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EDITAL DE LICITAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2019 

 
 

PREÂMBULO 

 
I.- O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL-RS, pessoa jurídica de direito público, com sede administra-
tiva na Rua Amaro Souto, nº. 2203, torna público que a partir do dia 10 de outubro de 2019, de se-
gunda a sexta-feira, das 07h às 13h horas, no local abaixo indicado, comunica que está procedendo 
ao CHAMAMENTO PÚBLICO para fins de CREDENCIAMENTO de Médicos Veterinários (pessoa 
física ou jurídica), para procedimento cirúrgico de castração de cães e gatos, na totalidade daqueles 
listados na Tabela do Anexo I.  
II.- Local de entrega da documentação para o credenciamento: Departamento de Licitações da Prefei-
tura Municipal de Rosário do Sul (RS), localizado na Rua Amaro Souto 2203, Bairro Centro; 
III.- O presente credenciamento permanecerá aberto pelo período de um ano, assim a qualquer tem-
po, futuros interessados, mediante a apresentação da documentação exigida poderão aderir a este 
credenciamento. 
 

02.- DO OBJETO 

 
2.1- O presente Chamamento Público tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS VETERI-
NÁRIOS – PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA - PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CASTRA-
ÇÃO DE CÃES E GATOS MACHOS E FÊMEAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, DE 
RUA OU DE PROPRIETÁRIOS COMPROVADAMENTE DE BAIXA RENDA, OU, AINDA, ANIMAIS 
DE RUA CONSIDERADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO, DE VULNERABILIDADE E MAUS TRATOS 
de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência do presente Edital, de 
acordo com as quantidades, especificações e valores estabelecidos; 
2.1- Os animais a serem castrados são cães e gatos em situação de rua (sem proprietários conside-
rados como comunitários, que serão de responsabilidade da secretaria de saúde, através do depar-
tamento de zoonose e cooperação das demais entidades de defesa dos animais) e animais domicilia-
dos com autorização para o procedimento mediante termo de consentimento assinado por seu res-
ponsável. 
2.3- A contratada ficará responsável pela entrega do animal, após a recuperação da cirurgia. 
2.4 - Para os cães e gatos com guardiões, estes devem se comprometer a realizar o pré jejum (sóli-
dos e líquidos) de 12 horas e pós cirúrgico em seu domicílio. 
2.5 - Os animais deverão receber medicação prévia adequada para a espécie e porte (sedação e 
anestésico) de forma que o procedimento seja seguro e indolor. 
2.6 - Os animais deverão receber tricotomia anatômica prévia e assepsia adequada do local onde 
será feito o acesso cirúrgico. 
2.7 - Todo o material cirúrgico a ser utilizado pelo Serviço Veterinário contratado deverá apresentar-
se adequadamente esterilizado para cada animal a ser submetido à cirurgia. Agulhas utilizadas para 
aplicação de drogas injetáveis deverão ser descartáveis e de primeiro uso para cada animal submeti-
do ao procedimento cirúrgico. 
2.8 - Os animais que necessitem de medicação para controle de processos infecciosos e inflamató-
rios (antibióticos, antiinflamatórios e analgésicos) adequados à espécie e porte dos animais, serão 
por conta de seu guardião. 
2.9 - Intercorrências no pré, trans e pós-cirúrgico, relacionadas aos procedimentos, serão atendidas 
pelo serviço veterinário contratado, sem ônus ao Município e ao proprietário e/ou guardião do animal. 
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2.10 - Eventuais óbitos que ocorram no pré, trans e pós-cirúrgico, o serviço veterinário contratado, 
deverá obrigatoriamente comunicar o fato ao fiscal do contrato responsável pelo encaminhamento do 
animal canino ou felino. 
2.11 - Os serviços serão prestados nas dependências da contratada, aos animais previamente cadas-
trados, que lhes forem formalmente encaminhados. 
2.12 - A administração terá direito a vistoriar as instalações aparelhos e locais de prestação dos ser-
viços das credenciadas. 
2.13 - A Fiscalização do Contrato terá pronto acesso ao serviço veterinário contratado, a qualquer 
tempo, durante a realização dos procedimentos e desde que respeitadas às exigências de controle de 
infecção e biossegurança, com fins de averiguação do cumprimento das condições contratadas. 
2.14 - A qualquer tempo a Secretaria poderá suspender ou paralisar a execução dos serviços, medi-
ante pagamento dos serviços realizados anteriormente. 
2.15 - Os procedimentos ocorrerão mediante avaliação e autorização da Secretaria Municipal de Sa-
úde. 
2.16 - O valor mensal que será disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde é de até R$ 
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais); independentemente do número de credenciados; perfazendo 
um montante estimado para vigência de 12 (doze) meses em até R$ 78.000,00 (setenta e oito mil 
reais) para a realização dos atendimentos objeto do presente credenciamento, conforme valores 
constantes da tabela de procedimentos do presente edital. 
 

03 - DOS SERVIÇOS 

 
3.1.- Os serviços serão realizados por profissionais habilitados da CONTRATADA/CREDENCIADA, 
em dependência própria com capacidade instalada e responsabilidade técnica, devidamente estabe-
lecida, com utilização de seus equipamentos e dentro dos limites do município de Rosário do Sul /RS. 
3.2 - Se houver mais de um prestador, o quantitativo físico/financeiro será dividido entre todos os 
habilitados, respeitado a proporcionalidade referente à capacidade instalada de cada concorrente e 
na forma estabelecida conforme a Planilha (Anexo I). 
3.3 - Relação dos Serviços, quantidade e valor para credenciamento: 
 
Item Tipo de Cirurgia Valor Valor 

 01 Trans Operatório com Medicação e Contenção 
Procedimento Cirúrgico de Esterilização de Canino Fêmea até 05 kg 

 
R$ 337,00 

 02 Trans Operatório com Medicação e Contenção 
Procedimento Cirúrgico de Esterilização de Canino Fêmea de 06 kg até 10 kg   

 
R$ 383,00 

 03 Trans Operatório com Medicação e Contenção 
Procedimento Cirúrgico de Esterilização de Canino Fêmea de 11 kg até 35 kg  

 
R$ 517,00 

 04 Trans Operatório com Medicação e Contenção 
Procedimento Cirúrgico de Esterilização de Canino Fêmea mais de 36 kg     

 
R$ 593,00 

 05 Trans Operatório com Medicação e Contenção 
Procedimento Cirúrgico de Esterilização de Canino Macho mais de 36 kg    

 
R$ 250,00 

 06 Trans Operatório com Medicação e Contenção 
Procedimento Cirúrgico de Esterilização de Canino Fêmea Macho mais de 36 kg    

 
R$ 217,00 

 07 Trans Operatório com Medicação e Contenção 
Procedimento Cirúrgico de Esterilização de Felino Fêmea mais de 06 kg    

 
R$ 217,00 

 08 Trans Operatório com Medicação e Contenção 
Procedimento Cirúrgico de Esterilização de Felino Macho até 15 kg    

 
R$ 123,00 

 

3.4 - A esterilização de cães e gatos será realizada em no máximo de 21 (vinte e um) animais por mês, tota-
lizando 12 etapas e 255 (duzentos e cinquenta e cinco) castrações, conforme descritos no Cronograma do 
Projeto de Castração deste Edital. 
3.5 - O custo unitário por animal depende do sexo ou porte e será de acordo com o descrito na planilha de 
custos. 
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3.6- Nos preços oferecidos estão inclusos todos os tributos e/ou encargos sociais resultantes do serviço, 
inclusive despesas com seguros, custos com materiais descartáveis para o procedimento, medicação du-
rante a permanência do animal para realizar a castração, entre outras.  
 

04.- DOCUMENTOS PARA A HABILITAÇÃO  

 
4.1- Os interessados que desejarem efetuar o credenciamento deverão obrigatoriamente apresentar 
os seguintes documentos, em original ou por cópia autenticada em tabelionato ou pelo (s) servidor 
(es) municipal (is) encarregado (s) pelo recebimento dos mesmos. 
 
4.2.- HABILITAÇÃO JURÍDICA 
4.2.1.- Cédula de Identidade e CPF do representante legal da empresa; 
4.2.2.- Registro comercial no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, inscrição do ato consti-
tutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documento comprobatório da diretoria em exer-
cício, e, ainda, decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em fun-
cionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão com-
petente, quando a atividade assim o exigir; 
4.2.3.- Declaração, conforme modelo do Anexo II, assinada por representante(s) legal (is) da empre-
sa; 
4.2.4.- Cópia de Certidão Simplificada ou Declaração de Enquadramento em microempresa – ME ou 
empresa de pequeno porte – EPP, autenticada e emitida pela Junta Comercial, caso se tratar de ME 
ou EPP. 
4.2.5.- Caso as Declarações citadas não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou diretor da em-
presa, identificado no CRC (Certificado de Registro Cadastral) ou no Ato Constitutivo, as mesmas 
deverão vir acompanhadas de “Procuração” que conceda poderes ao signatário das Declarações. 
 
4.3.- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
4.3.1.- Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a créditos tributá-
rios Federais, da Previdência Social e quanto a Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional do domicílio ou sede da licitante, dentro do prazo de validade; 
4.3.2.- Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de Tributos Estaduais, expedida pela 
Secretaria e/ou Delegacia da Fazenda Estadual, dentro do prazo de validade; 
4.3.3.- Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislação tributária do 
Município expedidor da sede da empresa que ora se habilita para este certame. (CND corresponden-
te ao CNPJ da proponente); 
4.3.4.- Alvará Municipal de funcionamento (licença para localização); 
4.3.5.- Certificado de Regularidade junto ao FGTS, dentro do prazo de validade; 
4.3.6.- Certidão Negativa de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho nos termos do Título 
VII-A da CLT; 
 
4.4.- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
4.4.1.- Alvará (licença) de Funcionamento fornecido pela Vigilância Sanitária Municipal; 
4.4.2.- Certificado de Regularidade do Estabelecimento emitido pelo Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Estado onde a Clínica está sediada (Rio Grande do Sul);  
4.4.3.- Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a en-
trega do envelope “documentação de habilitação”, Médico (a) Veterinário (a), reconhecido pelo Con-
selho Regional de Medicina Veterinária;  
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4.4.4.- Declaração, assinada pelo representante legal e pelo Médico Veterinário responsável do esta-
belecimento, de que a Clínica ou Hospital Veterinário cumpre integralmente o estabelecido na Reso-
lução 1.015/2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. (Anexo IV- Declaração de Respon-
sabilidade Técnica). 
4.5.- As certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data de expedição não 
superior a 60 (sessenta) dias úteis da data da realização deste certame. 
4.6.- Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e Muni-
cipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a expedição de 
documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à apresentação do documento que 
não pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05 (cinco) dias 
úteis após encerramento da greve. 
4.7.- No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está 
irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de acor-
do com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº. 8.666/93. 
4.8.- Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou contrato), vindo o con-
tratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular peran-
te determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de cláusula do contrato, 
conforme artigo 55, inciso XIII c/c artigo 78, I, da Lei nº. 8.666/93. 
4.9.- Presumem-se autênticos todos os documentos e informações apresentadas pela Licitante. No 
entanto, fica reservado o direito de averiguar a autenticidade dos mesmos. Caso constatado indícios 
de fraude, serão aplicadas as penalidades legais e a Prefeitura obriga-se a oferecer denúncia ao Mi-
nistério Público. 
 

05.-  DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
5.1- Poderão participar do presente credenciamento as Clínicas Veterinárias, devidamente habilita-
das, com regularidade jurídica, fiscal, econômica financeira e técnica, que não tenham sofrido penali-
dade de suspensão ou declaração de inidoneidade por parte do Poder Público e que satisfaçam as 
condições fixadas neste edital e anexo e, que aceitem as normas estabelecidas pela Prefeitura Muni-
cipal de Rosário do Sul-RS. (Anexo IV: Modelo de Requerimento de Participação). 
5.2 - A Clínica Veterinária deverá disponibilizar atendimento no Município de Rosário do Sul/RS.  
5.3 - As condições necessárias ao Credenciamento permanecerão em aberto, pelo período de vigên-
cia de 12 meses, que se dará de acordo com o Edital de Credenciamento observando os princípios 
legais.  
5.4- É vedado o trabalho do credenciado em dependências ou setores próprios do Município e o cre-
denciamento de profissionais pertencentes ao quadro permanente do Município. 
5.5- O Município reserva-se ao direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços 
pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em caso de má prestação, verificada 
em processo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 
5.6- O credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de serviço. 
5.7- O teto máximo do serviço corresponderá à divisão da quantidade de procedimentos constantes 
no objeto deste Edital pelo número de empresas ou profissionais devidamente habilitados no presen-
te procedimento. 
5.8- Não poderá exercer atividade, por credenciamento, o profissional médico veterinário, que for 
servidor público em exercício de cargo em comissão ou função gratificada, ou que estiver em exercí-
cio de mandato eletivo ou com registro oficial de candidatura para qualquer desses cargos. 
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 06 - DO PROCESSO DE CHAMAMENTO 

 
6.1.- O interessado que atender a todos os requisitos previstos no Edital de Credenciamento será 
julgado habilitado e, portanto, credenciado no órgão ou entidade contratante, encontrando-se apto a 
prestar os serviços aos quais se candidatou. 
6.1.1.- O total dos quantitativos físicos e financeiros será rateado, de forma igualitária, entre todos os 
credenciados habilitados, considerando a capacidade declarada. 
6.1.2.- O resultado será publicado em prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis. 
6.2 - Caberá recurso, sem efeito suspensivo, nos casos de habilitação ou inabilitação, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data da publicação. 
6.2.1.- Os recursos serão recebidos no mesmo local da entrega da documentação do credenciamento 
e serão dirigidos à autoridade máxima do órgão ou entidade contratante por intermédio da Comissão 
de Credenciamento, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado. 
6.2.2.- A autoridade superior, após receber o recurso e a informação da Comissão de Credenciamen-
to, proferirá, também no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a sua decisão, devendo promover a sua res-
pectiva divulgação em até 2 (dois) dias úteis. 
6.3.- O credenciamento não estabelece qualquer obrigação do órgão ou entidade contratante em 
efetivar a contratação do serviço, face à sua precariedade e, por isso, a qualquer momento, o creden-
ciado ou o órgão ou entidade contratante poderá denunciar o credenciamento, inclusive quando for 
constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas no Edital, nes-
te Regulamento e na legislação pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa. 
 

07.- DA FORMALIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

 
7.1.- Após análise de toda a documentação apresentada pelo solicitante do credenciamento, o pro-
cesso será encaminhado a Sra. Prefeita Municipal, para homologação e publicação do extrato de 
credenciamento. 
7.2.- Sendo homologado o pedido de credenciamento será formalizado o termo próprio “CONTRATO” 
contendo as cláusulas e condições previstas no Anexo “Termo de Credenciamento”.  
7.3.- A contratação do credenciado somente poderá ocorrer por vontade do órgão ou entidade contra-
tante e desde que esteja em situação regular perante as exigências habilitarias para o credenciamen-
to, que será averiguada em vistoria prévia realizada pela Comissão dos Contratos. 
   

08.- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 
8.1.- Decairá do direito de impugnar os termos do Edital o CREDENCIANTE que não o fizer até o 2º 
(segundo) dia útil da habilitação, conforme disposto no § 2º do Art. 41, da Lei nº 8.666/93. 
8.2.- Sem prejuízo do prazo citado do subitem anterior, a impugnação será decidida no prazo de 03 
(três) dias úteis, observando em qualquer caso o disposto no § 3º do Art. 41, da Lei nº 8.666/93. 
8.3.- A impugnação será dirigida à Comissão Permanente de Licitação e, feita tempestivamente pelo 
licitante, não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão ad-
ministrativa a ela pertinente.  
8.4.- Os recursos deverão ser apresentados por escrito e protocolados no Setor de Protocolos da 
Prefeitura Municipal de Rosário do Sul e dirigidos ao Setor de Licitação. 
8.5.- A Comissão terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para exame e julgamento do recurso. 
8.6.-Deverão ser observados os pressupostos de admissibilidade recursal: legitimidade; interesse de 
recorrer; a existência de ato administrativo decisório; tempestividade; a forma escrita; fundamentação; 
pedido de nova decisão. 
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8.7.- Os recursos serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação da decisão 
ou da lavratura da ata se presente na sessão a licitante interessada em recorrer, e terão os efeitos 
previstos em lei. 
8.8.- Das decisões de anulação ou revogação e de aplicação das penas de advertências, suspensão 
temporária ou de multa, caberá recurso à autoridade superior por intermédio daquela que proferiu a 
decisão. 
8.9.- Acolhida a impugnação contra este Edital, será retificado o mesmo, dando a publicidade neces-
sária aos interessados para que se organizem de acordo com o edital retificado; 
 

09.- PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
9.1.- A utilização dos serviços será de acordo com a necessidade/demanda indicada pela SMS, con-
forme a previsão e os limites orçamentários definidos para o presente objeto, a programação físico-
financeira. 
9.2.- As quantidades dos serviços são estimativas mensais e anuais e serão solicitados de acordo 
com a necessidade; 
9.3 - A Credenciada deverá realizar os serviços contratados sem cobrança de qualquer valor adicio-
nal não previsto neste expediente;  
9.4 - A prestação dos serviços deverá ser feita nas dependências dos estabelecimentos credencia-
dos, em atendimento às solicitações da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.  
9.5 - Os agendamentos para a realização dos procedimentos junto à credenciada serão de responsa-
bilidade da Secretaria Municipal de Saúde.   
9.6 - A empresa credenciada será responsável pelos materiais e equipamentos necessários à presta-
ção dos serviços, bem como por todo e qualquer medicamento imprescindível para a realização do 
procedimento, sempre atentando para os materiais e medicamentos adequados de forma a preservar 
o bem-estar do animal.  
9.7 - A Credenciada deverá ter registro atualizado no Conselho Regional de Medicina Veterinária do 
respectivo Estado e estar em dia com todas às obrigações legais.  
9.8 - A Credenciada deve permitir o acompanhamento e a fiscalização dos procedimentos e da estru-
tura física pela Contratante ou de funcionário designado para tal fim, a qualquer momento da vigência 
do contrato.  
9.9 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizará avaliação dos serviços prestados pelas em-
presas credenciadas, através de servidores ou prestadores de serviços designados.  
9.10. - A Credenciada deverá manter devidamente arquivada os prontuários e outros documentos dos 
animais atendidos e, de imediato, quando solicitado, apresentá-los à Secretaria de Saúde para o a-
companhamento da execução do contrato, bem como fornecer demais informações acerca dos pro-
cedimentos realizados. Estes prontuários e documentos dos animais deverão ser arquivados em meio 
físico e/ou digitais, deverão conter informações detalhadas de cada animal, com registro fotográfico, 
histórico de procedimentos e materiais utilizados.  
9.11 - A entrada do animal na Clínica Veterinária será de responsabilidade da Contratante ou do pro-
prietário do animal, desde que, neste último caso, acompanhe a guia de requisição emitida pela Pre-
feitura e assinada pelo funcionário designado.  
9.12.- As guias de requisição de serviços deverão estar autorizadas pela Secretaria Municipal de 
Saúde, devidamente preenchidas, carimbadas e assinadas pelo próprio Secretário(a), ou na sua au-
sência, pelo responsável pela pasta em exercício do cargo, não sendo permitida a realização de 
quaisquer procedimentos sem a devida requisição autorizada.  
9.13.- As áreas físicas destinadas à realização dos procedimentos deverão seguir rigorosamente as 
especificações da Resolução 1.015/2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária e serão de 
responsabilidade da empresa/estabelecimento credenciado, ficando sujeitas à fiscalização da Vigilân-
cia Sanitária e da Secretaria Municipal de Saúde a qualquer momento durante a vigência do Contrato.  



 

 

 

 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Rosário do Sul 

Secretaria da Fazenda 

Departamento de Licitações e Contratos 

 

7 

9.14 - A Credenciada deverá executar, conforme a melhor técnica, os procedimentos necessários, 
obedecendo rigorosamente às normas técnicas aplicáveis.  
9.15 - A Credenciada fica proibida de ceder ou transferir para terceiros a realização dos procedimen-
tos;  
9.16 - A Credenciada deverá comunicar à Contratante qualquer irregularidade de que tenha conheci-
mento.  
9.17 - A Credenciada deverá disponibilizar os serviços neste Município e adequá-los à execução dos 
serviços necessários, conforme a Resolução 1.015/2012 do Conselho Federal de Medicina Veteriná-
ria ou outra que venha a substituí-la, e de acordo com as demais regulamentações vigentes. 
9.18 – A demanda para a realização dos serviços será determinada pela Secretaria Municipal de Sa-
úde.  
9.19 - O estabelecimento credenciado deverá entregar, até o quinto dia útil de cada mês, durante a 
vigência do Contrato, relatório contendo todos os procedimentos veterinários realizados no mês ante-
rior, acompanhado das cópias das requisições e cópia dos prontuários de cada paciente.  
9.20 - A credenciada deverá oferecer instalações próprias para realização dos atendimen-
tos/internações e procedimentos cirúrgicos que deverão estar em perfeito estado de limpeza e con-
servação, assim como toda a infraestrutura e materiais utilizados nos procedimentos.  
9.21 - A credenciada deverá informar o nome e o registro do médico Veterinário Responsável pela 
Clínica, caso haja mudança, deve ser imediatamente informado o Município.  
9.22 - Os valores a serem pagos pelos serviços prestados, obedecerão à tabela constante do presen-
te anexo I, não sendo admitidos valores superiores ao estipulado.  
9.23 - Os atendimentos e informações pertinentes e necessárias deverão ser registrados devidamen-
te no prontuário de cada animal.  
9.24 - Os valores a serem pagos pelos serviços prestados, obedecerão à tabela constante do presen-
te Termo de Referência, não sendo admitidos valores superiores ao estipulado. 
 

10.- DA CONTRATAÇÃO 

 
10.1.- Expedido o Termo de Homologação emitido pela autoridade superior ou após a convocação de 
cada credenciado, dar-se-á inicio ao processo de contratação através da emissão da ordem de servi-
ço ou instrumento contratual equivalente. 
10.2.- A contratação do credenciado somente poderá ocorrer por vontade do órgão ou entidade con-
tratante e desde que esteja em situação regular perante as exigências habilitarias para o credencia-
mento. 
10.3.- A contratação decorrente do credenciamento obedecerá às regras da Lei Federal nº 8.666/93 e 
os termos da minuta do instrumento contratual/Termo de Referência, anexos ao respectivo Edital. 
10.4.-A Administração convocará o credenciado, em um prazo de até 05 (cinco) dias a partir da ho-
mologação deste chamamento, para assinar ou retirar o instrumento contratual, dentro das condições 
estabelecidas na legislação e no edital, para dar início à execução do serviço, sob pena de decair o 
direito à contratação. 
10.5.- Parágrafo único. O credenciado contratado deverá indicar e manter preposto, aceito pelo órgão 
ou entidade contratante, para representá-lo na execução do contrato. 
10.6.- O instrumento contratual deverá ser assinado pelo representante legal do credenciado, e ob-
servará a minuta contemplada no Edital de Credenciamento. 
10.7.- O extrato do instrumento contratual decorrente do credenciamento será publicado conforme 
disciplina a Lei 8.666/93. 
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11.- DA VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS E DA PRORROGAÇÃO  

 
11.1.- A duração do presente contrato será pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
mediante termo aditivo, nos termos do artigo 57, II da Lei nº 8.666/93 pelo prazo de até 60 (sessenta) 
meses. 
11.2.- A parte que não se interessar pela prorrogação contratual, deverá comunicar a sua intenção, 
por escrito, à outra parte, com antecedência mínima de trinta (30) dias. 
11.3.- O Termo Aditivo de Prorrogação Contratual, de celebração obrigatória, fara parte integrante do 
contrato. 
 

12.-  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
12.1- As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 
 
 

SECRETARIA 
 

CONTA PROJETO 
ATIVIDADE 

CATEGORIA RECURSO 

SMS 60582 2039000 3.3.90.39.00.00.00.00 01 

SMS 6339 2061000 3.3.90.39.00.00.00.00 40 

 
 

13.- DO PAGAMENTO 

 
13.1- Os pagamentos pelos serviços prestados pelos credenciados serão efetuados mensalmente, 
levando em conta o número de procedimentos efetivamente realizados por encaminhamento do Mu-
nicípio, multiplicado pelo valor correspondente da tabela aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde 
(Termo de Referência) deste edital. 
13.2.-O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de documento fiscal idôneo. 
 

14.- DO PESSOAL DO CREDENCIADO 

 
14.1- É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a utilização de pessoal para a execu-
ção dos respectivos procedimentos, incluindo encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 
comerciais resultantes do vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, pode-
rão ser transferidos ao Município. 
 

15.- INFORMAÇÕES 

 
15.1.- Os interessados poderão obter maiores informações junto ao Departamento de Licitações des-
ta Prefeitura, das 7h às 13h, de segunda à sexta-feira, ou pelo telefone (55) 3231-2844, Ramal 213, 
ou ainda pelo e-mail: licita.rosario@hotmail.com. 
15.2.- O presente edital também se encontra disponível na página eletrônica da Prefeitura de Rosário 
do Sul (www.prefeituraderosario.com.br), na aba “Licitações” 
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16.- DAS OBRIGAÇÕES 

 
16.1.- O CONTRATANTE se obriga a: 
I - Exercer a fiscalização da execução do contrato por meio do Gestor do Contrato, servidor especi-
almente designado, conforme o artigo 67 da Lei nº 8.666/93; 
II - Proporcionar todas as condições necessárias, para que o credenciado contratado possa cumprir o 
estabelecido no contrato; 
III - Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução contratual, que 
venham a ser solicitados pelos técnicos do contratado; 
IV - Fornecer os meios necessários à execução, pelo contratado, dos serviços objeto do contrato; 
V - Garantir o acesso e a permanência dos técnicos do contratado nas dependências dos órgãos ou 
entidades contratantes, quando necessário para a execução dos serviços, objeto do contrato 
VI - Realizar o pagamento de acordo com os serviços efetivamente prestados pelo credencia-
do/contratado 
16.2.- O CONTRATADO se obriga a: 
I- Atender rigorosamente ao órgão solicitante quanto aos prazos e execução dos procedimentos do 
contratado, às suas expensas, com qualidade e sujeitando-se à fiscalização por parte do município, 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocor-
ram, respondendo pela perfeita condição dos serviços prestados, inclusive suas quantidades deter-
minadas e com a qualidade dos serviços prestados;  
II - Seguir rigorosamente as especificações do objeto conforme consta no termo de referência; 
III - Arcar com todos os custos da execução da castração do animal sob tratamento. 
IV - Apresentar os relatórios solicitados.  
V - Deverá a entidade conveniada prestar contas à Secretaria de Saúde do Município, mensalmente, 
da utilização dos recursos repassados.  
VI - Encaminhar à castração apenas animais de rua ou de famílias com renda até 01 (um) salário 
mínimo.  
VII - Comprovar a execução do serviço por meio da devolutiva da cópia do prontuário ao setor de 
zoonoses.  
VIII - Priorizar as castrações em fêmeas partindo da premissa do curto ciclo de procriação das mes-
mas.  
IX - Priorizar as famílias de baixa renda com cadastro no CAD único e que tenham realizado o cadas-
tro junto à entidade. Optando por atender aos bairros carentes, com pouca infraestrutura e sanea-
mento básico.  
X - Recuperar o animal castrado (pós-operatório) na clínica ou entidade conveniada responsável pelo 
encaminhamento (animais abandonados) e/ou se viável do ponto de vista do profissional técnico. 
XI - Os proprietários de animais a serem castrados devem firmar termo de compromisso, antes da 
cirurgia, do qual deve constar: 
01 - autorização para cirurgia;  
02 - especificação dos cuidados necessários a serem adotados após o processo cirúrgico; 
03 - declaração de responsabilidade quanto à recuperação do animal no pós-operatório, ministrando 
os medicamentos necessários e comunicando o veterinário responsável em caso de complicações.  
04 - obrigatoriedade de zelar pelo animal dentro dos critérios de posse responsável, não o deixando 
solto, ou o abandonando por quaisquer motivos;  
05 - orientar os proprietários de animais, através de campanhas educativas quanto aos cuidados com 
higiene, vacinação e principalmente com a segurança, a fim de evitar possíveis ataques a pessoas, 
em especial crianças. 
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17.-DOS ANEXOS 

 
17.1- Os documentos relacionados a seguir são parte integrante deste Edital: 
 
ANEXO I: Termo de Referência 
ANEXO II: Modelo de Declaração (atendimento ás exigências do Edital); 
ANEXO III: Minuta do Termo de Credenciamento 
ANEXO IV: Modelo de Requerimento de Participação  
ANEXO  V: Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica 

                                  
 Rosário do Sul, 23 de Setembro de 2019. 

 
 
 

Zilase Rossignollo 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 

Este Edital foi examinado e aprovado por 

esta  

Assessoria Jurídica em __ /__/___ 

Naiala Miranda 

Assessora Jurídica 
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÕES 

 
DECLARAÇÃO 

A empresa.................................................................. CNPJ nº ,através de seu repre-
sentante legal, Sr. ………………………, CPF ……………………., DECLARA que cumpre 
plenamente os requisitos para seu credenciamento no processo instaurado pelo Municí-
pio de Rosário do Sul, modalidade.............. e, sob as penalidades cabíveis, declara 
que a empresa é idônea e que não há superveniência de fato impeditivo a sua habilita-
ção. 

Declaramos ainda: 

a) Que a empresa não está temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida 
de contratar com a Administração do Município de Rosário do Sul/RS, bem como não foi 
declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública nas esferas Federal, 
Estadual e Municipal; 

b) Que não possui em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito a-
nos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do 
art. 27, inc. V, da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal; 

c) Que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de em-
presa pública ou de sociedade de economia mista, bem como não se enquadra nos demais 
impedimentos do Artigo 9º da Lei 8.666/93; 

d) Que concorda, na íntegra, com todos os preceitos, termos e condições gerais do Edital e 
seus respectivos anexos; 

e) Que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora afirmada será imedia-
tamente comunicada, por escrito, ao Município de Rosário do Sul/ RS; 

f) Ciência de que a Administração, a seu exclusivo critério, poderá determinar a gradativa re-
dução e/ou aumento do fornecimento, conforme demanda apresentada; 

g) que se responsabiliza pela prestação dos serviços em conformidade com a legislação perti-
nente e que concorda em prestar serviços objeto deste edital em seu estabelecimento, acei-
tando receber os valores constantes na tabela (anexo I) ao edital de CHAMAMENTO PÚ-
BLICO nº 010/2019. 

 
Local e data. 

(assinatura e carimbo do solicitante) 
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ANEXO III - MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO  

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº. 00XX/2019 

 
O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL-RS, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa 
na Rua Amaro Souto, nº 2203 inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 881.382.292/0001-74, neste ato represen-
tado por sua Prefeita Municipal, Sr. .........................., doravante denominado CREDENCIANTE, e do 
outro,.......................................,(qualificar) registrado no CNPJ........................., doravante denominado 
CREDENCIADO, firmam o presente Termo que por fundamento e finalidade a consecução do objeto 
contratado, descrito abaixo, constante do Processo Administrativo nº 4019/2019, em especial, as re-
gras estabelecidas neste edital, de Chamamento Público nº 010/2019, em conformidade com o dis-
posto na Lei nº 8.666/93 e, demais normas aplicáveis a espécie, mediante as cláusulas e condições a 
seguir exaradas. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1.- O presente Termo de Credenciamento tem por objeto a realização, pelo CREDENCIAMENTO DE 

MÉDICOS VETERINÁRIOS – PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA - PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 
CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS MACHOS E FÊMEAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, DE 
RUA OU DE PROPRIETÁRIOS COMPROVADAMENTE DE BAIXA RENDA, OU, AINDA, ANIMAIS DE RUA 

CONSIDERADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO, DE VULNERABILIDADE E MAUS TRATOS, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência do presente Edital, de acordo com as 
quantidades, especificações e valores estabelecidos; 
 

Item Tipo de Cirurgia Valor Valor 

 01 Trans Operatório com Medicação e Contenção 
Procedimento Cirúrgico de Esterilização de Canino Fêmea até 05 kg 

 
R$ 337,00 

 02 Trans Operatório com Medicação e Contenção 
Procedimento Cirúrgico de Esterilização de Canino Fêmea de 06 kg até 10 kg   

 
R$ 383,00 

 03 Trans Operatório com Medicação e Contenção 
Procedimento Cirúrgico de Esterilização de Canino Fêmea de 11 kg até 35 kg  

 
R$ 517,00 

 04 Trans Operatório com Medicação e Contenção 
Procedimento Cirúrgico de Esterilização de Canino Fêmea mais de 36 kg     

 
R$ 593,00 

 05 Trans Operatório com Medicação e Contenção 
Procedimento Cirúrgico de Esterilização de Canino Macho mais de 36 kg    

 
R$ 250,00 

 06 Trans Operatório com Medicação e Contenção 
Procedimento Cirúrgico de Esterilização de Canino Fêmea Macho mais de 36 kg    

 
R$ 217,00 

 07 Trans Operatório com Medicação e Contenção 
Procedimento Cirúrgico de Esterilização de Felino Fêmea mais de 06 kg    

 
R$ 217,00 

 08 Trans Operatório com Medicação e Contenção 
Procedimento Cirúrgico de Esterilização de Felino Macho até 15 kg    

 
R$ 123,00 

 
1.2- Os animais a serem castrados são cães e gatos em situação de rua (sem proprietários conside-
rados como comunitários, que serão de responsabilidade da secretaria de saúde, através do depar-
tamento de zoonose e cooperação das demais entidades de defesa dos animais) e animais domicilia-
dos com autorização para o procedimento mediante termo de consentimento assinado por seu res-
ponsável. 
 
1.3- A contratada ficará responsável pela entrega do animal, após a recuperação da cirurgia. 
1.4 - Para os cães e gatos com guardiões, estes devem se comprometer a realizar o pré jejum (sóli-
dos e líquidos) de 12 horas e pós cirúrgico em seu domicílio. 
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1.5 - Os animais deverão receber medicação prévia adequada para a espécie e porte (sedação e 
anestésico) de forma que o procedimento seja seguro e indolor. 
1.6 - Os animais deverão receber tricotomia anatômica prévia e assepsia adequada do local onde 
será feito o acesso cirúrgico. 
1.7 - Todo o material cirúrgico a ser utilizado pelo Serviço Veterinário contratado deverá apresentar-
se adequadamente esterilizado para cada animal a ser submetido à cirurgia. Agulhas utilizadas para 
aplicação de drogas injetáveis deverão ser descartáveis e de primeiro uso para cada animal submeti-
do ao procedimento cirúrgico. 
1.8 - Os animais que necessitem de medicação para controle de processos infecciosos e inflamató-
rios (antibióticos, antiinflamatórios e analgésicos) adequados à espécie e porte dos animais, serão 
por conta de seu guardião. 
1.9 - Intercorrências no pré, trans e pós-cirúrgico, relacionadas aos procedimentos, serão atendidas 
pelo serviço veterinário contratado, sem ônus ao Município e ao proprietário e/ou guardião do animal. 
1.10 - Eventuais óbitos que ocorram no pré, trans e pós-cirúrgico, o serviço veterinário contratado, 
deverá obrigatoriamente comunicar o fato ao fiscal do contrato responsável pelo encaminhamento do 
animal canino ou felino. 
1.11 - Os serviços serão prestados nas dependências da contratada, aos animais previamente cadas-
trados, que lhes forem formalmente encaminhados. 
1.12 - A administração terá direito a vistoriar as instalações aparelhos e locais de prestação dos ser-
viços das credenciadas. 
1.13 - A Fiscalização do Contrato terá pronto acesso ao serviço veterinário contratado, a qualquer 
tempo, durante a realização dos procedimentos e desde que respeitadas às exigências de controle de 
infecção e biossegurança, com fins de averiguação do cumprimento das condições contratadas. 
1.14 - A qualquer tempo a Secretaria poderá suspender ou paralisar a execução dos serviços, medi-
ante pagamento dos serviços realizados anteriormente. 
1.15 - Os procedimentos ocorrerão mediante avaliação e autorização da Secretaria Municipal de Sa-
úde. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO  

 
2.1. - O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e anuência do CREDENCIADO, por i-
guais e sucessíveis períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme estabelece o artigo 57, 
II, da Lei nº. 8.666/93. 
 

CLAUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

 
3.1- As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 

SECRETARIA 
 

CONTA PROJETO 
ATIVIDADE 

CATEGORIA RECURSO 

SMS 60582 2039000 3.3.90.39.00.00.00.00 01 

SMS 6339 2061000 3.3.90.39.00.00.00.00 40 

 

CLAÚSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 
4.1.- Os serviços contratados através deste Termo serão pagos, de acordo com o número de atendi-
mento efetuado, tendo como referência a tabela de preço referido no edital, para o pagamento, o 
CREDENCIADO, deverá apresentar a nota fiscal do serviço, acompanhada das “ordens de serviço”, 
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revisadas pela fiscalização do CREDENCIANTE, no primeiro dia útil do mês subsequente ao da pres-
tação dos serviços. 
4.2.- Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o décimo dia útil do mês subsequente, 
mediante apresentação de relatório dos serviços prestados, obedecendo ao cronograma e valores 
fixados no credenciamento, conforme dados bancários informados: 
Banco:    
Agência: 
Conta nº.:  

 
4.3.- Os pagamentos somente serão realizados após entrega do relatório de atendimento, 
devidamente assinado pelo fiscal do contrato. 
4.4.- Não serão objetos de pagamento os serviços não efetuados dentro da boa técnica profis-
sional e das normas éticas existentes. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO 

 
5.1- O credenciamento caracteriza uma relação contratual de prestação serviços. 
5.2- O CREDENCIADO deverá manter, durante a vigência deste Termo, as condições de habilitação 
exigidas para a sua celebração. 
5.3- É de responsabilidade exclusiva e integral do CREDENCIADO a utilização de pessoal para a 
execução dos respectivos procedimentos, incluído encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e 
fiscais resultantes de vínculo empregatício ou comercial. 
5.4- É vedado: 
a) o trabalho do CREDENCIADO em dependências ou setores próprios municipais; 
b) ao CREDENCIADO ter em seu quadro social ou de empregados, sob pena de rescisão deste Ter-
mo, servidor público, contratado do Município CREDENCIANTE sob qualquer título, ocupante de car-
go eletivo ou com registro oficial de candidatura a cargo no Município CREDENCIANTE; 
c) o CREDENCIADO não poderá vir a ocupar cargo público, contratado ou eletivo, no Município 
CREDENCIANTE, sob pena de rescisão deste Termo; 
d) a transferência dos direitos e obrigações decorrentes desse Termo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 

 
6.1- O CREDENCIANTE, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde, realizará, subsidiariamen-
te, fiscalização dos serviços decorrentes deste Termo, através de fiscal a ser nomeado por portaria, 
não excluindo ou restringindo a responsabilidade do CREDENCIADO na prestação do serviço, objeto 
deste Termo. 
6.2.- Fica a critério da fiscalização as seguintes obrigações: 
a) receber o objeto deste contrato, verificando a sua conformidade com as especificações 
estabelecidas no credenciamento quanto às especificações, quantidades, marcas (se for o caso); 
b) assegurar à contratada acesso as suas dependências/propriedades, por ocasião da execução 
deste contrato; 
c) agir e decidir em nome do Município, inclusive, para rejeitar o(s) produtos(s) em desacordo com as 
especificações exigidas; 
d) comunicar oficialmente a seus superiores quanto à rejeição do(s) serviço(s); 
e) acompanhar, também, os prazos estabelecidos para execução dos mesmos e da apresentação 
das faturas, notificando a contratada, por escrito, quaisquer reclamações ou solicitações havidas; 
f) certificar as notas fiscais correspondentes e encaminhá-las imediatamente ao Órgão Financeiro do 
Município, após constatar o fiel cumprimento das obrigações estabelecidas neste instrumento; 
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g) exigir da contratada o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES 

 
7.1.- O CONTRATANTE se obriga a: 
I - Exercer a fiscalização da execução do contrato por meio do Fiscal de Contrato, servidor especial-
mente designado, conforme o artigo 67 da Lei nº 8.666/93; 
II - Proporcionar todas as condições necessárias, para que o credenciado contratado possa cumprir o 
estabelecido no contrato; 
III - Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução contratual, que 
venham a ser solicitados pelos técnicos do contratado; 
IV - Fornecer os meios necessários à execução, pelo contratado, dos serviços objeto do contrato; 
V - Garantir o acesso e a permanência dos técnicos do contratado nas dependências dos órgãos ou 
entidades contratantes, quando necessário para a execução dos serviços, objeto do contrato 
VI - Realizar o pagamento de acordo com os serviços efetivamente prestados pelo credencia-
do/contratado 
7.2.- O CONTRATADO se obriga a: 
I- Atender rigorosamente ao órgão solicitante quanto aos prazos e execução dos procedimentos do 
contratado, às suas expensas, com qualidade e sujeitando-se à fiscalização por parte do município, 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocor-
ram, respondendo pela perfeita condição dos serviços prestados, inclusive suas quantidades deter-
minadas e com a qualidade dos serviços prestados;  
II - Seguir rigorosamente as especificações do objeto conforme consta no termo de referência; 
III - Arcar com todos os custos da execução da castração do animal sob tratamento. 
IV - Apresentar os relatórios solicitados.  
V - Deverá a entidade conveniada prestar contas à Secretaria de Saúde do Município, mensalmente, 
da utilização dos recursos repassados.  
VI - Encaminhar à castração apenas animais de rua ou de famílias com renda até 01 (um) salário 
mínimo.  
VII - Comprovar a execução do serviço por meio da devolutiva da cópia do prontuário ao setor de 
zoonoses.  
VIII - Priorizar as castrações em fêmeas partindo da premissa do curto ciclo de procriação das mes-
mas.  
IX - Priorizar as famílias de baixa renda com cadastro no CAD único e que tenham realizado o cadas-
tro junto à entidade. Optando por atender aos bairros carentes, com pouca infra estrutura e sanea-
mento básico.  
X - Recuperar o animal castrado (pós-operatório) na clínica ou entidade conveniada responsável pelo 
encaminhamento (animais abandonados) e/ou se viável do ponto de vista do profissional técnico. 
XI - Os proprietários de animais a serem castrados devem firmar termo de compromisso, antes da 
cirurgia, do qual deve constar: 
01 - autorização para cirurgia;  
02 - especificação dos cuidados necessários a serem adotados após o processo cirúrgico; 
03 - declaração de responsabilidade quanto à recuperação do animal no pós-operatório, ministrando 
os medicamentos necessários e comunicando o veterinário responsável em caso de complicações.  
04 - obrigatoriedade de zelar pelo animal dentro dos critérios de posse responsável, não o deixando 
solto, ou o abandonando por quaisquer motivos;  
05 - orientar os proprietários de animais, através de campanhas educativas quanto aos cuidados com 
higiene, vacinação e principalmente com a segurança, a fim de evitar possíveis ataques a pessoas, 
em especial crianças. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

 
8.1.- O não cumprimento de quaisquer das cláusulas e condições pactuadas no instrumento contratu-
al ou documento congênere ou a sua inexecução parcial ou total, poderá ensejar na aplicação de 
penalidade financeira e rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial ou extrajudi-
cial. 
8.2.- O credenciado contratado ficará sujeito, no caso de atraso injustificado, assim considerado pelo 
órgão ou entidade contratante, execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das res-
ponsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
a) advertência; 
b) multa moratória e/ou indenizatória, de acordo com os valores ou percentuais incidentes sobre o 
valor do serviço; 
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Muni-
cípio de Rosário do Sul/RS, através de seus órgãos e entes, pelo prazo de até dois anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
8.3.- O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado do paga-
mento eventualmente devido pelo órgão quantidade contratante ao credenciado/prestador do serviço 
ou, ainda, cobrado judicialmente através de executivo fiscal. 
8.4.- As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta cláusula podem ser aplicadas, cumulativa-
mente ou não, à pena de multa. 
8.5.- As penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" destas cláusulas também poderão ser aplicadas 
ao credenciado/prestador do serviço, conforme o caso, que tenha sofrido condenação definitiva por 
fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou de-
monstrar não possuir idoneidade para contratar com este Município, através de seus órgãos ou entes. 
8.6. - A aplicação das penalidades acima enumeradas não afasta a possibilidade de órgão ou entida-
de contratante encaminhar representação ao Ministério Público Estadual para a adoção das provi-
dências criminais competentes contra o credenciado. 
8.7. - As penalidades previstas em instrumento contratual ou editalício são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ga-
rantida a ampla defesa e o contraditório. 
8.8. - Além dos motivos previstos em lei poderão ensejar a rescisão do contrato de prestação de ser-
viço: 
I. alteração social, contratual ou modificação de finalidade ou estrutura que, a juízo da contratante, 
prejudique o cumprimento do contrato; 
II. envolvimento do contratado, por qualquer meio, em protesto de títulos, execução fiscal e emissão 
de cheques sem a suficiente provisão de fundos ou qualquer outro fato que desabonem ou compro-
metam a sua capacidade econômico-financeira ou caracterize a sua insolvência. 
III. violar o sigilo das informações recebidas para a realização dos serviços; 
IV. utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e às quais 
tenha acesso, por força de suas atribuições contratuais e outras que contrariarem as condições esta-
belecidas pelo órgão ou entidade contratante; 
V. venha a ser declarado inidôneo ou punido com proibição de licitar com qualquer órgão da Adminis-
tração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 
VI. na hipótese de ser anulado o credenciamento, a adjudicação e a contratação, em virtude de feri-
mento a qualquer dispositivo legal ou normativo ou ainda por força de decisão judicial. 
VII. o desempenho insatisfatório na execução do serviço contratado. 
8.9.- Caberá pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da intima-
ção do ato de rescisão do contrato, à autoridade máxima do órgão ou entidade contratante, salvo 
quando for decorrente de cumprimento de ordem judicial. 
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8.10.- A multa prevista na letra b, desta cláusula, corresponde a 10% (dez por cento) do valor MÉDIO 
pago pelo contratante ao contrato nos últimos 06 meses, por infração de qualquer cláusula ou condi-
ção deste contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação referente a licita-
ções e contratos administrativos, assegurado o direito à defesa. 
8.11.- O valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ao CON-
TRATADO. 
 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

 
9.1 A rescisão deste Termo poderá dar-se nas seguintes hipóteses: 
a) pela ocorrência de seu termo final; 
b) por qualquer uma das partes, mediante notificação com 30 (trinta) dias de antecedência; 
c) por acordo entre as partes; 
d) unilateralmente, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de descumprimento 
de qualquer condição estabelecida no Edital ou no Termo de Credenciamento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
10.1.- A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 
previstos no art. 77 da Lei federal n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO 

 
11.1.- Fica eleito o Foro da Comarca de Rosário do Sul/RS para dirimir as dúvidas oriundas deste 
Termo, quando não solucionadas administrativamente. 
11.2.- E, por estarem juntos e acordados, assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma. 

 
 
                                
 

           Rosário do Sul, ... de .......... de 2019. 
 
 
 
 

CREDENCIANTE                                                                                                    CREDENCIADO 
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ANEXO V- MODELO DE REQUERIMENTO  

 

 

 
AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA DE ROSARIO DO SUL 

 

 

 
_____________(nome do proponente), inscrito no CNPJ nº _________, com sede a (endereço com-
pleto) _________________, vem requerer a inscrição no CREDENCIAMENTO Nº 010/2019, PARA PRO-

CEDIMENTO CIRÚRGICO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS MACHOS E FÊMEAS DE PEQUENO, MÉ-
DIO E GRANDE PORTE, DE RUA OU DE PROPRIETÁRIOS COMPROVADAMENTE DE BAIXA RENDA, OU, 
AINDA, ANIMAIS DE RUA CONSIDERADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO, DE VULNERABILIDADE E MAUS 

TRATOS, de acordo com a exigência do Edital de Chamamento 010/2019, bem como indicar o(s) pro-
fissional(is) _______________ inscrito(s)s no CONSELHO sob nº __________ para prestação dos 
serviços. 
 
Em anexo, segue a documentação exigida neste Edital, de cujos termos declaro estar ciente e de 
acordo, aceitando os valores tabelados no Anexo 01 do edital.  
 
 

Termos em que pede e espera deferimento. 
 

xxxxxxxxxxx,..........de............. de 2019. 
 
 

____________________________ 
(Nome e assinatura do proponente) 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

 

Município / UF, em   00/00/2019 
_______________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Responsável Técnico 
 
 

___________________________________________________________ 
 

Digite o nome do proprietário do estabelecimento 
Assinatura do Proprietário do Estabelecimento 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
Nome:Digite o nome do Responsável Técnico 
RG Nº:Digite o RG do Responsável Técnico 
CPF Nº:Digite o CPF do Responsável Técnico 
CRMV nº:Digite o CRMV  do Responsável Técnico 
Endereço residencial:Digite o endereço RESIDENCIAL do Responsável Técnico 
Município:Município/UF 
E-mail:Digite o e-mail PESSOAL do Responsável Técnico 
Telefone:Digite telefone PESSOAL do Responsável Técnico 

DECLARO SER RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ESTABELECIMENTO: 

Razão social:Digite a razão social do estabelecimento 
Nome fantasia:Digite o nome fantasia do estabelecimento 
CNPJ Nº:00.000.000/0000-00 
Inscrição estadual Nº:Digite a inscrição estadual do estabelecimento 
Endereço:Digite o endereço do estabelecimento 
Município:Município/UF 

E comprometo-me a estar ciente e cumprir a legislação vigente, a fim de evitar sanções legais pre-
vistas e cumpre integralmente o estabelecido na Resolução 1.015/2012 do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária 


