Prefeitura Municipal de Luz
Secretaria Municipal de Administração

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 DE 22.01.19
FUNDAMENTAÇÃO E BASE JURÍDICA/LEGAL: Art.25 da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas
alterações; Decreto Municipal nº 2008/2015 de 28.029.15

1. PREÂMBULO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, também referida no presente documento
como “MUNICÍPIO”, situado na Av. Laerton Paulinelli, 153, Bairro Monsenhor Parreiras em
Luz/MG, CEP 35595-000, inscrita no CNPJ: 18.301.036/0001-70, torna público, para ciência dos
interessados, que receberá inscrição e documentos previstos neste edital para credenciar
CASTRAMÓVEL, CLÍNICAS, PET SHOP E HOSPITAIS VETERINÁRIOS interessados em
prestar serviços veterinários de castração de cães e gatos e na condição de Pessoa Jurídica, nas
especialidades/quantitativos relacionados no Anexo I.
O credenciamento será no período de 28 de janeiro de 2019 a 28 de Março de 2019, no
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura, de 13h as 17h. A análise da documentação
para o referido credenciamento ocorrerá sempre as sextas feiras às 14:00 horas na Sala de
Licitações da Prefeitura de Luz/MG, nos moldes da Lei Federal 8.666/93, em atendimento ao
Decreto Municipal nº 2.433/2018 de 19.01.2018, que regulamenta a matéria e das regras estabelecidas
no presente Edital de Credenciamento.
A contratação que se regerá pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações,
através de processo de inexigibilidade, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no
presente ato convocatório, normas que os licitantes interessados declaram conhecer e as quais aderem
incondicional e irrestritamente, sendo que os envelopes contendo a documentação individualizada de
habilitação e propostas deverão ser entregues no Departamento de Licitações da PREFEITURA
MUNICIPAL DE LUZ, no endereço acima.
1 - DO OBJETO
1.1. O presente edital tem por objeto o credenciamento de CASTRAMÓVEL, CLÍNICAS, PET
SHOP E HOSPITAIS VETERINÁRIOS, interessados em prestar serviços veterinários de

castração de cães e gatos, legalmente constituídos na forma da lei, para tornarem-se agentes
arrecadadores do Município de Luz, visando prestação de serviços para realização de cirurgias
para esterilização de cães e gatos, machos e fêmeas, acompanhadas da avaliação pré-cirúrgica
e da devida identificação dos animais castrados, com remuneração a preço descrito em tabela
(anexo), nos termos das regras estabelecidas neste edital.
3 - DA HABILITAÇÃO
3.1. Será considerado habilitado no CREDENCIAMENTO as instituições que, tendo ramo de
atividade pertinente e compatível com o objeto deste credenciamento, protocolar no Serviço de
Licitações da Secretaria de Administração, os documentos a seguir relacionados dentro de envelope ou
volume fechado, aceitos como original ou por qualquer processo de cópia autenticada nas formas
previstas no Artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, não sendo aceito, em hipótese alguma, confrontação
de documentos na abertura dos envelopes para autenticação pelo Presidente da Comissão, contendo no
anverso da parte externa os dizeres:
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AO
SERVIÇO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO LUZ
CLINICA/HOSPITAL: ____________________________________
CNPJ:________________________________________________
ENDEREÇO: __________________________________________
CREDENCIAMENTO Nº. 001/2019
3.2. Os documentos para habilitação de pessoas Jurídicas no presente credenciamento, seguem
abaixo:
a) 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 documentos de
eleição de seus administradores;
b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria
em exercício;
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim exigir;
d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da
Fazenda;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida ativa da União e Certidão de
Quitação de Tributos e Contribuições Federais) e Fazenda Municipal (tributos mobiliários e
imobiliários) da sede do licitante, dentro do prazo de validade ou equivalente, na forma da lei;
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do INSS);
g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS);
h) Alvarás de Funcionamento e Sanitário atualizados;
i)
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
j)
Certidão de inexistência de pedidos de falência, concordata e recuperação
judicial contra a proponente, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica,
com data não superior a 30 (trinta) dias da apresentação da mesma a Comissão;
k) Declaração expressa da proponente, indicando o(s) responsável(eis) técnico(s) (Médico
Veterinário) da empresa;
l) Prova de registro e de regularidade da proponente junto ao Conselho Regional de Medicina
Veterinária (CRMV-MG);
m) Prova de anotação de responsabilidade técnica do profissional, perante o Conselho Regional
de Medicina Veterinária (CRMV-MG);
Declarações de: Idoneidade e de Não Existência de Trabalhadores Menores. As declarações deverão
ser digitadas ou datilografadas;
Os documentos referidos deverão ser entregues juntamente com o Termo de Compromisso abaixo.
3.3. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito com data de
emissão não superior a 60 (sessenta) dias do recebimento do Envelope.
3.4. Os documentos referidos no subitem 3.2 deverão ser entregues juntamente com o Termo de
Compromisso de que trata o subitem 3.4.1 abaixo.
3.4.1. A demonstração de interesse deverá ocorrer mediante apresentação pela instituição interessada,
da Proposta de Credenciamento – Anexo V deste edital, firmado por responsável legal – designação
regimental ou por delegação – acompanhado de cópia autenticada do ato de designação e/ou delegação
do signatário.
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3.5. Os documentos expedidos pela internet deverão ser originais, vedada a cópia fotostática, reservado
o direito de verificação de sua autenticidade pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

4 – DA CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS
O exame dos documentos de adesão ao presente CREDENCIAMENTO ficará a cargo do SERVIÇO
DE LICITAÇÕES, que convocará a CPL à qual competirá:
a) receber e verificar a documentação necessária ao CREDENCIAMENTO;
b) examinar os documentos apresentados, em confronto com as exigências deste Edital, devendo
recusar a participação dos interessados que deixarem de atender às normas e condições nele fixadas;
c) Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, quanto a documentação de
habilitação, a Comissão de Licitação emitirá a Ata de Abertura dos Documentos na qual identificará os
participantes credenciados para realização dos serviços;
d)Da sessão pública de credenciamento será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de
outros, o relatório relativo à análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos
interpostos.
e) submeter o resultado da análise da documentação apresentada à apreciação do Secretário de Saúde
do Município de LUZ-MG.

5 – DO PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO
5.1. O recebimento e protocolo dos Envelopes com os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do
credenciamento, dar-se-á no período de 60 (sessenta) dias, sendo de 28 de janeiro de 2019 a 28 de
Março de 2019, no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura.
5.1.1. A análise da documentação para o referido credenciamento ocorrerá sempre as sextas feiras
às 14:00 horas na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal, Av. Laerton
Paulinelli, nº 153 - Luz/MG.
5.2. LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES:
5.2.1 - LOCAL: SETOR DE LICITAÇÃO - Av. Laerton Paulinelli, nº 153 - Luz/MG.
5.2.2 – ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO: toda sexta-feira
5.2.3 - HORÁRIO: As 14:00 horas.
5.3. Em se constatando a falta ou a invalidade de qualquer documento apresentado pelo participante
no presente processo de credenciamento, o mesmo será considerado inabilitado para assinar o
contrato de credenciamento, não ensejando indenização de qualquer natureza. Poderá o mesmo,
entretanto, regularizar a sua documentação e, em nova oportunidade, a qualquer tempo, recomeçar
os procedimentos através de novo Termo de Compromisso.
6 – DA ADESÃO
6.1. Os serviços, objeto do presente CREDENCIAMENTO, serão prestados pelos CASTRAMÓVEL,
CLÍNICAS, PET SHOP E HOSPITAIS VETERINÁRIOS credenciados, mediante assinatura de
Termo de Contrato, em conformidade com minuta anexa ao presente Edital.
6.2. O ato de inscrição para o credenciamento previsto neste edital não gera direito à contratação
ficando a mesma condicionada ao integral cumprimento de ato administrativo de autorização, pela
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autoridade competente, mediante CREDENCIAMENTO de licitação, com fulcro no caput do artigo 25
da lei Federal nº 8.666/93.
6.3. O processo de credenciamento é regido pela Lei Federal nº 8.666, de21 de junho de 1993, com
suas posteriores modificações, de forma subsidiária, pelo Decreto Municipal nº 2.433/2018 de
19.01.2018 e demais legislações pertinentes, aplicando-se,no que couber,os princípios gerais de
direito público, suplementados pelo direito privado.

7 – DO PREÇO
7.1.O valor máximo a ser pago pelo Município pela prestação dos serviços veterinários de castração de
cães e gatos, será de acordo com os valores constantes no Decreto Municipal nº 2.433/2018 de
19.01.2018, abaixo descritos:
ANIMAL

SEXO

CÃO/GATO

Macho/
Fêmea

VALOR
R$ 75,00

QUANTIDADE / ESTIMATIVA
ANUAL
500

8 – DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA
8.1. Serão disponibilizados recursos orçamentários do FMS de Saúde para realização dos
procedimentos.
8.2. As cirurgias serão agendadas em dias determinados pela(s) contratada(s) em acordo com a
Secretaria Municipal de Saúde.
8.3. O animal será levado até a(s) contratada(s) no dia marcado por um representante do Serviço de
Vigilância Epidemiológica ou da Associação Protetora dos Animais de Luz - MG, no período da
manhã e retirado na tarde do mesmo dia, sem pernoite.
8.4. Nos casos de a(s) Contratada(s) se sediar(em) em outro município será de sua responsabilidade o
transporte dos animais a serem avaliados/castrados, estando o Município de Luz isento de qualquer
despesa com o translado.
8.5. O Município pagará à(s) contratada(s) mediante faturamento mensal.
8.6. As espécies animais envolvidas serão: cães e gatos de ambos os sexos, com no mínimo 180 (cento
e oitenta) dias e no máximo 10 (dez) anos de idade.
8.7. A triagem, o cadastramento e o encaminhamento dos animais, serão realizados pela contratante,
através da Secretaria Municipal de Saúde, que identificará o animal e autorizará a realização do
procedimento, mas a liberação da cirurgia ficará a cargo da(s) contratada(s), que através da avaliação
clínica pré-operatória deferirá se o animal está apto ao procedimento.
8.8. A(s) contratada(s) deverá preencher um formulário, fornecido pela contratante, com o nome do
veterinário responsável pela cirurgia, atestando a execução do procedimento e devolvido na prestação
mensal de contas.
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8.9. O Médico Veterinário da(s) empresa(s) contratada(s) realizará a avaliação clínica do animal e nos
casos em que verificar que o animal não tem condições clínicas para a cirurgia de esterilização, deverá
devolver o mesmo para a Vigilância Epidemiológica, com uma declaração de não reunir condições
clínicas para a cirurgia, na qual deverá constar o motivo de tal diagnóstico.
8.10. A(s) contratada(s) assegurará que todos os procedimentos pré e pós-cirúrgicos sejam realizados
ou supervisionados por Médico Veterinário, que deverá assinar como Responsável Técnico do pré e
pós-cirúrgico. Os animais permanecerão sob monitoramento pós-cirúrgico tempo suficiente para
garantir o retorno à normalidade de seus sinais vitais.
8.11.A(s) contratada(s) providenciará para que cada animal castrado receba uma dose de antiinflamatório com eficácia de 1 dia e outra de antibiótico injetável com eficácia no mínimo 2 (dois)
dias. Outras medicações serão indicadas via receita e serão de responsabilidade da Associação
Protetora dos Animais de Luz - MG ou da Secretaria Municipal de Saúde.
8.12. Em caso de intercorrências devido ao procedimento cirúrgico fica estabelecido como responsável
o médico-veterinário que realizou a cirurgia de castração para avaliação do animal no pós operatório.
8.13. Eventuais óbitos que ocorram no pré, trans e pós-cirúrgico, o Serviço Veterinário contratado,
deverá obrigatoriamente registrar em prontuário médico-veterinário e comunicar o fato á autoridade
sanitária responsável pelo encaminhamento do animal, que tomará as providências cabíveis.
8.14. Os serviços Veterinários contratados devem atender ao disposto nas Resoluções e demais leis
pertinentes, especialmente, a Leis Municipais N° 1.284/2003 e N° 1789/2010.

9 – DO PRAZO
9.1. O Contrato de Adesão assinado em decorrência do presente credenciamento terá validade de 12
meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo ao instrumento
inicial, por igual período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57 item II da
Lei 8.666/93.
9.2. O Contrato de Adesão serão assinados em 03 (três) vias de igual teor, sendo uma para a contratada
e as demais para controle do Município de Luz - MG.
10 – DA FORMA DE PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias corridos, de acordo com as quantidades dos
serviços executados contados da apresentação da nota fiscal eletrônica devidamente atestada pela
Secretaria de Saúde, em moeda corrente nacional, mediante a realização das castrações, observado o
valor credenciado, baseado na tabela e as especificações constantes no anexo I do edital e demais
condições estipuladas no mesmo;
10.2. O Município de Luz/MG não se responsabiliza pelo atraso dos pagamentos nos casos de não
entrega dos relatórios e da respectiva nota fiscal eletrônica nos prazos estabelecidos;
10.3 A nota fiscal eletrônica deverá ser preenchida identificando o número do processo licitatório,
descrição completa dos serviços prestados, conforme a Autorização de Fornecimento, a qual está
vinculada. Informar os dados de CNPJ, Endereço, Nome da Contratada, número da Agência e Conta
Bancária em nome da Credenciada na qual será efetuado o depósito para o pagamento do objeto.
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10.4 O Credenciado será remunerado exclusivamente através dos valores estabelecidos na tabela
publicada no Decreto Municipal nº 2.433/2018 de 19.01.2018 e Edital de Credenciamento, sendo
vedada: a cobrança de sobretaxa, a retenção e/ou exigência de apresentação de qualquer documento
adicional e cobrança de depósito e ou caução de qualquer natureza.

11 – DO REAJUSTE
O valor dos serviços a serem contratados será fixo e irreajustável durante a vigência do contrato, caso
haja prorrogação do contrato, os preços dos serviços ora contratados poderão ser reajustados pelo
índice acumulado do INPC dos últimos 12 (doze) meses, ou outro índice que oficialmente venha
substituí-lo
12 – DA PROPOSTA
12.1 A proposta de prestação dos serviços (ANEXO V) deverá atender o valor unitário de cada
serviço, nos termos da tabela de preço a ser publicada no Edital para Credenciamento (ITEM 7), que
serão reajustados pelo Município anualmente, de acordo o índice anual do INPC, caso não for
realizado novo edital.
12.2 Havendo mais de um prestador cadastrado em condições de prestar o mesmo serviço, todos
deverão ser convocados para firmar contrato de prestação de serviço, sendo rateado/distribuída a
cada um deles certa quantidade de serviços, pois o quantitativo de consultas é estimativo e depende da
demanda.
12.2.1 Não sendo viável a convocação de todos os prestadores de serviços cadastrados no termo
do parágrafo anterior, deverá haver revezamento entre os cadastrados, promovido através de sorteio ou
pelo critério que a Secretária Municipal de Saúde definir.
12.3 Não haverá limite de quantidade de serviços individual para cada prestador de serviço e
nem valor máximo. O valor a ser contratado e empenhado a favor da CREDENCIADA, é meramente
ESTIMATIVO, considerando que de acordo com o número de credenciadas ao longo do ano e a
critério do gestor, poderá haver acréscimo ou decréscimo no valor empenhado.
12.4 Os valores referentes ao Credenciamento poderão ser revistos pelo Município, anualmente, para
manter o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, na forma prevista na Lei Federal 8.666/93.
12.5 O pedido de credenciamento e a respectiva Proposta de Prestação dos Serviços dos interessados
credenciados não assegura direito a contratação, já a contratação assegura direito à prestação
dos serviços, considerando a possibilidade de alteração das quantidades a serem prestadas que
dependerão da necessidade, bem como da disponibilidade orçamentária e financeira da
Secretaria Municipal de Saúde.
13 - DA ASSINATURA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO
13.1– Após o julgamento definitivo pela Comissão Permanente de Licitações responsável pelo
Credenciamento, lavrada a ata, o processo será encaminhado à autoridade competente para
adjudicação e homologação dos credenciados.
13.2 -A CPL irá instaurar um processo de compra por inexigibilidade de licitação o qual a ratificação
será publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros - AMM.
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13.3 - A posterior contratação dos credenciados, será por inexigibilidade, uma vez a inviabilidade de
competição entre os interessados, razão pela qual a licitação torna-se inexigível, de acordo com o
caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93.
13.4 - O Município de Luz/MG convocará todos os participantes declarados Credenciados, para
assinatura do Contrato de Credenciamento;
13.5 - Decairá do direito de Credenciamento os convocados que não assinarem o Contrato no prazo e
condições estabelecidas.
14 – DA RESCISÃO
14.1. O presente credenciamento poderá ser rescindido pela inexecução das obrigações pactuadas,
quer pela superveniência de norma legal que a torne formal ou materialmente inexigível ou desde que
ocorra qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações à
qual as partes expressamente se submetem, podendo a rescisão ser determinada:
a) a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante a denúncia da parte interessada, com
antecedência de 30 (trinta) dias;
b) por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos enumerados incisos I a XII do art. 78 da Lei
8.666/93, com suas posteriores alterações;
c) judicialmente, nos termos da lei.
14.2. Permanecem garantidos os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa,
prevista nos artigos 77 e 78, da lei Nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.

15 – DAS MULTAS
15.1. Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou condição do contrato, ou pela inexecução total ou
parcial do mesmo, o CONTRATANTE aplicará as sanções previstas na Lei federal 8.666/93, de
acordo com a infração cometida, garantida a defesa prévia e o contraditório.
15.1.1. As sanções, tanto por inadimplemento quanto por inexecução, total ou parcial, o contratante
poderá, garanta a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração de qualquer cláusula
contratual. Na reincidência, a multa será aplicada em dobro, devidamente atualizada até o dia do
efetivo recolhimento.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com o Município
pelo prazo de até dois anos;
15.1.2. A aplicação das penalidades supra mencionadas não exonera a inadimplente de eventual ação
por perdas e danos que seu ato vier a ensejar.
15.2. A CREDENCIADA será responsável pelas indenizações decorrentes de danos ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, culposa ou dolosa, bem como
pela eficiência, eficácia e segurança de seus procedimentos.
15.3. Independentemente das sanções administrativas cabíveis, sempre que a infração constituir delito
ou crime previsto no Código Penal, será também promovida representação à Procuradoria Jurídica do
Município, para a adoção das medidas legais pertinentes.
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16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta das seguintes
dotações orçamentárias vigentes para o ano de 2019, ano subsequente e possível apostilamento,
conforme a seguir:
Despesa nº 549 – 3.3.90.39.00.00.00.00 do orçamento vigente.
17 – DAS PARTES INTEGRANTES
Integram o presente Edital de Credenciamento, os seguintes anexos:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA ;
ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES
MENORES;

ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;
ANEXO V – PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO;
ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO.
18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
18.1. As Instituições e outras interessadas poderão recorrer das deliberações da Comissão Permanente
de Licitação, obedecendo aos prazos e condições a seguir estabelecidas:
18.1.1. O recurso administrativo deverá ser dirigido à própria CPL, fundamentando as razões do
recurso, protocolado no Setor de Licitações, obedecido o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data
da ciência formal da deliberação questionada;
18.1.1.1 Vedado o recebimento de recursos via fax, correios, e e-mail.
18.1.2. No prazo de 5 (cinco) dias úteis a Comissão de Credenciamento poderá rever a deliberação
questionada ou remeter os autos ao Prefeito do Município de Luz - MG, motivando a manutenção da
decisão;
18.1.3. O Prefeito do Município de Luz - MG, em última instância administrativa, no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, decidirá intimando ao recorrente a decisão e seus fundamentos.
18.2. O prazo para assinatura do contrato de credenciamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados da
data do recebimento da convocação feita pelo Município de Luz - MG para esta assinatura, sob pena
da proponente perder o direito ao credenciamento, sem prejuízo das sanções previstas na Lei federal
8.666/93 e suas alterações.
18.3. Disponibilidade do Edital: este edital estará disponível desde a data de sua publicação na
imprensa oficial do Município de Luz/MG, nos seguintes locais e meios:
a) Site da Prefeitura do Município de Luz, em www.luz.mg.gov.br
b) No Setor de Licitações da Secretaria de Administração, na Av. Laerton Paulinelli, nº 153 –Bairro
Monsenhor Parreiras - Luz/MG, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente;
18.4. O Contrato decorrente deste credenciamento, não será de nenhuma forma, fundamento para a
constituição de vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a
credenciada colocar na entrega do objeto;
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18.5. O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração Municipal, a qualquer
momento, atendendo a oportunidade e conveniência administrativa, não recebendo a contratada
qualquer valor a título de indenização pela unilateral rescisão;
18.6. As omissões do presente Edital serão preenchidas pelos termos da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores;
18.7. O Prefeito Municipal reserva-se o direito de anular ou revogar a presente
licitação/credenciamento, nos casos previstos em Lei, ou de homologar o seu objeto no todo ou em
parte, por conveniência administrativa, técnica ou financeira, sem que, com isso caiba aos proponentes
o direito de indenização ou reclamação de qualquer natureza.
18.8. A participação no cadastro importa na irrestrita aceitação das condições estabelecidas no Edital,
notadamente das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo e do integral cumprimento do ajuste.
18.9. A Administração terá direito ao acesso irrestrito junto aos credenciados para efetuar o
acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do Edital de Credenciamento.
18.10. A Administração a qualquer tempo poderá rescindir o contrato quando da ocorrência de fato
superveniente ou descumprimento contratual, garantida a ampla defesa e o contraditório em processo
administrativo com decisão fundamentada.
18.11. A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos,
ainda que verificada posteriormente, será causa de eliminação do interessado do processo de
credenciamento, anulando-seainscrição, bem como todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das
demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.
18.12. É de inteira responsabilidade do interessado acompanhar as informações e os resultados
disponíveis no site/ou na sede administrativa da Prefeitura de Luz ou divulgadas no diário Oficial do
Municípios Mineiros - AMM.
18.13.Os casos omissos serão dirimidos, sucessivamente, pela Presidente da CPL,e pela Procuradoria
Jurídica do Município de Luz/MG.
18.14. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da
interessada ao credenciamento, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de credenciamento
18.15. É facultada a CPL ou à autoridade superior, em qualquer fase do credenciamento, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
18.16 As questões resultantes deste Edital serão dirimidas no foro da comarca de LUZ-MG,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

Luz, 22 de Janeiro de 2019.

VANUSA C. DE OLIVEIRA BRITO
PRESIDENTE CPL

LELTON SANTOS NOGUEIRA
PROCURADOR GERAL
OAB/MG 105.575
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ANEXO I
CREDENCIAMENTO Nº 001/2019

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS VETERINÁRIOS DE CASTRAÇÃO
O Município de Luz, Minas Gerais, habilitado no âmbito de seu território, através da
Secretaria de Saúde-SMS, conforme autorização da llma Senhora Secretária, exarada no
processo administrativo n° PRC N°
JUSTIFICATIVA:
Considerando a necessidade de se controlar a população de cães e gatos de rua no Município
de Luz-MG;
Considerando que a população de cães e gatos de rua ou errantes acarretam diversos
problemas á população como acidentes, mordidas, abertura de sacos com lixo, bem como
problemas de cunho zoonótico;
Considerando que a situação destes animais demanda cuidados, pois os mesmos ficam
expostos a riscos como atropelamentos, agressões, envenenamentos, fome, frio e maus tratos
de modo geral;
Considerando a necessidade de implantação do Programa de Castração de Cães e Gatos, como
também da Posse Consciente de Animais no Município de Luz/MG como forma de conter
esse problema;
1. DO OBJETO
Constitui objeto deste edital o credenciamento de CLÍNICAS E HOSPITAIS
VETERINÁRIOS e prestação de serviço no Castramóvel, interessados em prestar serviços
veterinários de castração de cães e gatos, legalmente constituídos na forma da lei, para
tornarem-se agentes arrecadadores do Município de Luz, visando prestação de serviços para
realização de cirurgias para esterilização de cães e gatos, machos e fêmeas, acompanhadas da
avaliação pré-cirúrgica e da devida identificação dos animais castrados, com remuneração a
preço descrito em tabela (anexo), nos termos das regras estabelecidas neste edital.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do presente credenciamento clínicas e hospitais veterinários que estejam
legalmente estabelecidos na forma da Lei, para desenvolverem estas atividades, e que
atenderem às exigências e condições previstas neste Edital.
Não poderão pleitear a participação neste credenciamento público às clínicas e hospitais
veterinários:
a) com falência decretada ou concordatária;
b) consorciados;
c) suspensos pela Prefeitura do Município de Luz-MG;
d) que tenham sido declarados, por qualquer motivo, inidôneas por outro órgão de
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, enquanto
perdurar o motivo determinante da punição até que seja promovida a sua reabilitação;
e) que não apresentem Alvará de Funcionamento e Alvará Sanitário dentro do prazo
de validade;
f) que não apresentem registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária
(CRMV-MG).
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3. DA FORMA DE PAGAMENTO
O Município de Luz, através da Secretaria de Fazenda, pagará ao Credenciado pela prestação
dos serviços veterinários de castração de cães e gatos, o valor conforme tabela abaixo:
ANIMAL
SEXO
VALOR
ESTIMATIVA
UNITÁRIO
ANUAL
Cão e Gato
Macho
R$ 75,00
500
Fêmea
A(s) clínica(s) e ou hospital(is) veterinário(s) Credenciado(s) emitirá fatura relativa ao valor
dos serviços prestados do primeiro ao último dia do mês, com base na tarifa contratada, e
informará à CONTRATANTE, que terá até o dia 10 (dez) do mês subsequente para efetuar o
pagamento.
A(s) clínica(s) e ou hospital(is) veterinário(s) Credenciado(s) emitirá um único recibo mensal,
do qual constará o número/quantidade de cirurgias efetuadas durante o mês.
Serão disponibilizados recursos orçamentários do FMS de Saúde para realização de 500
procedimentos no ano no valor de R$ 37.500,00 anual.
4. DAS CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO
Será considerado habilitado no CREDENCIAMENTO as instituições financeiras que, tendo
ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto deste credenciamento, protocolar
no Serviço de Licitações da Secretaria de Administração, somente ás sextas-feiras, os
documentos a seguir relacionados dentro de envelope ou volume fechado, aceitos como
original ou por qualquer processo de cópia autenticada nas formas previstas no Artigo 32 da
Lei Federal 8.666/93, não sendo aceito, em hipótese alguma, confrontação de documentos na
abertura dos envelopes para autenticação pelo Presidente da Comissão.
5. DA DOCUMENTAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO
Para habilitar-se no credenciamento será necessário apresentar a seguinte documentação:
n) 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
documentos de eleição de seus administradores;
o) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de
diretoria em exercício;
p) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir;
q) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da
Fazenda;
r) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida ativa da União e Certidão
de Quitação de Tributos e Contribuições Federais) e Fazenda Municipal (tributos
mobiliários e imobiliários) da sede do licitante, dentro do prazo de validade ou
equivalente, na forma da lei;
s) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do INSS);
t) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do
FGTS);
u) Alvarás de Funcionamento e Sanitário atualizados;
v)
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa nos termos do Título VII-A da
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w)

x)
y)
z)

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;
Certidão de inexistência de pedidos de falência, concordata e
recuperação judicial contra a proponente, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede
da pessoa jurídica, com data não superior a 30 (trinta) dias da apresentação da mesma
a Comissão;
Declaração expressa da proponente, indicando o(s) responsável(eis) técnico(s)
(Médico Veterinário) da empresa;
Prova de registro e de regularidade da proponente junto ao Conselho Regional de
Medicina Veterinária (CRMV-MG);
Prova de anotação de responsabilidade técnica do profissional, perante o Conselho
Regional de Medicina Veterinária (CRMV-MG);

Declarações de: idoneidade e de Não Existência de Trabalhadores Menores. As declarações
deverão ser digitadas ou datilografadas;
Os documentos referidos deverão ser entregues juntamente com o Termo de Compromisso
abaixo.
A demonstração de interesse deverá ocorrer mediante apresentação pela instituição financeira
interessada, da Proposta de Credenciamento, firmado por responsável legal – designação
regimental ou por delegação – acompanhado de cópia autenticada do ato de designação e/ou
delegação do signatário.
6. AS ATRIBUIÇÕES DO CREDENCIADO:
Além das normas que regulamentam o exercício da Profissão de Médico Veterinário ditadas
pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-MG), o Credenciado deverá
realizar as atribuições descritas neste Termo:
ab-

c-

de-

f-

As cirurgias serão agendadas em dias determinados pela(s) contratada(s) em
acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.
O animal será levado até a(s) contratada(s) no dia marcado por um
representante do Serviço de Vigilância Epidemiológica ou da Associação Protetora
dos Animais de Luz-MG, no período da manhã e retirado na tarde do mesmo dia, sem
pernoite.
Nos casos de a(s) Contratada(s) se sediar(em) em outro município será de sua
responsabilidade o transporte dos animais a serem avaliados/castrados, estando a
Prefeitura Municipal de Luz isenta de qualquer despesa com o translado.
As espécies animais envolvidas serão: cães e gatos de ambos os sexos, com no
mínimo 180 (cento e oitenta) dias e no máximo 10 (dez) anos de idade.
A triagem, o cadastramento e o encaminhamento dos animais, será realizado
pela contratante, através da Secretaria Municipal de Saúde, que identificará o animal e
autorizará a realização do procedimento, mas a liberação da cirurgia ficará a cargo
da(s) contratada(s), que através do exame pré-cirúrgico deferirá se o animal está apto
ao procedimento.
A(s) contratada(s) deverá preencher um formulário, fornecido pela contratante,
com o nome do veterinário responsável pela cirurgia, atestando a execução do
procedimento e devolvido na prestação mensal de contas.
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g-

h-

i-

j-

k-

l-

m-

O Médico Veterinário da(s) empresa(s) contratada(s) realizará a avaliação
clínica do animal e se detectar alguma alteração que impossibilite o procedimento
cirúrgico cancelará a esterilização e devolverá o mesmo.
A(s) contratada(s) assegurará que todos os procedimentos pré e pós-cirúrgicos
sejam realizados ou supervisionados por Médico Veterinário, que deverá assinar como
Responsável Técnico do pré e pós-cirúrgico. Os animais permanecerão sob
monitoramento pós-cirúrgico tempo suficiente para garantir o retorno à normalidade
de seus sinais vitais.
A(s) contratada(s) providenciará para que cada animal castrado receba uma
dose de anti-inflamatório e outra de antibiótico injetável com eficácia no mínimo 2
(dois) dias. Outras medicações serão indicadas via receita e serão de responsabilidade
da Associação Protetora dos Animais de Luz-MG ou da Secretaria Municipal de
Saúde.
A (s) contratada (s) será responsável pelas indenizações decorrentes de danos a
terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, bem como pela eficiência, eficácia e
segurança de seus procedimentos.
Os serviços Veterinários contratados devem atender ao disposto nas Resoluções e
demais leis pertinentes, especialmente, as Leis Municipais N° 1.284/2003 e N°
1789/2010.
Nos casos em que o Médico Veterinário verificar que o animal não tem condições
clínicas para a cirurgia de esterilização, deverá devolver o mesmo para o Vigilância
Epidemiológica, com uma declaração de não reunir condições clínicas para a cirurgia,
na qual deverá constar o motivo de tal diagnóstico.
Eventuais óbitos que ocorram no pré, trans e pós-cirúrgico, o Serviço Veterinário
contratado, deverá obrigatoriamente comunicar o fato a autoridade sanitária
responsável pelo encaminhamento do animal, que tomará as providências cabíveis.

7. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
a- A fiscalização dos serviços objeto do contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Saúde de LUZ-MG;
b- Caberá á Secretaria Municipal de Saúde de LUZ-MG exercer rigoroso controle do
cumprimento do contrato, quanto á qualidade dos serviços executados, fazendo-se cumprir
todas as disposições da lei, do presente Edital e respectivo Contrato.
8. DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Animais a serem castrados serão encaminhados ao serviço veterinário contratado
exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Luz, acompanhado de Formulário de
encaminhamento específico e devidamente assinado e carimbado pela autoridade sanitária
responsável.
Esses serviços serão prestados nas dependências da contratada, aos animais previamente
cadastrados pela Secretaria Municipal de Saúde que lhe forem formalmente encaminhados.
LUZ, 03 de janeiro de 2019.
Simone Alzira Zanardi Burakowski
Secretaria Municipal de Saúde
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ANEXO II

CREDENCIAMENTO Nº 001/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por
intermédio de seu representante legal o Sr..................................................., portador da carteira de
identidade nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA não ter recebido do Município de
LUZ-MG ou de qualquer outra entidade da Administração Direta ou Indireta, no âmbito federal,
estadual ou municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou
impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de
INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual ou Municipal.
___________, ____ de _____________ de 2019.

_____________________________________________________
Nome e assinatura do representante legal da proponente.
Carimbo do CNPJ
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ANEXO III
CREDENCIAMENTO Nº 001/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o EDITAL DE
CREDENCIAMENTO Nº 001/2019, que a proponente .................................................................
(razão social), inscrita no CNPJ/MF sob n.º .............................................., com sede na cidade de
......................................,

Estado

................................,

à

Rua/Av.

............................................................................................. (endereço completo), não mantém em seu
quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em
serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
___________, ____ de _____________ de 2019.

_____________________________________________________________________
Nome e assinatura do representante legal da proponente.
Carimbo do CNPJ
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ANEXO IV
CREDENCIAMENTO Nº 001/2019

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

A Empresa______________________________________________________, inscrita no
CNPJ/CPF Nº ___________________________________, por intermédio de seu representante legal,
SR.

______________________________

CPF:__________________,

residente

a

Rua

_____________________ _______________________na cidade de ___________________, pelo
presente instrumento particular, CREDENCIA, o Sr. _____________________________, portador
do CPF: _____________________, para representar-me junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE
LUZ, no processo de credenciamento de castração de animais, o qual está autorizado a requerer
vistas de documentos, manifestar-se em meu nome, desistir, dar lances e interpor recursos, rubricar
documentos e tudo mais relativos à licitação em epígrafe.

________________, __________ de ___________________ de 2019.

__________________________________________________________________________
Nome e assinatura do representante legal da proponente.
Carimbo do CNPJ
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ANEXO V

PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO
Ao Município de Luz/MG
Secretario Municipal de Administração e Comissão Permanente de Licitação de Luz/MG
Edital Credenciamento Nº 001/2019 – Cirurgias para esterilização de cães e gatos
A ________________________, abaixo identificada e representada, se candidata ao
Credenciamento para prestação de serviços veterinários de castração de cães e gatos, machos e
fêmeas, declarando sua anuência a todos os termos, condições e prazos estabelecidos no Edital de
Credenciamento Nº 001/2019.

RAZÃOSOCIAL DA
EMPRESA........................................................................................................................
NOME
FANTASIA:..........................................................................................................................................
...
RAMODE ATIVIDADE:
.....................................................................................................................................
PESSOA DE
CONTATO:.....................................................................................................................................
TELEFONE:.........................................CELULAR:.....................................email:
...............................................
CNPJ: .......................................................................INSC.MUNICIPAL:
...........................................................
ENDEREÇO
COMERCIAL....................................................................................................................................
NÚMERO:.........................COMPLEMENTO:........................
BAIRRO:............................................................
CIDADE:.............................................................................................
UF:................
CEP:..........................
TELEFONE: ( )................................... CELULAR: (
).................................................................................
E-MAIL:
..........................................................................................................................................
Venho
por meio desta proposta, requerer o CREDENCIAMENTO, junto a Prefeitura
Representante Legal da empresa:
Municipal de Luz/MG, para a prestação de serviços veterinários de castração de cães e gatos,
...............................................................CPF:................................................
machos
e fêmeas, segundo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme as disposições
editalícias
modalidades abaixo identificadas:
Residente ae ....................................................................................................................nº
....................................
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ANIMAL

SEXO

VALOR

Cão e Gato

Macho
Fêmea

R$ 75,00

ESTIMATIVA
ANUAL
500

Ciente, que o valor máximo a ser pago pelo Município pela prestação dos serviços de cães e
gatos, será de acordo com os valores constantes no Decreto Municipal nº 2.433/2018 de 19.01.2018 e
também constantes no item 7 do edital.
Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no
Edital de Credenciamento nº 001/2018 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade no
exercício da atividade.
Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições
apresentadas no Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou indeferido,
segundo a avaliação da Comissão Permanente de Licitação.
As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no
endereço supra indicado, seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo.
Termos em que,
Pede deferimento.

________________,________de _____________________de 20___.

Assinatura do Interessado ao Credenciamento

Luz, __________ de _________________de 2019.

_____________________________
CASTRAMÓVEL
Assinatura do representante legal
Carimbo do CNPJ
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ANEXO VI
CREDENCIAMENTO Nº 001/2019

MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº _________/2019 DE _____DE ______DE
2019.
CREDENCIAMENTO Nº 001/2019
PRC Nº ______/2019.
INEXIGIBILIDADE Nº _______/2019.
“CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A EMPRESA ___________,
PARA PRESTAR OS SERVIÇOS VETERINÁRIOS DE
CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, EM ATENDIMENTO
AO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.433/2018 DE 19.01.2018”

Que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE LUZ, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede nesta cidade de Luz, Estado de Minas Gerais, situada a Av. Laerton Paulinelli 153 Bairro
Monsenhor Parreiras – Luz/MG, inscrito no CNPJ sob nº 18.301.036/0001-70, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal, Sr. AILTON DUARTE, brasileiro, casado, residente e domiciliado no
município de Luz/MG, inscrito no CPF sob o N° __________, adiante denominado simplesmente de
CONTRATANTE; e de outro lado, a empresa________________, de direito privado, estabelecida na
...................... .................., ........................... - na cidade de ....................... - ....., inscrita no CNPJ sob
n° ........................................, neste ato representado por seu Sócio Administrador, Sr.
.................................., brasileiro, _____, inscrito no CPF n° ................................., residente e
domiciliado ..................................., doravante denominada CREDENCIADA/CONTRATADA, têm
justo e acordado celebrar o presente Contrato de Credenciamento, e que se regerá pelas normas da Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelas normas do Edital de Credenciamento nº
001/2019 de 22 de Janeiro de 2019 e pelas condições que estipulam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é o credenciamento pelo CONTRATANTE a favor da
CREDENCIADA, sem exclusividade, para a prestação de serviços veterinários de castração de cães e
gatos, de acordo com o estabelecido no Decreto Municipal nº 2.433/2018 de 19.01.2018, conforme
especificações contidas no EDITAL DE CREDENCIAMENTONº 001/2019 e em seus Anexos, que
passam a fazer parte integrante do presente contrato.
SUBCLÁUSULA ÚNICA: As filiais da CREDENCIADA que vierem a ser inauguradas após
a assinatura do presente Termo, serão automaticamente incluídas na presente prestação de serviços.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO CONTRATUAL
O Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, prorrogável nos termos do
Artigo 57, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Pela prestação dos serviços de castração, objeto do presente Instrumento, o CONTRATANTE pagará
à CREDENCIADA, em moeda corrente de acordo com a tabela abaixo:

ANIMAL

SEXO

VALOR

Cão e Gato

Macho
Fêmea

R$ 75,00

ESTIMATIVA
ANUAL
500

3.1. Quantitativos são a título estimativos e serão utilizados conforme a demanda de serviços,
podendo variar para mais ou para menos.
3.2. O valor unitário da castração estabelecido neste anexo refere-se ao valor de mercado apontado
pela Secretaria de Saúde, não podendo ser alterado.
3.3. Não haverá limite de quantidade de serviços individual para cada prestador de serviço e
nem quantidade máxima.
3.4. O valor a ser contratado e empenhado a favor da CREDENCIADA, é meramente estimativo,
considerando que de acordo com a demanda, o número de castrações fica a critério do gestor –
Secretária Municipal de Saúde, poderá haver acréscimo ou decréscimo no valor empenhado/contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
10.1. O CONTRATANTE pagará à CREDENCIADA os valores estipulados na cláusula anterior
mediante faturamento mensal, com vencimento no dia 10(dez) do mês subseqüente ao da prestação
de serviços, de acordo com as quantidades dos serviços executados contados da apresentação da nota
fiscal eletrônica devidamente atestada pela Secretaria de Saúde, em moeda corrente nacional.
10.2. O Município de Luz/MG não se responsabiliza pelo atraso dos pagamentos nos casos de não
entrega dos relatórios e da respectiva nota fiscal eletrônica nos prazos estabelecidos;
10.3 A nota fiscal eletrônica deverá ser preenchida identificando o número do processo licitatório,
descrição completa dos serviços prestados, conforme a Ordem de Fornecimento, a qual está vinculada.
Informar os dados de CNPJ, Endereço, Nome da Contratada, número da Agência e Conta Bancária em
nome da Credenciada na qual será efetuado o depósito para o pagamento do objeto.
10.4 O Credenciado será remunerado exclusivamente através dos valores estabelecidos na tabela
publicada no Decreto Municipal nº 2.433/2018 de 19.01.2018 e Edital de Credenciamento, sendo
vedada: a cobrança de sobretaxa, a retenção e/ou exigência de apresentação de qualquer documento
adicional e cobrança de depósito e ou caução de qualquer natureza.
CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
Para a prestação de serviços ora ajustados a CREDENCIADA deverá cumprir todas as condições e
especificações estabelecidas no edital de Credenciamento, parte integrante da presente contratação.
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Constituir-se-ão obrigações da CREDENCIADA, além das demais
previstas neste Contrato e em seus Anexos e deles decorrentes:
a) Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o objeto deste
credenciamento, de acordo com as especificações determinadas neste Edital e em seus Anexos;
b) Executar o objeto contratado com elevada qualidade e no prazo estipulado;
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c) Reparar, mediante solicitação da Secretaria Municipal da Saúde, as suas expensas, os serviços em
desacordo com as condições exigidas neste contrato;
d) Cumprir a legislação federal, estadual e municipal pertinente, e se responsabilizar pelos danos e
encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omissões, culposas ou dolosas, que praticar;
e) Pagar e recolher todos os tributos que forem devidos em decorrência do objeto deste
credenciamento, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas/previdenciários sobre a mão de
obra utilizada na prestação de serviços;
f) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas neste credenciamento.
g) Responsabilizar-se pelas indenizações decorrentes de danos a terceiros, decorrentes de sua ação ou
omissão, bem como pela eficiência, eficácia e segurança de seus procedimentos.
h) Desenvolver um documento com orientações pós operatórias, que deverá se fornecido a todos os
proprietários, onde obrigatoriamente deverá constar nome (s) e meios de contato para o caso de
complicações no pós operatório.
i) A prestação de serviços veterinários de castração de animais domésticos deverá atender ao
estabelecido no Decreto Municipal nº 2.433/2018 de 19.01.2018.
j) Os animais serão previamente cadastrados pelos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de
LUZ-MG, após a devida triagem.
a) As cirurgias serão agendadas em dias determinados pela(s) contratada(s) em acordo com a
Secretaria Municipal de Saúde.
b) O animal será levado até a(s) contratada(s) no dia marcado por um representante do Serviço de
Vigilância Epidemiológica ou da Associação Protetora dos Animais de Luz - MG, no período da
manhã e retirado na tarde do mesmo dia, sem pernoite.
c) Nos casos de a(s) Contratada(s) se sediar(em) em outro município será de sua responsabilidade o
transporte dos animais a serem avaliados/castrados, estando a Prefeitura Municipal de Luz isenta de
qualquer despesa com o translado.
d) O Município pagará à(s) contratada(s) mediante faturamento mensal.
e) As espécies animais envolvidas serão: cães e gatos de ambos os sexos, com no mínimo 180 (cento
e oitenta) dias e no máximo 10 (dez) anos de idade.
f) A contratada deverá preencher um formulário, fornecido pela contratante, com o nome do
veterinário responsável pela cirurgia, atestando a execução do procedimento e devolvido na
prestação mensal de contas.
g) O Médico Veterinário da empresa contratada realizará a avaliação clínica do animal e nos casos em
que verificar que o animal não tem condições clínicas para a cirurgia de esterilização, deverá
devolver o mesmo para a Vigilância Epidemiológica, com uma declaração de não reunir condições
clínicas para a cirurgia, na qual deverá constar o motivo de tal diagnóstico.
h) A contratada assegurará que todos os procedimentos pré e pós-cirúrgicos sejam realizados ou
supervisionados por Médico Veterinário, que deverá assinar como Responsável Técnico do pré e
pós-cirúrgico. Os animais permanecerão sob monitoramento pós-cirúrgico tempo suficiente para
garantir o retorno à normalidade de seus sinais vitais.
i) A contratada providenciará para que cada animal castrado receba uma dose de anti-inflamatório
com eficácia de 1 dia e outra de antibiótico injetável com eficácia no mínimo 2 (dois) dias. Outras
medicações serão indicadas via receita e serão de responsabilidade da Associação Protetora dos
Animais de Luz - MG ou da Secretaria Municipal de Saúde.
Em caso de intercorrências devido ao procedimento cirúrgico fica estabelecido como responsável o
médico-veterinário que realizou a cirurgia de castração para avaliação do animal no pós operatório.
Eventuais óbitos que ocorram no pré, trans e pós-cirúrgico, o Serviço Veterinário contratado, deverá
obrigatoriamente registrar em prontuário médico-veterinário e comunicar o fato á autoridade sanitária
responsável pelo encaminhamento do animal, que tomará as providências cabíveis.
‘Os serviços Veterinários contratados devem atender ao disposto nas Resoluções e demais leis
pertinentes, especialmente, a Leis Municipais N° 1.284/2003 e N° 1789/2010.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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Caberá ao CONTRATANTE:
a) cadastrar os animais e efetuar triagem antes de seu encaminhamento, através de técnicos da
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, que identificará o animal e autorizará a realização do
procedimento, mas a liberação da cirurgia ficará a cargo da contratada, que através da avaliação clínica
pré-operatória deferirá se o animal está apto ao procedimento.
b) agendar as castrações em dias determinados pela Credenciada, de acordo com as cotas disponíveis;
c) encaminhar o animal à clínica da CREDENCIADA, por representante da Associação Protetora dos
Animais de LUZ-MG ou através do Serviço de Vigilância Epidemiológica no período da manhã,
devendo o mesmo ser retirado na tarde do mesmo dia, sem pernoite.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES
Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou condição do contrato, ou pela inexecução total ou
parcial do mesmo, o CONTRATANTE aplicará as sanções previstas na Lei federal 8.666/93, de
acordo com a infração cometida, garantida a defesa prévia e o contraditório.
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A aplicação das penalidades supra mencionadas não exonera a
inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato vier a ensejar.
CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES
A CREDENCIADA será responsável pelas indenizações decorrentes de danos ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, culposa ou dolosa, bem como pela eficiência,
eficácia e segurança de seus procedimentos.
CLÁUSULA NONA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
Considerar-se-á extinto o Contrato nas seguintes hipóteses, sempre garantido à CREDENCIADA o
amplo direito de defesa:
a) término do prazo de vigência contratual;
b) rescisão unilateral, por inexecução contratual, nos termos do artigo 78 da Lei nº 8.666/93 ou por
inadimplemento das obrigações financeiras por parte da CREDENCIADA, nos termos que dispõe o
Edital este Contrato;
c) rescisão amigável ou judicial, nos termos dos incisos II e III do artigo 79 da Lei 8.666/93;
d) anulação do credenciamento e do Contrato, a qualquer título.
SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido de pleno direito, sem
necessidade de aviso ou interpelação judicial, assegurada a ampla defesa, nos casos de:
a) transferência ou sub-contratação de seu objeto, no todo ou em parte, sem consentimento por escrito
do CONTRATANTE;
b) manifesta impossibilidade de cumprimento das obrigações oriundas do Edital e neste Contrato.
SUB-CLÁUSULA SEGUNDA - Eventual cessão ou transferência total ou parcial dos direitos e
obrigações decorrentes deste Contrato, bem como eventual re-estruturação societária, tais como fusão,
cisão e incorporação envolvendo a CREDENCIADA, não implicará na rescisão deste Instrumento
Contratual, desde que:
a)

O sucessor do objeto contratual seja pessoa jurídica integrante do mesmo conglomerado da
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b)
c)
d)
e)

CREDENCIADA;
O sucessor se responsabilize, incondicionalmente, por todas as obrigações do Contrato,
originalmente assumidas pela primitiva contratada no âmbito deste Contrato;
Tal alteração não implique em deterioração ou decréscimo da qualidade dos serviços prestados
pela Contratada primitiva;
Tal alteração seja comunicada com antecedência ao CONTRATANTE;
O cessionário do contrato apresente a Administração Pública, no ato da cessão, todos os
documentos exigidos do cedente por ocasião da participação neste certame.

CLÁUSULA DÉCIMA - O VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Em face do estabelecido neste Contrato, não decorrerá qualquer vínculo empregatício entre o
Município de LUZ-MG e o pessoal disponibilizado pela CONTRATADA para atender os serviços
contratados.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO
O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos do Direito Público, aplicando-se,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado,
obrigando as partes ao fiel cumprimento de todas as cláusulas estipuladas e das normas da Lei federal
nº 8.666/93, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
Para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente vínculo contratual, as partes, de comum acordo,
elegem o foro da Comarca de LUZ - MG
Estando justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor
e forma, para um só efeito legal, juntamente com duas testemunhas, que também o subscrevem.
Luz, ................................2019.

AILTON DUARTE
CONTRATANTE

NOME DO CREDENCIADO
CONTRATADO

Testemunhas:

SIMONE A. ZANARDI BURAKOWSKI
CPF:

ANTONIO CARLOS XAVIER
CPF:
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