
 

 

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS OU FÍSICAS (CLÍNICAS VETERINÁRIAS) 

INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, LEGALMENTE CONSTITUÍDAS NA 

FORMA DA LEI, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA 

ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, MACHOS (ORQUIECTOMIA) E FÊMEAS (OVÁRIO SALPINGO 

HITERECTOMIA), COM REMUNERAÇÃO A PREÇO ÚNICO, ATENDENDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 

    DECLARAMOS para os devidos fins que recebemos da Prefeitura Municipal de 

Andirá - PR, o edital de licitação acima citado, contendo 24 (vinte quatro) folhas incluindo esta, DATA PARA 

ENTREGA DOS ENVELOPES DAS 08h:00m às 17h:00m dos dias 21/05/2020 À 08/06/2020, na Sala de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Andirá à Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190, Jardim Vésper – Andirá – 

PR. 

Nome da Empresa: 

Nome Fantasia: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade:                 Estado: 

CEP: 

CNPJ: 

Telefone:                            Fax: 

E-mail: 

Andirá, XX de XXXXX de 2020. 

 
 
 
 

 ______________________________________________________ 

Nome por extenso e carimbo da empresa 

 
OBS.: É obrigatório o envio do recibo que deverá ser encaminhado para o e-mail 

licitacao.pmandira@gmail.com A não remessa desse recibo exime a Prefeitura Municipal de Andirá da 

comunicação direta de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais. 
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MINUTA DE EDITAL 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020 

(CREDENCIAMENTO) 

 

O MUNICÍPIO DE ANDIRÁ, Estado do Paraná, com endereço à Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190, Centro, 

no Município de Andirá, através da Secretaria Municipal de Saúde torna público, que realizará na Seção de 

Licitações, situada à Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190 – Jardim Vésper – Andirá – PR, o presente EDITAL 

DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020, com fundamento na Lei nº 8666/93, suas alterações e demais 

exigências constantes do presente edital, para o credenciamento de pessoas jurídicas ou físicas (clínicas 

veterinárias), interessadas em prestar serviços de castração de animais, legalmente constituídas na forma da lei, 

visando à prestação de serviços para realização de cirurgias para esterilização de cães e gatos, machos 

(orquiectomia) e fêmeas (ovário salpingo hiterectomia), com remuneração a preço único, atendendo à Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

 

1 – OBJETO: 

1.1 O presente Edital objetiva a contratação de pessoas jurídicas ou físicas (clínicas veterinárias), interessadas 

em prestar serviços de castração de animais, legalmente constituídas na forma da lei, visando à prestação de 

serviços para realização de cirurgias para esterilização de cães e gatos, machos (orquiectomia) e fêmeas 

(ovário salpingo hiterectomia), com remuneração a preço único conforme termo de referencia, atendendo à 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente conforme as exigências relacionadas abaixo: 

a) O contratado deverá possuir área física compatível e todas as condições técnicas adequadas e necessárias 

ao cumprimento e execução dos serviços, assim como pessoal capacitado tecnicamente para exercerem as 

funções; 

b) O contratado deverá ter Registro no CRMV-PR, comprovado através de Certificado de Regularidade de 

Pessoa Jurídica da Clínica Veterinária ou Medico Veterinário. 

c) Realizar as cirurgias de OSH pela técnica minimamente invasiva nas cadelas e gatas, pois com esta técnica 

não há riscos de evisceração pós-operatória. 

d) Disponibilizar datas e horários para agendamento das cirurgias de OSH e Orquiectomia. 

e) Realizar o transporte das cadelas, gatas, cachorros e gatos do endereço indicado na ficha à clínica e, após 

a cirurgia, fazer a devolução no mesmo endereço. 



 

 

f) Cumprir as normas e procedimentos da profissão. 

g) Aplicar materiais e medicamentos necessários à realização das cirurgias de OSH e Orquiectomia e 

implantar o microchip no dia da cirurgia. 

h) Utilizar materiais e procedimentos de alta qualidade  

i) Entregar o Certificado de Microchipagem devidamente preenchido, etiquetado e assinado. 

j) Fazer a proteção da incisão e curativo por meio de roupa de proteção cirúrgica.  

k) Realizar as cirurgias, conforme as Guias de Encaminhamento. 

l) Promover a orientação do pré e pós-operatório. Retirar os pontos no dia agendado para levar o animal à 

clínica. 

m) Apresentar relatório mensal ao Município, acompanhado das Guias de Encaminhamento, contendo a 

etiqueta de código de barras do microchip implantado, os termos de Autorização para Procedimentos 

Cirúrgicos e a Nota Fiscal do serviço ou documento fiscal equivalente. 

n) Estar em dia com a licença de funcionamento da Vigilância Sanitária. 

o) Fornecer os materiais e medicamentos necessários à realização das cirurgias de OSH e Orquiectomia. 

p) Colaborar com a divulgação do conceito de Posse Responsável e dos principios fundamentais para o bem 

estar dos animais. 

q) O contratante deverá providenciar o agendamento das cirurgias, após constatar o estado de saúde do 

animal, vermifugação, pesagem e assinatura da autorização para procedimento cirúrgico. 

r) O contratante deverá fornecer o vermífugo e os microchips a serem implantados nos animais submetidos à 

cirurgia. 

 

2 – DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

2.2 - Serão contratadas tantas e quantas forem as Clínicas Veterinárias que se cadastrarem e que atenderem às 

especificações e condições especiais, segundo as normas do presente edital. 

 

3 – ANEXOS: 



 

 

3.1 São partes integrantes do presente Edital os seguintes anexos: 

Anexo I: Minuta do Contrato; 

Anexo lI: Termo de Ciência e Notificação; 

Anexo III: Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação; 

Anexo IV: Declaração de que cumpre as disposições do inciso XXXlll do art. 7° da Constituição Federal; 

3.2 Formalização de consultas: Observado o prazo legal, o fornecedor poderá formular consultas por email: 

licitacao.pmandira@gmail.com, fone: (43) 3538-8100 / Ramal 117, ou requerimento dirigido ao Pregoeiro, 

informando o número da licitação. Não serão aceitas reclamações ou questionamentos efetuados por telefone ou 

oralmente. 

 

4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

Poderão ser contratadas pessoas jurídicas legalmente constituídas ou física, com capacidade técnica 

comprovada, idoneidade econômico-financeira, regularidade juridico-fiscal, que não estejam em processo de 

suspensão ou declaração de inidoneidade por parte do poder público e que satisfaçam as condições fixadas neste 

Edital e Anexos, bem como aceitem as exigências estabelecidas pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93. 

4.1 Estão impedidas de participar as pessoas: 

4.1.1 Que na data do credenciamento estiverem cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar ou 

contratar com a Administração. 

4.1.2 Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não habilitadas;  

4.1.3 - Empresas em consórcio ou em processo de falência ou concordata ou que se encontre incursa na 

penalidade prevista no Art. 87, incisos III (perante este Município) e IV (imposta por órgão ou entidade da 

Administração Pública), da Lei 8.666/93. 

4.1.4 - Os interessados que se encontrem sob falência, insolvência, concordata, concurso de credores, dissolução, 

liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 

4.1.5 - Empresas estrangeiras que não funcionem no país. 

4.1.6 - Servidor ou dirigente deste Município de Andirá – Paraná 
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4.1.7 – Servidor ou dirigente deste Município de Andirá, estendendo-se a proibição a pessoa jurídica de direito 

privado que possui em seu quadro de sócios ou dirigentes, cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou 

colateral, consangüíneo ou afim, de servidor em cargo efetivo ou em comissão na entidade licitante, para fins de 

conhecimento e cumprimento, conforme Acórdão nº 2745/2010 do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná, abrangendo também os parentes em 3° grau, como pacificado pelo Supremo Tribunal Federal por meio 

da súmula vinculante n° 13, conforme apontamento no APA 8.280 – TCE-PR. 

 
4.2 A participação neste certame obriga a Contratada: 

4.2.1 Estar ciente das condições do credenciamento, assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os 

documentos apresentados e fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

4.2.2 Executar os serviços de acordo com o objeto deste edital. 

4.2.3 Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, além daquelas pertinentes a legislação trabalhista, exibindo 

mensalmente os comprovantes dos recolhimentos dos impostos decorrentes. 

4.2.5 Entregar as planilhas dos procedimentos realizados, as quais serão conferidas pela Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente. 

 

5 - DA DOCUMENTAÇÃO: 

5.1 Para participar, o interessado deverá apresentar os documentos para proposta de habilitação conforme segue 

abaixo, em ENVELOPE LACRADO, indicando em sua parte externa: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ – PR 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2020 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  
CNPJ 

 

5.1.1 Relação de documentos exigidos:  

PESSOA JURÍDICA 

a) Prova de regularidade para com a Vigilância Sanitária; 



 

 

b) Registro do Responsável Técnico médico veterinário, pela Clinica Veterinária no respectivo Conselho 

Profissional; 

c) Registro Comercial, no caso de empresa individual; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores. 

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com CNAE compatível com o 

contrato social e com o objeto licitado; 

e) Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal (Tributos Mobiliários); do 

domicilio do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de garantia por tempo de Serviço (FGTS); 

h) Prova de regularidade relativa quanto a débitos perante a Justiça do Trabalho; 

i) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

j) Certidões negativas de falência, concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com 

prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da expedição 

PESSOA FÍSICA 

a) Prova de regularidade para com a Vigilância Sanitária; 

b) Registro do Responsável Técnico médico veterinário, pela Clinica Veterinária no respectivo Conselho 

Profissional; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda: Municipal (Tributos Mobiliários); do domicilio do licitante, ou 

outra equivalente na forma da Lei; 

d) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

e) Cópia dos documentos RG, CPF e PIS; 

 



 

 

6 – PARTICIPAÇÃO: 

6.1 A participação dar-se-á com o protocolo do envelope no local e data estabelecidas no preâmbulo. A 

participação se dará por meio da presença do representante legal da empresa licitante, ou por representante 

credenciado munido de procuração com firma reconhecida, e dos documentos pessoais (RG, CPF, ou CNH) que 

deverá ser apresentada ao Presidente, em separado, antes do início da sessão. Não será permitida uma pessoa, 

mesmo que devidamente habilitada, representar mais de uma empresa. 

6.2 As pessoas jurídicas ou empresários individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação 

de cópia autenticada, ou cópia simples juntamente com o original para que possa ser autenticado por servidor 

municipal, do Estatuto ou Contrato Social da empresa e procuração por instrumento público ou particular com 

firma reconhecida. 

6.3 Em sendo sócio proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia 

autenticada ou cópia simples, juntamente com o original do respectivo Estatuto ou Contrato Social para que possa 

ser autenticado por servidor municipal, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. (Obs.: Fora do envelope). 

6.4 Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros documentos exigidos neste edital. 

6.5 Quando a certidão não contiver indicação do seu prazo de validade serão consideradas dentro do prazo de 

validade as Certidões emitidas em até 90(noventa) dias anteriores aos da data do seu recebimento. 

 

7 - DO VALOR: 

7.1 Os valores a serem repassados por cada cirurgia constam na tabela abaixo. Incluídos nesta importância 

transporte de ida e volta, medicamentos materiais cirúrgicos e outras que forem indispensáveis para cada 

intervenção, devendo ainda, o profissional, implantar o microchip (fornecido pela contratante) no dia do 

procedimento cirúrgico. 

Item Descrição Qtd. Unid. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO PARA CACHORO MACHO 
(CIRURGIA DE ORQUIECTOMIA), JÁ INCLUSO HEMOGRAMA E PÓS 
OPERATÓRIO DE NO MÍNIMO 02 DIAS SEM ADICIONAL DE 
COBRANÇA DIÁRIA 

10 SERV R$ 110,00 R$ 1.100,00 

2 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO PARA CADELA FÊMEA DE 
ATÉ  15 KG (CIRURGIA DE OVÁRIO SALPINGO HISTERECTOMIA), JÁ 
INCLUSO HEMOGRAMA E PÓS OPERATÓRIO DE NO MÍNIMO 02 
DIAS SEM ADICIONAL DE COBRANÇA DIÁRIA 

40 
SERV 

R$ 190,00 R$ 7.600,00 



 

 

3 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO PARA CADELA FÊMEA DE 
15 KG À 30 KG (CIRURGIA DE OVÁRIO SALPINGO HISTERECTOMIA), 
JÁ INCLUSO HEMOGRAMA E PÓS OPERATÓRIO DE NO MÍNIMO 02 
DIAS SEM ADICIONAL DE COBRANÇA DIÁRIA 

50 
SERV 

R$ 230,00 R$ 11.500,00 

4 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO PARA CADELA FÊMEA 
ACIMA DE  30 KG (CIRURGIA DE OVÁRIO SALPINGO 
HISTERECTOMIA), JÁ INCLUSO HEMOGRAMA E PÓS OPERATÓRIO 
DE NO MÍNIMO 02 DIAS SEM ADICIONAL DE COBRANÇA DIÁRIA 

5 
SERV 

R$ 270,00 R$ 1.350,00 

5 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO PARA GATO MACHO 
(CIRURGIA DE ORQUIECTOMIA), JÁ INCLUSO HEMOGRAMA E PÓS 
OPERATÓRIO DE NO MÍNIMO 02 DIAS SEM ADICIONAL DE 
COBRANÇA DIÁRIA 

15 
SERV 

R$ 80,00 R$ 1.200,00 

6 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO PARA GATA FÊMEA 
(CIRURGIA DE OVÁRIO SALPINGO HISTERECTOMIA), JÁ INCLUSO 
HEMOGRAMA E PÓS OPERATÓRIO DE NO MÍNIMO 02 DIAS SEM 
ADICIONAL DE COBRANÇA DIÁRIA 

80 
SERV 

R$ 130,00 R$ 10.400,00 

7 EXAME DE HEMOGRAMA 80 
SERV 

R$ 18,00 R$ 1.440,00 

TOTAL R$ 34.590,00 

 

8 - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS: 

8.1 0s documentos das clínicas interessadas em realizar as cirurgias, deverão ser entregues na data prevista 

neste Edital. 

8.2 Da reunião para conferência dos documentos de habilitação será lavrada ata circunstanciada, que mencionará 

todos os credenciantes, as reclamações, as impugnações e demais ocorrências que interessarem ao julgamento, 

devendo ser assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos credenciantes presentes. 

8.3 Após o período estabelecido para o recebimento dos documentos, não será recebido nenhum documento. 

8.4 A Comissão Permanente de Licitação caberá o julgamento da legalidade, qualidade e suficiência dos 

documentos e informações apresentados pelos credenciantes, podendo, a seu critério, a qualquer tempo, solicitar 

esclarecimentos complementares dos credenciantes, concedendo prazo adequado. 

8.4.1 O credenciante que não apresentar os esclarecimentos no prazo estipulado será eliminado do processo. 

8.4.2 Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações aos documentos, depois de 

apresentados, todavia, diante de erros formais ou materiais a Comissão Permanente de Licitação poderá 

determinar ou proceder de ofício a correção. 

 

9 - DO JULGAMENTO: 



 

 

9.1 O credenciamento será julgado pela Comissão Permanente de Licitação, através da apuração da habilitação 

dos interessados. 

 

10 - JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 

10.1 Aberta a sessão, no dia e horário marcado a Comissão Permanente de Licitação fará a análise dos 

documentos das empresas e profissionais a serem credenciados. 

10.2 A Comissão Permanente de Licitação, ao término dos trabalhos de análise dos documentos de habilitação, 

intimará os credenciantes, na forma da lei, sobre o resultado do julgamento da habilitação. 

10.3 Os documentos serão rubricados por todos os membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos 

credenciantes presentes. 

 

11 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 

11.1 O julgamento do processo será submetido à homologação da Excelentíssima Senhora Prefeita que 

adjudicará o objeto a todos os habilitados. 

 

12 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS: 

12.1 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal, subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

12.2 As impugnações ao Edital deverão ser apresentadas, no prazo de até 03 (Três) dias úteis, antes da data 

designada para sessão, e protocoladas no setor de protocolo da CONTRATANTE, das quais caberá a Comissão 

Permanente de Licitação decidir, no prazo de 02 (dois) dias úteis, ou enviadas via correio eletrônico (e-mail). 

12.2.1 Se procedente e acolhida à impugnação do edital, seus vícios serão sanados e nova data será designada 

para a realização do certame. 

12.3 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do certame poderá fazê-lo, 

manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no 

prazo de 03 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 



 

 

12.3.1 A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

12.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 

intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

12.5 Os recursos contra decisões da Comissão Permanente de Licitação não terão efeito suspensivo.  

12.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

13 - DO CONTRATO: 

13.1 O proponente vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar o 

Contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE 

VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo CONTRATANTE. 

13.2 A recusa injustificada do concorrente vencedor de ASSINAR O CONTRATO dentro do prazo estabelecido 

sujeitará, ainda, o concorrente à aplicação da penalidade de suspensão temporária pelo prazo de 12 (doze) meses 

e multa de 10% do valor estimado para o contrato segundo a proposta do licitante. 

13.3 No ato da contratação, o PROPONENTE VENCEDOR deverá apresentar documento de procuração 

devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa; 

13.4 Caso haja algum imprevisto, ou fato superveniente que altere significativamente a correspondência entre os 

encargos do licitante vencedor e a remuneração por parte da Administração Pública, que impossibilite a entrega 

do objeto, e esse desequilíbrio não for dado causa pelo licitante, poderá ocorrer o realinhamento dos preços, 

desde que justificado e comprovado o aumento através de notas e/ou documentos fiscais. 

13.5 Da validade contratual: O referido contrato administrativo será celebrado após o término dos procedimentos 

licitatórios e sua homologação e adjudicação, terá prazo de vigência de 12 meses, iniciando se no momento da 

assinatura, podendo ser prorrogado por Iguais períodos, nos termos da Lei Federal 8666/93. 

13.6 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

13.002.04.122.0002.2115 (943) 3.3.90.39.00.00  - Fonte de Recurso 3000 

14 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

14.1 Os pagamentos serão efetuados mensalmente mediante apresentação de planilhas contendo os 

procedimentos realizados no mês anterior e deverá ser apresentado até o quinto dia útil do mês subsequente ao 



 

 

vencido, junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Após análise e aprovação a CONTRATADA 

deverá emitir a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento correspondente, conforme solicitação da Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, até o último dia útil do mês, solicitação esta que deverá ser testada e 

aprovada no verso pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ou servidor legalmente designado. 

Sendo o pagamento realizado em até 15 (quinze) dias após a entrega da Nota Fiscal ou recibo de pagamento. 

14.2 Quaisquer pagamentos não isentarão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicarão 

na aceitação e aprovação dos serviços. 

15 - DAS SANÇÕES: 

15.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, bem como na recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, o que 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, poderá a Administração, garantida a defesa prévia, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

c) A aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração, por prazo não superior 

a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade, para licitar ou contratar com a Administração Pública conforme previsto pelo 

artigo 87, inciso IV da Lei Federal 8.666/93. 

15.2 A rescisão contratual, de acordo com o artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e 

XVII do artigo 78; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

c) Judicial, nos termos da legislação. 

15.3 O atraso injustificado na execução do serviço, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1° do artigo 86 da Lei nº 

8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na 

seguinte proporção: 

a) Atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e 



 

 

b) Atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia. 

15.4 Pela inexecução total ou parcial do serviço, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades: 

a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida ; ou 

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de 

inidoneidade , conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93. 

15.5 A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 

15.6 O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 

intimação do interessado. 

15.7 O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua 

cominação, mediante guia de recolhimento oficial, o não recolhimento da multa no prazo estabelecido acarretará a 

inscrição do débito em dívida ativa. 

15.8 A licitante deverá indenizar qualquer prejuízo causado a Administração Pública, na decorrência da execução 

do objeto licitado. 

 

16 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

16.1 Para o cumprimento do objeto o contratado se obriga a: 

a) Arcar com as despesas necessárias à realização das suas atribuições de acordo com o contrato: mão-de-

obra, pagamento de seguros, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação 

tributária, traba lhista e previdenciária; 

b) Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação exigidas no 

contrato. 

 

 

17 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

17.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE observada a legislação vigente. 

 

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 



 

 

18.1 A participação neste processo de credenciamento pressupõe conhecimento do objeto e dos procedimentos 

que o integram. 

18.2 Não deverão ser apresentados documentos ou informações além dos que forem necessários ou 

suficientes, nem documentos fora de ordem. 

18.3 Todos os documentos apresentados pela empresa deverão ser rubricados por seu representante legal ou 

procurador especialmente constituído.  

18.4 Fica reservado ao Município, representado pela Secretaria Municipal de Saúde faculdade de cancelar, no 

todo ou em parte, adiar, revogar, de acordo com seus interesses ou anular o presente credenciamento, 

sem assistir aos contratados o direito a qualquer reclamação. 

18.5 Será descredenciada a qualquer tempo o contratado que não mantiver as condições exigidas para 

habilitação durante o curso do contrato, bem como, de modo injustificado, não cumprir suas atribuições 

descritas no contrato ou que incida nas causas de rescisão contratual, previstas em lei. 

18.6 Fica eleito o foro deste Município, por mais privilegiado que outro seja, para dirimir questões que não 

puderem ser, amigavelmente, resolvidas pelas partes. 

 

Andirá, 20 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

TATIANE APARECIDA MARCHIORI 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS OU FÍSICAS (CLÍNICAS VETERINÁRIAS) 

INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, LEGALMENTE CONSTITUÍDAS NA 

FORMA DA LEI, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA 

ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, MACHOS (ORQUIECTOMIA) E FÊMEAS (OVÁRIO SALPINGO 

HITERECTOMIA), COM REMUNERAÇÃO A PREÇO ÚNICO. 

Por este instrumento público de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE ANDIRÁ - PR, Pessoa Jurídica de Direito 

Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.235.761/0001-94, com sede na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 

n.º 190, nesta cidade de Andirá, Prefeita Sra. Ione Elisabeth Alves Abib, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob n.º XXXXXXX, e Inscrição 

Estadual sob o nº XXXXXXXXX, com sede à XXXXXXXXXX, nº XXXX, XXXXXX, na cidade de XXXXXXXXX, 

neste ato representada pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXX, portador(a) da cédula de identidade nº XXXXXXXX, e do 

CPF nº XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente CONTRATADA , têm entre si justo e acordado 

o que segue, em conformidade com as qualificações e habilitações exigidas pela Lei Federal nº 8.666/93, com as 

alterações produzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 e 9648/98 e o Processo Licitação, CHAMADA PÚBLICA Nº 

005/2020. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 As partes acima qualificadas celebram o presente Contrato para a contratação de pessoas jurídicas ou físicas 

(clínicas veterinárias) interessadas em prestar serviços de castração de animais, legalmente constituídas na forma 

da lei, visando à prestação de serviços para realização de cirurgias para esterilização de cães e gatos, machos 

(orquiectomia) e fêmeas (ovário salpingo hiterectomia), com remuneração a preço único, visando à prevenção de 

riscos à saúde pública, à segurança animal e ao meio ambiente. 

1.2 0s procedimentos cirúrgicos serão distribuídos equitativamente e de acordo com a capacidade de operacional 

de cada clínica ou profissional habilitado, observado o limite de despesa autorizado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA 



 

 

2.1 0 presente Contrato, celebrado entre as partes, decorre da necessidade de controlar no Município a população 

de cães e gatos, os quais oferecem riscos à saúde pública, saúde dos animais e meio ambiente, e que causam 

onerosidade ao poder Público, diante de investimentos, entre outros. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATIVIDADES E ATRIBUICÕES 

3.1 Caberá ao Município, ora Contratante, entre outras, o seguinte: 

a) Montar e organizar formas de procedimento para realização do controle populacional de cães e gatos; 

b) Cadastrar os animais a serem castrados na Guia de Encaminhamento para Procedimentos Cirúrgicos; 

c) Realizar a triagem dos animais dos proprietários de baixa renda; 

d) Providenciar o agendamento das realizações dos procedimentos; 

e) Realizar entre os contratados, a distribuição equitativa dos animais a serem submetidos ao processo 

cirúrgico, respeitando a capacidade operacional dos contratados. 

f) Fornecer e realizar a vermifugação do animal pelo menos 01(um) dia antes da cirurgia, para cada animal a 

ser submetido à OSH ou à Orquiectomia. 

g) Conscientizar os proprietários sobre a importância da castração e Posse Responsável; 

h) Indicar o médico veterinário que acompanhará o caso; 

i) Disponibilizar as Guias de Encaminhamento às clínicas participantes; 

j) Divulgar o Convênio e suas ações; 

k) Promover a identificação dos animais submetidos à cirurgia, mediante o fornecimento de material de 

identificação eletrônica (microchip) às clínicas veterinárias participantes. 

3.2 Caberá as Clínicas, ora contratados, entre outras atribuições, o seguinte: 

a) Definir o plano de trabalho (datas e horários disponíveis para o agendamento das cirurgias, aplicações de 

antibióticos, e retirada dos pontos); 

b) Determinar com antecedência os dias e horários disponíveis para a realização das cirurgias de OSH da 

Campanha. 



 

 

c) Estar em dia com a licença de funcionamento da VISA. 

d) Ao receber as Guias de Encaminhamento para Procedimento Cirúrgico, confirmar dia e horário das 

cirurgias com os proprietários dos animais; 

e) Realizar o transporte das cadelas e gatas, retirando-as do local indicado quando do agendamento e após 

a cirurgia, providenciar a devolução ao mesmo endereço; 

f) Cumprir as normas e procedimentos da profissão; 

g) Realizar as cirurgias de OSH e Orquiectomia contratadas utilizando a técnica minimamente invasiva, 

diminuindo os riscos de complicações pós-operatórias como: contaminação, deiscência de pontos e 

evisceração. 

h) Aplicar os antibióticos e medicamentos necessários; 

i) Facilitar o acesso à cirurgia de OSH, com prioridade às cadelas e gatas de rua para diminuir o abandono e 

o sofrimento desses animais; 

j) Facilitar o acesso à cirurgia de Orquiectomia, com prioridade aos cães e gatos de rua para diminuir o 

abandono e o sofrimento desses animais; 

k) Fornecer os materiais e medicamentos  necessários à cirurgia de OSH; 

l) Fazer a proteção da incisão e curativo por meio de roupa de proteção cirúrgica. 

m) Utilizar materiais e procedimentos de alta qualidade (primeira linha); 

n) Implantar o microchip nos animais submetidas à cirurgia; 

o) Entregar o certificado de microchipagem com a etiqueta de código de barras referente ao microchip 

implantado. 

p) Colaborar com a divulgação do conceito de Posse Responsável e dos princípios fundamentais para o bem 

estar dos animais. 

q) Prestar contas mensais à Prefeitura, através da entrega das Guias de Encaminhamento datadas (data da 

cirurgia) e assinadas, contendo a etiqueta com código de barras do microchip implantado, junto com os 

Termos de Autorização para Procedimentos cirúrgicos e a Nota Fiscal referente às cirurgias realizadas. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO DO CONVÊNIO 



 

 

4.1 O referido contrato administrativo será celebrado após o término dos procedimentos licitatórios e sua 

homologação e adjudicação, terá prazo de vigência de 12 meses, iniciando-se no momento da assinatura, 

podendo ser prorrogado por iguais períodos, nos termos da Lei Federal 8666/93, ou rescindido, de comum acordo 

entre as partes, ou unilateralmente, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

4.2 Decorridos 12 meses do contrato, se requerido, havendo necessidade e comprovação para efeito de reajuste 

dos preços será adotado o índice do IPCA-IBGE. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO OU EXTINÇÃO 

5.1 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com 

as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital, e nas formas 

seguintes: 

a) Automaticamente, ao término de sua vigência, não havendo mais interesse entre as partes em prorrogá-lô; 

b) Por abandono, caracterizado pela ausência de prestação de serviços dos médicos veterinários; 

c) Ante o descumprimento, por qualquer das partes, de cláusulas deste Contrato; 

5.1.1 No caso previsto na letra "a", a parte que não tiver interesse em prorrogar ou renovar o presente Contrato 

deverá cientificar a outra, por escrito, com antecedência de 30(trinta) dias. 

5.2 Ao Contratado total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da 

Lei Federal nº 8.666/93, a saber: 

a) Atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1° do 

artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da 

obrigação não cumprida na seguinte proporção : 

a. Atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e 

b. Atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia. 

b) Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas ao contratado as 

seguintes penalidades: 

a. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida ; ou 



 

 

b. A aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou 

declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei 8.666/93. 

5.3 A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A penalidade de multa 

poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de 

eventuais créditos que tenha em face da CONTRATANTE. 

5.4 As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 

responsabilidade do Contratado por danos causados à CONTRATANTE. 

5.5 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à 

prévia e ampla defesa. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DIVULGACÃO 

6.1 Os resultados obtidos poderão ser utilizados em campanhas de interesse público, visando à divulgação e 

fomento a adesão da população ao programa. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 

7.1 Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes e com aplicação, se necessário, da 

legislação atinente à matéria. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

8.1 A Contratada pagará aos Contratados por cirurgia realizada, visando o custeio de despesas diretas e indiretas, 

tais como materiais, medicamentos, transporte, curativo, higiene e limpeza, e desde já ajustam que tal valor não 

suplantará, mensalmente, a quantia estabelecida em lei, o qual será revisado anualmente. 

8.2 Os pagamentos serão efetuados mensalmente mediante apresentação de planilhas contendo os 

procedimentos realizados no mês anterior e deverá ser apresentado até o quinto dia útil do mês subsequente ao 

vencido, junto à Prefeitura. Após análise e aprovação o contratado deverá emitir a respectiva Nota Fiscal/Fatura, 

conforme solicitação da Prefeitura, até o último dia útil do mês, solicitação esta que deverá ser atestada e 

aprovada no verso por servidor legalmente designado. Sendo o pagamento realizado em até 15(quinze) dias após 

a entrega da nota fiscal. 



 

 

8.3 Quaisquer pagamentos não isentarão o Contratado das responsabilidades contratuais, nem implicarão na 

aceitação e aprovação dos serviços. 

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS TRABALHISTAS 

9.1 Estabelece ainda que o presente Contrato não gera qualquer vínculo empregatício dos profissionais , ora 

Contratados, em relação à Contratada, bem como, não gera ao município qualquer vínculo trabalhista com 

eventuais auxiliares ou empregados utilizados pelos médicos veterinários, ora contratados, sendo de inteira e 

única responsabilidades destes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

10.1 Fica eleito o foro da Comarca de Andirá - PR, para dirimir questões que porventura se originem do presente 

Contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E, por estarem as partes plenamente de acordo com ora estabelecido, firmam o presente termo de Contrato, em 3 

(três)vias, de igual teor e forma. 

 

Andirá, ____ de ________ de 2019. 

 

 

Contratante 

Município de Andirá 

Contratado 

__________________________ 

 

 

Ione Elisabeth Alves Abib 

Prefeita 

               __________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Il 

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE 

FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020 

 

A empresa inscrita no CNPJ/MF sob nº XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

XXXXXXXXX, portador(a)  da Carteira de Identidade RG nº XXXXXX e do CPF  nº XXXXXXXX,  DECLARA  que 

examinou  criteriosamente  os  documentos  deste  Edital e julgou-os  suficientes  para a elaboração  das 

propostas técnica e financeira voltadas ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. 

DECLARA ainda que até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de 

nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório. 

 

XXXXXX, XX de XXXXXX de 2020. 

 

 

______________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 



 

 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXlll DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020 

 

DECLARACÃO 

 

 

A empresa XXXXXXXX com sede à XXXXXXXXXXX, nº XXX, na cidade XXXXXXXX, Estado do XXXXXX, inscrita 

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ nº XXXXXXXX, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) XXXXXXXXX, portador(a)  da Carteira  de  Identidade  RG nº XXXXXXXX, e do CPF 

nº XXXXXXXXX DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 

quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

XXXXXXX, XX de XXXXX de 2020. 

 

 

______________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

 



 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS 

 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020 

 

(Razão social da empresa), CNPJ/MF ______, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, para 

todos os fins de direito, que não possui no seu quadro societário companheiros ou parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de Agentes Políticos Municipais (Prefeito, Vice Prefeito, Secretários 

Municipais e Vereadores). 

 

(Local e Data) 

 

 

 

______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número 

do CNPJ. 

 

 

 

 



 

 

CERTIDÃO 

 

 

     Certifico para que surta os efeitos legais, que afixei nesta data, no 

quadro de aviso desta prefeitura, para conhecimento dos interessados, o inteiro teor do edital de 

licitação na modalidade Chamamento Público nº 005/2020, com data de entrega de envelopes do dia 

21/05/2020 À 08/06/2020, à sala do Departamento de Licitações, conforme disposições contidas na Lei 

nº 8.666/93. 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

Andirá, 20 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

TATIANE APARECIDA MARCHIORI 

PRESIDENTA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PORTARIA Nº 13.351/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 005/2020 

 

OBJETO: CREDENCIAMENTO  PESSOAS JURÍDICAS OU FÍSICAS (CLÍNICAS VETERINÁRIAS) 

INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, LEGALMENTE CONSTITUÍDAS 

NA FORMA DA LEI, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA 

ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, MACHOS (ORQUIECTOMIA) E FÊMEAS (OVÁRIO SALPINGO 

HITERECTOMIA), COM REMUNERAÇÃO A PREÇO ÚNICO, ATENDENDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 

 

DATA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES DAS 08h:00m às 17h:00m nos dias 21/05/2020 À 08/06/2020. 

 

LOCAL DE ABERTURA: Na sala de reuniões do Departamento de Licitação, Secretária de Administração, 

situado na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190, Andirá – PR. 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas na Divisão de Licitações da Prefeitura 

Municipal, situada na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190, Andirá – PR. O Edital do Pregão Presencial 

poderá ser retirado diretamente na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal. 

 

Andirá, 20 de maio de 2020. 

 

 

 

TATIANE APARECIDA MARCHIORI 

PRESIDENTA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PORTARIA Nº 13.351/2019 

 

 

 


