadora do CPF n °025508749-78 na condição de representante legal, doravante 

denominado CONTRATADA: 

 

1- O presente contrato o qual rege-se pelo fundamento legal preconizado pela Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações 

posteriores e demais normas jurídicas aplicáveis à espécie, e demais documentos que integram o processo, têm entre si como 

justo e contratado as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. O Objeto do presente contrato consiste na CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE 

SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA ÁREA DE CLÍNICA VETERINÁRIA, SENDO CASTRAÇÃO DE 

130 ANIMAIS DE RUA OU DOMICILIADOS (FAMÍLIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL), FELINOS OU CANINOS 

USANDO A TÉCNICA DO GANCHO PARA A CASTRAÇÃO, ESTANDO INCLUSO A MÃO DE OBRA DO PROFISSIONAL 

MÉDICO VETERINÁRIA, MATÉRIAS DESCARTÁVEIS E ANESTÉSICOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. 

 

CLAUSULA SEGUNDA (VINCULAÇÃO DO CONTRATO) - O presente contrato está vinculado ao processo licitatório n.º FMS 

19/2019, na modalidade de dispensa de licitação n° 02/2019, obrigando-se a CONTRATADA em manter durante a vigência do 

mesmo, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRO (VALOR E PAGAMENTO) 

1. O valor total a ser pago é de R$ 17.550,00 (dezessete mil quinhentos e cinquenta reais), referente a 130 (cento e 

trinta) castrações, no valor médio de R$ 130,00 (cento e trinta reais) cada castração.  

1.1 No valor estão inclusos o Procedimento Cirúrgico (anestesia, cirurgia e o antibiótico e anti-inflamatório imediato) e o Kit de 

medicamentos (Antibiótico, Anti-inflamatório e Pomada cicatrizante), e colar protetor. Estão inclusos ainda, o valor de 

despesas de locomoção, hospedagem, alimentação, encargos sociais, impostos, fretes e outras despesas inerentes a 

prestação do serviço despendidas pela contratada. 

2. O valor não terá nenhuma espécie de reajuste. 

3. A contratada apresentará a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, a Nota Fiscal referente ao 

fornecimento efetuado. 

4. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da 

apresentação da nota fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la. 

5. A nota fiscal não aprovada será devolvida para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua 

rejeição a partir da data de sua reapresentação. 

6. O Município de Canoinhas providenciará o pagamento em até 30 dias, após o aceite da nota fiscal. 

 

CLÁUSULA QUARTA (DA FISCALIZAÇÃO) – A prestação dos serviços será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde, 

por meio da Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 



 

 

. 

CLÁUSULA QUINTA (LOCAL E DIA DE EXECUÇÃO) 

1 – O serviço será realizado nos dias 02/03/2019, 27/07/2019 e 16/11/2019, conforme termo de compromisso nº 01/2019, no 

Largo do Centenário. 

2 – Fica a cargo da contratada realizar a castração de 130 animais, felinos ou caninos, dentre aqueles cadastrados junto as 

compromissadas “ONG ANJOS DE PATAS – ASSOCIAÇÃO PROTETORA DO BEM ESTAR ANIMAL” e o “GRUPO RESGATE”. 

 

CLAUSULA SEXTA  

1.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1.1 Realizar o pagamento no prazo estipulado; 

1.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato; 

1.3 Cabe as compromissadas “ONG ANJOS DE PATAS – ASSOCIAÇÃO PROTETORA DO BEM ESTAR ANIMAL” e o 

“GRUPO RESGATE” a entrega dos animais para a realização das cirurgias e sua posterior retirada. 

1.4 Cabe a contratante orientar sobre os cuidados pós cirúrgicos às compromissadas. 

 

2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

2.1 O contratado obrigar-se á, no dia e condições estipuladas, executar os serviços contratados pelo Município. 

2.2 A empresa deverá manter a presença de profissionais com registro no CRMV –SC – Conselho Regional de Medicina 

Veterinária de Santa Catarina, regularmente habilitados para o desempenho da atividade que for inerente e privativa a Medicina 

Veterinária. 

2.3 Apresentar Declaração de Responsabilidade Técnica, contendo o(s) nome(s) e assinatura(s) do (s) profissional(s) 

responsável (eis) pela execução do serviço objeto desta contratação. 

2.4 A empresa não poderá subcontratar outras empresas para a execução dos serviços. 

2.5  A empresa deverá realizar a devida coleta e destinação do lixo contaminado a local adequado. 

2.6 Permitir o acesso para fiscalização dos servidores públicos designados para tais, junto ao local do serviço. 

2.7 Permitir que as compromissadas ONG ANJOS DE PATAS – ASSOCIAÇÃO PROTETORA DO BEM ESTAR ANIMAL” e o 

“GRUPO RESGATE” auxiliem na realização do serviço. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) 

O pagamento com a execução do referido contrato, correrão por conta das dotações Orçamentárias abaixo: 

33.90.39.05 Cod red 66 

 

CLÁUSULA OITAVA (PENALIDADES) 

1 - Com fundamento nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de 
atraso injustificado, assim considerado pela CONTRATANTE, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  
a) advertência;  
a.1) A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da CONTRATADA;  
a.2) A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços da Administração, a critério da Administração, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais severa.  
 
b) multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas 
seguintes hipóteses:  
b.1) 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor total da contratação, caso a CONTRATADA não inicie a prestação 
dos serviços/entrega dos produtos no prazo e demais condições avençadas, por dia de atraso injustificado, limitada 
sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. Após o 10° dia de atraso, os serviços/produtos poderão, a critério da 
CONTRATANTE, não ser mais aceitos, configurando-se inexecução do contrato.  
b.2) 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, caso a prestação ou entrega seja realizada de forma 
incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas, sobre o valor da contratação, por dia de 
irregularidade na prestação dos serviços/entrega dos produtos, limitada sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. 
Após o 10° dia de atraso, os serviços/produtos poderão, a critério da CONTRATANTE, não ser mais aceitos, 
configurando-se inexecução do contrato. 
b.3) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecução total do contrato.  



 

 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, bem como, impedimento da participação da sancionada em procedimentos promovidos 
pela CONTRATANTE, para as condutas a seguir discriminadas:  
c.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE; 
c.2) não mantiver sua proposta;  
c.3) abandonar a execução do contrato;  
c.4) incorrer em inexecução contratual.  
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na forma do artigo 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, para as 
seguintes condutas:  
d.1) fizer declaração falsa na fase de habilitação;  
d.2) apresentar documento falso;  
d.3)frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;  
d.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo;  
d.5) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;  
d.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;  
d.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, 
em especial infrações à ordem econômica;  
d.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.  
 
2 - Sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o contraditório 
e a ampla defesa á CONTRATADA.  
3 - As sanções previstas nos itens a, b.3 e c poderão ser aplicadas cumulativamente com as multas previstas nos 
incisos b.1 e b.2.  
4 - Quaisquer das penalidades aplicadas serão comunicadas ao Cadastro de Licitantes do Estado de Santa Catarina, 
para a devida averbação.  
5 - As sanções de natureza pecuniária serão descontadas das faturas emitidas pela CONTRATADA ou, se 
insuficiente, mediante execução direta, caso seja impossível a compensação com faturas vincendas.  
6 - O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à conta do Município de Canoinhas.  
7 - A multa compensatória prevista na alínea b.3 desta cláusula tem por escopo ressarcir o Município de Canoinhas 
dos prejuízos, não eximindo a CONTRATADA do dever de integral indenização, caso a referida sanção pecuniária 
seja insuficiente à recomposição total do dano experimentado.  
 

CLÁUSULA NONA (DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES) 

O Contrato, nos termos da Lei n° 8.666, de 21/06/93, e alterações posteriores, será efetuado dentro das normas estipuladas no 

Edital, podendo o valor Contratado, devidamente atualizado, ser acrescido ou suprimido em até vinte e cinco por cento (25%), de 

conformidade com a legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA (DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) 

O Contrato terá vigência a partir de sua assinatura até 18/11//2019. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ANÁLISE - A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e 

aprovada pela Assessoria Jurídica desta Prefeitura, conforme determina a legislação em vigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (FORO) 

As partes elegem o foro de Canoinhas, Estado de Santa Catarina para solução de possíveis litígios oriundos do presente 

Contrato, renunciando a quaisquer outros que tenham ou venham a ter; 

 

E por estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.                                 

 

 

 

 

 

          MUNICIPIO DE CANOINHAS                                                               M K CLINICA VETERINÁRIA LTDA – ME  

                   Contratante                              Contratada 

       GILBERTO DOS PASSOS                           KATIA CHUBACI                                                                 

         Prefeito            Representante 

                 

 

 

 

Visto:  

Bianca Roberta Coser Neppel 

              Assessoria Jurídica 

 

  

 

 

 

Testemunhas: ________________________.      _________________________. 

         Nome:         Nome: 

          CPF:                       CPF:  

 


