
 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL nº 053/2018 
Data da sessão de abertura: 

12/06/2018 às 08 horas 

Local de realização do certame:  Prefeitura Municipal, Sala de Licitações, situado à 
Praça Cleves de Faria, n° 104 , Centro, Santa Bárbara, MG 

Processo 

nº 157/2018 

Sistema de 
Registro de 

Preços? 

☐ Sim  ☒ Não 

Exclusiva 
ME/EPP? 

☐ Sim  ☒ Não 

Reserva de quota 
ME/EPP? 

☐ Sim  ☒ Não 

Valor máximo 

R$ 181.500,00 

Vistoria? 

☐ Obrigatória ☐ 
Facultativa ☒ Não 

se aplica 

Amostra/Demonstração? 

☐Sim    ☒Não 

Tipo de Licitação:Menor preço mensal 

Pedidos de esclarecimentos 
Até 08/06/2018 para o endereço 
licitacoes@santabarbara.mg.gov.br 

Impugnações 
Até 08/06/2018 para o endereço 
licitacoes@santabarbara.mg.gov.br 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA - MG torna público a realização de licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço mensal a ser regida pela Lei 
Nacional nº 10.520, de 17.07.02, pelo Decreto Municipal nº 2433 de 17 de junho de 2013 e 
demais disposições contidas neste edital, aplicando-se subsidiariamente a Lei Nacional          
nº 8.666, de 21.06.93.   
 
1 - DO OBJETO 

1.1 A presente licitação tem como objeto a escolha de empresa para prestar os serviços de 
controle, captura, castração, eutanásia, transportes, estadia e destinação de animais de 
pequeno porte conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo VII) e 
Memorial Descritivo (Anexo VIII). 
 
2 – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:  

2.1 O edital encontra-se disponível na internet no portal no site santabarbara.mg.gov.br. 

2.1.1 As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame 
obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site 
santabarbara.mg.gov.br, bem como as publicações no Diário Oficial dos Municípios no 
endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/pesquisar, quando for o caso, 
com vista a possíveis alterações e avisos.  

2.2 Os pedidos de esclarecimento sobre o edital deverão ser encaminhados para o e-mail 
licitacoes@santabarbara.mg.gov.br até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para 
abertura das propostas.  
2.2.1 As respostas às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail ou 
disponibilizada no site santabarbara.mg.gov.br no campo “esclarecimento”, no link 
correspondente a este edital, link Licitações, ficando acessíveis a todos os interessados. 

http://www.santabarbara.mg.gov.br/
http://www.santabarbara.mg.gov.br/
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/pesquisar
mailto:licitacoes@santabarbara.mg.gov.br
http://www.santabarbara.mg.gov.br/


 

 
 

2.3 Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia 
útil, e por licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante 
petição a ser enviada para o e-mail licitacoes@santabarbara.mg.gov.br, ou protocolizadas 
na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, dirigidas a Pregoeira, que 
deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, auxiliado pelo 
setor técnico competente. 

2.3.1 A Prefeitura não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas 
ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pela 
Pregoeira, e que por isso, sejam intempestivas. 

2.3.2. Acolhida a impugnação, será designada nova data para realização do certame, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afeta a formulação das propostas. 

2.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 
documentação o endereço e os números de fax, telefone e e-mail. 
 
3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E RESTRIÇÕES:  

3.1 Poderão participar deste Pregão quaisquer empresas que: 

3.1.1 - Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, devidamente 
comprovada por meio do objeto do contrato social da empresa; 

3.1.2 - Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; 

3.1.3 - Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Capítulo – DA 
DOCUMENTAÇÃO.  

3.2 Não poderão concorrer neste Pregão: 

3.2.1 - Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

3.2.2 - Empresas que estejam suspensas de participar de licitação; ou, 

3.2.3 - Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. 
 
4 - DO PROCEDIMENTO 

4.1 No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, serão realizados pela 
pregoeira, em sessão pública, o credenciamento dos participantes, o recebimento e a 
abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” correspondentes a este Pregão, 
conforme disposto na Lei Nacional nº 10.520/2002 e Lei Complementar 123/06, aplicando-se 
a estes, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993. 

4.2- Não será aceita, em qualquer hipótese, participante: 

a) retardatários (depois de declarado encerrado o Credenciamento), a não ser como ouvinte; 
ou, 

b) que trocarem o conteúdo dos envelopes (trocar um(s) papel(is) por outro(s). 

4.3 Aberta a sessão, o representante legal da empresa participante deverá credenciar-se 
perante pregoeira, comprovando possuir poderes para formulação de propostas e para 
prática de todos os demais atos relativos a este Pregão.  

4.3.1 - Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da 
empresa devidamente credenciado. 

4.4 No mesmo ato, a pregoeira receberá os envelopes "Proposta" e "Documentação", em 

mailto:licitacoes@santabarbara.mg.gov.br


 

 
 

separado, procedendo, em seguida à abertura dos envelopes "Proposta" e aos seguintes 
procedimentos: 

4.4.1 - rubrica, conferência, análise e classificação das propostas em confronto com o objeto 
e exigências deste edital; 

4.4.2 - classificação da proposta escrita de maior desconto e daquelas apresentadas com 
valores inferiores em até 10% (dez por cento), em relação ao maior desconto; ou 

4.4.3 - seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os 
preços ofertados, quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior;  

4.4.4 - colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os 
representantes legais das empresas participantes participem da etapa competitiva, por meio 
de lances verbais; 

4.4.5 - início da etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de 
modo sucessivo, em valores distintos e decrescentes. 

4.4.6 - Uma vez iniciada a abertura do envelope “Proposta”, não serão permitidas quaisquer 
retificações que possam influir no resultado final deste Pregão. 

4.5 - Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, a pregoeira 
convidará individualmente as empresas classificadas, de forma seqüencial, a apresentar 
lances verbais, a partir da empresa detentora da proposta de menor desconto e as demais, 
em ordem decrescente de preços ofertados. 

4.5.1 - A desclassificação da proposta da empresa importa preclusão do seu direito de 
participar da fase de lances verbais. 

4.5.2 - Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira. 

4.6 - O representante da empresa participante que se abstiver de apresentar lance verbal, 
quando convocada pela pregoeira, ficará excluído dessa etapa e terá mantido o seu último 
desconto apresentado para efeito de ordenação das propostas. 

4.7 - A empresa participante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
no envelope “Documentação”, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste 
edital ou com irregularidades, será inabilitada, não se admitindo complementação posterior à 
sessão. 

4.8 - Caberá à pregoeira, ainda, como parte das atribuições que lhe compete durante a 
realização deste Pregão: 

4.8.1- conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

4.8.2 - examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de maior desconto, quanto ao 
objeto e valor, decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser adotada; 

4.8.3 - adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, detentora da proposta 
considerada como a mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, após 
constatado o atendimento das exigências deste edital;  

4.8.4 - receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a este 
Pregão;  

4.8.5 - encaminhar ao Prefeito Municipal o processo relativo a este Pregão, devidamente 
instruído, após ocorrida a adjudicação e a homologação deste procedimento licitatório para 



 

 
 

celebração da Ata e/ou contrato decorrente desta licitação. 

4.9 - À Secretária Municipal de Administração e Fazenda caberá: 

4.9.1 - decidir os recursos contra atos da pregoeira; e 

4.9.2 - homologar o resultado deste Pregão, depois de decididos os recursos porventura 
interpostos contra atos da pregoeira, e promover a celebração do contrato correspondente. 

4.10 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Proposta" e 
"Documentação" em um único momento, em face do exame da proposta/documentação 
com os requisitos do edital, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou 
surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados 
em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente. 

4.10.1 - A interrupção dos trabalhos de que trata esta Condição, somente dar-se-á, em 
qualquer hipótese, após a etapa competitiva de lances verbais; 

4.10.2 - Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pela pregoeira 
e pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder da pregoeira e sob 
sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

4.11 - Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação a respeito 
deverá ser feita, no ato da reunião, pelos representantes legais das licitantes presentes. 

4.12 - Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, 
obrigatoriamente, pela pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes legais das 
empresas participantes presentes à sessão deste Pregão. 

4.13 - Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes 
"Documentação" não caberá desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a 
proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

4.14 - É facultado à pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar 
originariamente da proposta/documentação. 

4.14.1 - Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência 
promovida. 

4.15 - A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente serão 
efetivadas: 

4.15.1 - Se não houver manifestação da licitante de sua intenção de interpor recurso, 
devidamente registrada em ata durante o transcurso da sessão do Pregão; ou 

4.15.2 - Após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do 
seu resultado. 

4.16 - A abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” serão realizadas sempre em 
sessão pública, devendo a pregoeira elaborar a ata circunstanciada da reunião, que deverá 
obrigatoriamente ser assinada pela pregoeira e representantes presentes, e pelos membros 
da equipe de apoio que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja 
com relação às propostas ou à documentação. 

4.17 - Da ata relativa a este Pregão constarão os registros dos representantes credenciados 
das licitantes, das propostas escritas e dos lances verbais apresentados, da análise das 
propostas e dos documentos de habilitação, da manifestação da licitante de interpor recurso, 



 

 
 

sem prejuízo de outros porventura ocorridos. 

4.18 - Os envelopes “Documentação” não abertos ficarão à disposição das empresas 
participantes, após o fornecimento dos produtos pela licitante vencedora, no prazo máximo 
de 60 dias, sendo que, se não houver manifestação de interesse por parte da empresa, os 
envelopes serão destruídos pela Administração.  
 
5 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

5.1. Para participação no certame, o licitante deverá apresentar a sua proposta de preço e 
documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, e com os 
fechos rubricados, sobrescritos com os dizeres abaixo indicados, além da razão social e 
endereço completo atualizado: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA/MG 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/18 
PROCESSO N.º  157/18 
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA COMERCIAL 
LICITANTE:____________________________ 
CNPJ-_________________________________ 
ENDEREÇO-_________________________________ 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA/MG 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/18 
PROCESSO N.º  157/18 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
LICITANTE:____________________________ 
CNPJ-_________________________________ 
ENDEREÇO-_________________________________ 
 
5.1.1. Caso a empresa não envie representante à sessão, apenas os envelopes, deverá 
observar, ainda, a seguinte formalidade: 
5.1.1.1 - Os envelopes mencionados acima, bem como a declaração a que se refere o 
Anexo IV e VI (somente para microempresas e equiparadas) deste Edital e os documentos 
de credenciamento (contrato social e ultima alteração) devidamente autenticados, deverão 
estar contidos dentro de outro envelope com os seguintes dizeres, sob pena de 
desclassificação e/ou inabilitação: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA 
Setor de Licitação 

A/C: Sra. Daniela Marra 
Pregoeira 

Praça. Cleves de Faria, 104 - Centro 
CEP: 35.960-000 – Santa Bárbara/MG 

 
6. - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

6.1. O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto à pregoeira, diretamente ou 
por meio de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, 
será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado.  

6.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos 



 

 
 

envelopes.  

6.3. O credenciamento será da seguinte forma:  

a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado; autenticado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de 
sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em 
exercício, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 
decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame.  

b) se representante legal, deverá apresentar 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 
devidamente reconhecida, e autenticado, em que conste o nome da empresa outorgante, 
bem como de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o 
nome do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em 
licitação pública, interpor recursos, firma quaisquer documentos pertinentes a licitação; ou  

b.2) termo de credenciamento/procuração (conforme modelo no Anexo II deste edital) 
outorgados pelos representantes legais do licitante, comprovando a existência dos 
necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de 
investidura do outorgante como dirigente da empresa.  

c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado, e autenticado. 

6.3.1. É obrigatória a apresentação da cédula de identidade e/ou outro documento com 
foto (original e/ou autenticada) do estatutário legal ou representante legal que irá 
participar do pregão. 

6.3.2. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (anexo IV). 

6.4. Caso o contrato social ou estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 

6.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 
obrigatório à presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas 
referentes à licitação.  

6.6. Por ocasião do credenciamento dos representantes das empresas/empresários 
licitantes, a empresa/empresário deverá, para se submeter ao regime especial da Lei 
Complementar 123/06, apresentar, além dos demais documentos já exigidos, como 
documento comprobatório de sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa, declaração, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, de que se enquadra 
na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei 
Complementar 123/06, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao 
seu desenquadramento dessa situação, conforme modelo do anexo VI deste edital OU 
Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial comprovando sua condição com data 
não anterior a 60 (sessenta) dias contados da data prevista para entrega das propostas 
(para empresas registradas na Junta Comercial). 

6.6.1. A declaração deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da 



 

 
 

licitante. 

6.6.2.  A falta de documentação comprobatória da qualificação da licitante como 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, ou sua imperfeição, não 

conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei 

Complementar 123/06, salvo se a própria licitante desistir de sua participação no certame, 

na sessão pública, retirando seus envelopes. 

6.7 Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 
apresentados em original, por processo de cópia autenticada por tabelião e/ou por servidor 
responsável da Administração.  

6.8 O Credenciamento será até o encerramento do Registro do último Proponente a 
apresentar seus envelopes, impreterivelmente, e será efetuado conforme a ordem de 
chegada dos interessados. Vencido esse prazo, a pregoeira declarará encerrado o 
credenciamento, momento que, não mais será aceito novos proponentes, iniciando 
em seguida, à abertura da sessão pública. 
 
7- DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e 
demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, a pregoeira, inicialmente, receberá 
os envelopes nº 01- PROPOSTA DE PREÇO, 02- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 
juntamente com os documentos de credenciamento. 
  
8- PROPOSTA DE PREÇO: 

8.1. A proposta deverá ser apresentada, conforme modelo Anexo I, em papel timbrado, 
datilografada ou impressa por meio eletrônico, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, 
redigidas em linguagem clara, sendo datada e assinada pelo representante legal da 
empresa, e deverá conter. 

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se 
houver) e nome da pessoa indicada para assinatura do contrato, se vencedora;  

b) declaração de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, 
contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art.64, § 3º, da Lei nº 
8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07/2002;  

c) Preço: Deverá ser descrito o item, o preço unitário do Item cotado em Reais. As empresas 
licitantes deverão deixar em branco ou não descrever os Itens que não desejarem cotar. 
Será desclassificada a proposta que não atender o disposto no artigo 48, II, da Lei 8.666/93 
e suas alterações.  

8.2 Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes até, no máximo, 
duas casas decimais após a vírgula. 

 8.2.1. Nos valores propostos deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, 
impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, 
trabalhistas, tarifas, seguros, frete, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou 
que venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 

 8.2.2. Os preços propostos serão considerados completos, objeto desta licitação, sendo 
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má 
interpretação de parte da licitante.  

8.3 O licitante que não atender a integralidade o objeto deste edital e às suas exigências, 



 

 
 

bem como apresentar ambiguidade, contradição, omissão ou qualquer defeito que 
prejudique sua compreensão ou julgamento terá sua proposta desclassificada. 
 
9- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, DOS LANCES e NEGOCIAÇÃO: 

9.1. Depois de abrir as propostas, a pregoeira verificará sua conformidade com os requisitos 
do edital e seus anexos e, examinará a aceitabilidade quanto aos preços apresentados e 
procederá à classificação daquela que apresentar o MENOR PREÇO MENSAL e daquelas 
que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente ao 
menor preço mensal, para participarem dos lances verbais, sendo a empresa vencedora a 
que apresentar o menor preço mensal. 

9.2. Para fins do que dispõe o art. 48, inciso II da Lei 8.666/93, a pregoeira poderá exigir a 
apresentação da planilha de custos na abertura das propostas bem como após a fase de 
lances, na própria Sessão. 

9.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas comerciais nas 
condições do item 9.1, a pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 
(três), neste número já incluído a de menor preço mensal, para que seus autores 
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas. 

9.4. Na ocorrência de empate dentre os classificados para participarem dos lances verbais, 
a ordem para esses lances será definida através de sorteio. 

9.5. Aos licitantes classificados conforme os itens 9.1 e 9.4 serão dados oportunidade para 
nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes. 

9.5.1 Caberá a pregoeira a definição e/ou alteração de valores mínimos na fase de lances 
verbais. 

9.6. Caso não se realize lances verbais, verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço mensal, as exigências do Edital e ainda, o preço estimado para a 
contratação, a pregoeira negociará diretamente com o proponente para que seja obtido 
preço melhor. 

9.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades do previstas no Termo de Referência deste Edital. 

9.8. Quando não houver mais lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 
ofertas exclusivamente pelo critério do menor preço unitário. 

9.9. A pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao preço apresentado pela primeira 
classificada, conforme definido neste Edital e anexo. 

9.10. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias, do 
proponente. Se não aceitável, a pregoeira examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, 
prosseguindo-se o certame. 

9.11. Ocorrendo a hipótese do item 9.10, será lícito a pregoeira negociar diretamente com o 
proponente para obtenção de melhor preço. 

9.12. Ainda durante a sessão pública do pregão, o licitante declarado vencedor deverá 
readequar seu preço, com as modificações necessárias para sua adaptação ao novo preço 
proposto, se for o caso. 

9.13.  Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte.  

9.13.1.  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 



 

 
 

superior ao melhor preço. 

9.14.  Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

9.14.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

9.14.2 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem 9.14.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 9.13, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito;  

9.14.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.13.1 será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta.  

9.15.  Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 9.14.1, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

9.16.  O disposto no item 9.13 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

9.17. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento 
dos lances, sob pena de preclusão. 

9.18 Será desclassificada a proposta que: 

9.18.1 Não atenda aos requisitos deste instrumento convocatório; 

9.18.2 Apresente preço unitário ou global simbólico, de valor zero, superestimado ou 
manifestamente inexeqüível, incompatível com os preços e insumos de mercado, assim 
considerados nos termos do disposto no § 3º do art. 44 e nos incisos I e II do art. 48, da Lei 
Nacional nº 8.666/93;  

9.18.3 Contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, defeitos de 
linguagem ou outras irregularidades que impossibilitem o julgamento; 

9.18.4 Não se referir à integralidade do objeto. 

9.19 Em caso de divergência entre o preço expresso por extenso e por numeral, prevalecerá 
o primeiro. 

9.20 Na análise das propostas não serão consideradas ofertas e outras informações não 
solicitadas neste instrumento ou em diligências. 

9.21 A pregoeira poderá desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem 
o seu conteúdo. 

9.22 As propostas que omitirem o prazo de validade previsto no subitem 8.1 deste 
instrumento convocatório serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar do dia da sessão de recebimento dos envelopes. 
 
10 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO: 

10.1. As empresas interessadas em participar do presente certame, deverão apresentar os 
seguintes documentos, em vigor na data da abertura da Sessão Pública do Pregão: 

10.1.1 - DA HABILITAÇÃO FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 



 

 
 

b) comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou domicílio do 
licitante; 

c) comprovante de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede ou domicílio do 
licitante; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, 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.” 

10.1.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado do documento de eleição de seus administradores;  ou 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 

10.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação Judicial e 
extrajudicial expedida com data não anterior a 90 (noventa) dias contados da data prevista 
para entrega das propostas; 

10.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto da licitação, bem como a indicação das instalações, do 
aparelhamento e do pessoal adequados e disponíveis para a realização do objeto do 
credenciamento, bem como a indicação e qualificação de cada um dos membros da equipe 
de trabalho que se responsabilizará pelos serviços; 

a.1 A comprovação de aptidão será feita por atestados fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando que a empresa tenha realizado a contendo, 
serviço com característica similar, equivalente ou superior ao exigido. Os atestados 
deverão conter: 

a.1.1 Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente ou Pessoa 
Física (CPF, CNPJ, endereço, telefone, fax, etc); 

a.1.2 Local e data de emissão; 

a.1.3 Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade 
das informações; 

a.1.5 Comprovação de capacidade de prestação de serviços, nos mesmos moldes e 
características definidas para o objeto do edital da licitação. 

b) Prova de Registro ou Inscrição da empresa no Conselho Regional de Medicina 
Veterinária – CRMV nos termos da Lei Federal n.º 5517/68.  

 



 

 
 

10.1.5 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

a) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do Decreto Federal 
4.358/2002 (Anexo III); 

 
11 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre 
a habilitação, inclusive mediante, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação: 

11.2 - A verificação será certificada pela pregoeira e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 

11.3. - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação.  

11.4 - O envelope de documentação deste pregão que não for aberto poderá ficar em poder 
da pregoeira pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir da homologação da licitação, devendo 
o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização 
do envelope.  

11.5 - Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação 
das empresas participantes, mediante confronto com as condições deste edital, serão 
desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas. 

11.6 - Quando todas as empresas participantes forem inabilitadas, a pregoeira poderá fixar-
lhes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados 
das causas referidas no ato inabilitatório. 

11.6.1 -Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não 
aceitos. 

11.7 - Os documentos relacionados na cláusula 10.1.2 ficam dispensados de sua 
apresentação do Envelope 02 – Documentos para Habilitação, se tiverem sido apresentados 
para o credenciamento neste Pregão. 
 
12- DA ADJUDICAÇÃO  

12.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o (s) item (ns) objeto do certame.   

12.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, a pregoeira inabilitará a 
licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo 
a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que a pregoeira poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.  

12.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a pregoeira proclamará a 
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a 
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e 
motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na 
ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que 
todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as 



 

 
 

razões do recurso no prazo de 03(três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 
proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 
 
13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:  

13.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão 
Pública do Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões 
de recurso.  

13.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 
(três) dias corridos para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término 
do prazo da recorrente.  

13.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são 
pressupostos de admissibilidade dos recursos.  

13.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, a 
autoridade competente, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.  

13.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso.  
 
14- DA ASSINATURA DO CONTRATO  

14.1. O contrato a ser firmado com a licitante vencedora incluirá as condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta 
licitação. 
14.2. Homologado o resultado da licitação, o fornecedor será convocado para assinar o 
contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis na sede do município, após a notificação da 
CONTRATANTE. 
14.3. A recusa em assinar o CONTRATO, no prazo estabelecido no item anterior, 
caracterizará o descumprimento integral da obrigação assumida, sujeitando-se às sanções 
previstas neste edital, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei Nacional nº 
8.666, de 21/06/93.  
14.4. Na hipótese acima, à licitante decairá do direito à contratação, reservando-se a 
CONTRATANTE o direito de convocar a segunda classificada, e assim sucessivamente, 
para negociações, observado o disposto no inciso XXIII do artigo 4º da Lei Nacional nº 
10.520/02. 
 
15- DAS DIPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou por 
servidor(a) da Administração. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser 
apresentados em forma original ou cópia reprográfica sem autenticação e estarão sujeitos a 
verificação de sua autenticidade.  

15.2 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Autoridade Competente. 

15.3 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela pregoeira e pela 
Procuradoria Jurídica  

14.4. A Administração poderá revogar a licitação por interesse pública, devendo anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei nº 
8.666/93).  



 

 
 

15.5 A Prefeitura não se responsabilizará por envelopes endereçados via postal ou por 
outras formas, entregues em local diverso da Divisão de Compras e Licitações, e que, por 
isso, não cheguem à data e horário previstos. 

15.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação e os princípios jurídicos que 
regem as licitações. 

15.7 Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal 
subsequentes aos ora fixados. 
 
 
 
16 – DA RELAÇÃO DE ANEXOS 

16.1 São anexos deste edital:  

 

Anexo I - Modelo da proposta comercial 

Anexo II - Modelo de Procuração; 

Anexo III - Modelo de Declaração que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, nos termos do Decreto Federal 
4.358/2002; 

Anexo IV - Modelo de declaração de que cumpre os requisitos de habilitação; 

Anexo V - Minuta do Contrato; 

Anexo VI - Declaração Enquadramento na Situação de Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123/06 e da 
Inexistência de Fatos Supervenientes que conduzam ao 
Desenquadramento;  

Anexo VII - Termo de Referência. 

Anexo VIII - Memorial Descritivo 

 

 

 

Santa Bárbara, 28 de maio de 2018. 

 

 

 

              Felipe Fernandes Guerra          Vagner Figueiredo Brandão 
ASSESSOR DE GOVERNANÇA PÚBLICA            PROCURADOR JURÍDICO 
 

 



 

 
 

ANEXO I – MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

REF.:  Pregão Presencial n° 053/2018 – Processo n° 157/2018 

Prezados Senhores, 

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do objeto licitado e declaramos que: 

a) O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta 
proposta; 

b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento 
integral do objeto licitado; 

c) O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias; 

d) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa 
parte, observadas as condições do edital. 

Item 
Cód. 

Interno 
Quantidade 
em meses 

Descrição 
Valor 

Mensal 
Valor 
Total 

01 
1151

1 
12 

Prestação de serviços de controle, 
captura, transporte, estadia, e 
destinação de animais de pequeno 
porte soltos em vias públicas, ou 
daqueles que se encontrem em 
circunstâncias que apresentem risco à 
saúde pública e segurança da 
população, animais submetidos a 
maus-tratos, junto à Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme objeto 
da licitação em epígrafe e demais 
especificações do Termo de 
Referência. 

  

 
Valor total da Proposta: R$ _______________(________________________).(mencionar o 
valor por extenso) 
Abaixo os dados pessoais do representante legal com poderes para a assinatura da ata de 
registro de preços ofertada pelo proponente, porventura a nossa empresa seja declarada 
vencedora deste certame: 
Representante Legal (Nome Legível): ___________________________________________; 
(    ) Sócio   (    ) Procurador  * 
Nacionalidade: ______________________________ Estado Civil: __________________; 
RG nº: __________________ CPF nº: ____________________________; 
Telefone:______________ Celular:_____________; 
Endereço eletrônico:___________________________; 
Pagamentos/Dados Bancários: 
Nome do Banco:___________Ag.: ____________ C/C.: ______________, 
* A indicação de Procurador, está condicionada a apresentação de uma Procuração 
legalmente constituída em cartório, para fins de assinatura da proposta. 
Local e data: 

Assinatura do representante legal 



 

 
 

ANEXO II - PROCURAÇÃO 

 

 

 

 

Pelo presente instrumento ___________________________________Empresa 
estabelecida em _______________________________________, à Rua/ praça 
________________________________________, com ato consecutivo (e/ou última 
alteração) registrado(s) sob nº ______________________, no(a) 
________________________, por seu representante legal adiante assinado, Senhor 
_____________________________, (nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, 
identidade, CPF) nomeia e constitui seu procurador ___________________, 
(nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, identidade, CPF), outorgando-lhe 
poderes “ad extra judicia” para fim específico de representação da citada outorgante, 
durante o processamento de procedimento licitatório instaurado sob modalidade de 
Pregão pela Prefeitura de Santa Bárbara- MG, no termos das respectivas condições 
constantes do Edital nº PREGAO 053/18 PROCESSO 157/18, podendo referido 
procurador encaminhar e/ou apresentar documentos de habilitação e ou propostas, 
impugnar proposta, dar lances, assinar atas, interpor e subscrever recursos 
administrativos, firmar quaisquer documentos pertinentes à sobredita licitação, enfim, 
praticar todos os atos que se fizerem necessários ao fiel cumprimento do presente 
mandato, dando-se tudo por bom, firme e valioso. 

 

 

Local, data. 

 

 

ASSINATURA 

(FIRMA RECONHECIDA DO OUTORGANTE) 

(DOCUMENTO DEVIDAMENTE AUTENTICADO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO III –PREGÃO PRESENCIAL N° 053/18 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 

 

 

........................., inscrito no CNPJ nº ........., por intermédio de seu representante legal  o (a) 
Sr (a) ..................., portador(a)  da Carteira de Identidade nº .............. e do CPF nº ............., 
DECLARA , para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ) 

                            

 

......................................................................   

                                                 (data) 

                      

 

.................................................................................... 

                                 (representante legal). 

 

 

 

OBS: em caso afirmativo, assinar a ressalva acima. 

 

Observações: emitir em papel timbrado da licitante. 

 

 

 



 

 
 

ANEXO IV 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE PLENAMENTE AO EDITAL 

(Modelo)  

 

 

 

 

 

Nós, da empresa, ___________________________, CNPJ nº _________________, 
localizada __________________________________, na Cidade de 
___________________, afirmamos de que estamos cientes de todos os termos do Edital 
PREGAO 053/18, PROCESSO 157/18, da Prefeitura de Santa Barbara, e ainda, que 
cumprimos a todas as exigências de habilitação contidas no mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Esta declaração é um dos documentos de credenciamento da empresa, ou seja, 
deverá vir externa aos envelopes. 



 

 
 

ANEXO V – PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/18 

MINUTA DE CONTRATO 

 
O MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA, por intermédio da PREFEITURA 

MUNICIPAL, sediada à Praça  Cleves de Faria, 122, CNPJ n.º 19.391.945/0001-00 aqui 
denominada CONTRATANTE, representada por seu Secretário Municipal de Saúde Sr. 
GEOVANI FERREIRA GUIMARÃES, brasileiro, domiciliado na cidade de Barão de Cocais e 
do outro lado como CONTRATADA .........................................................., CNPJ n.º 
............................., sediada na cidade de .............................................., à Rua 
...................................., n.º ......., representada por ........................................., 
....................................., têm entre si, com base nos artigos 54 e seguintes da Lei n.º 
8666/93, celebrado o presente contrato de prestação de serviços, em decorrência da 
Licitação Pregão Presencial n.º 053/18/2018, homologada no dia ......../........./2018, 
Processo n.º 157/2018, que passa a integrar este instrumento para todos os efeitos legais, 
observadas as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
1.1- A presente licitação tem como objeto a escolha de empresa para prestar os serviços de 
controle, captura, castração, eutanásia, transportes, estadia e destinação de animais de 
pequeno porte conforme edital, termo de referência, demais anexos, proposta comercial e 
mapa de apuração que integram este instrumento, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA PRAZO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
2.1 – Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

2.1.1 - Os serviços serão prestados junto à Secretaria Municipal de Saúde, devendo o 
contratado cumprir o roteiro preestabelecido pelo referido Órgão que fiscalizará o 
cumprimento do mesmo. 

2.1.2 - O prazo máximo para o início da prestação dos serviços é de 60 (sessenta) dias após 
a assinatura do contrato. 

2.1.3 - É obrigação da contratada providenciar o espaço para o funcionamento do canil que 
deverá obedecer a Portaria FUNASA nº 052 de 27 de fevereiro de 2002 e normas 
posteriores. 

2.1.4 - É condição indispensável para a assinatura do contrato a aprovação do espaço para 
o funcionamento do canil em vistoria a ser realizada pela Prefeitura Municipal de Santa 
Bárbara para verificação do cumprimento das condições estabelecidas neste edital. 

2.1.5 - O atendimento da solicitação deverá ser feito em até três horas, horário das 07:00 as 
17:00 hs de segunda a sexta –feira, com veículo apropriado, equipe treinada e capacitada 
para o serviço. Para os animais que se encontram em situação de recolha, ficando sujeita a 
fiscalização técnica do departamento de vigilância Sanitária, sempre que necessário. No 
caso de apreensão de animais no período noturno ou horário em que não haja expedientes 
nos Órgãos Municipais, a contratada deverá notificar o agente da Autoridade, sobre a 
apreensão realizada, tomando todas as providências que forem necessárias, no primeiro dia 
útil subseqüente a apreensão. O serviço de remoção e recolhimento ao local específico 
deverá ser mantido 24 h por dia, ininterruptamente, inclusive aos sábados, domingos e 
feriados. 

2.1.6 - O local específico deverá possuir áreas cobertas que abriguem os animais de 
chuvas, serenos ou outros tempos climáticos, com sistema de alimentação natural ou 
artificial compatível ao porte e espécie do animal, sendo o local específico deverá possuir 



 

 
 

escritório de informação contendo: quantidade de áreas livres e ocupadas, cadastro 
dispondo de quantidade de animais apreendidos e libertados, conforme espécie, raça, 
tamanho, proprietário, motivo da apreensão, discriminando inclusive o número da notificação 
e auto de infração, intervalos entre as datas com dia, mês e ano e as unidades e 
autoridades apreensora e liberadora. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
3.1 – O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por processamento 
eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada pela contratada em 
sua proposta, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, com 
base na(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.  

3.2 – O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo fiscal do contrato.  

3.3 – As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que 
apresentarem incorreções serão devolvidos à Contratada e o prazo para o pagamento 
passará a correr a partir da data da reapresentação dos documentos, considerados válidos 
pelo Contratante.  

3.4 – Nas Notas Fiscais deverão vir os dados bancários completos da Contratada, sob pena 
de não realização do pagamento até a informação dos mesmos, de obrigação da 
Contratada.  

3.5 – Para que os pagamentos possam ser efetuados, a contratada deverá apresentar, junto 
à nota fiscal de produtos, a seguinte documentação:  

I - Documentos comprobatórios da regularidade fiscal e regularidade trabalhista;  

3.6 – Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará as retenções tributárias 
cabíveis. 

3.7 – Quanto ao ISSQN, será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e 
legislação municipal aplicável.  

3.8 – É vedado ao Contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do 
contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 
4.1.O presente contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, entrará em vigor na data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DESPESA 
5.1.As despesas deste contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias do 
orçamento de 2018 e pela sua correspondente para o exercício subsequente.  
 

02.10.01.10.305.0061.2194.3390  39   Ficha 577    Bloqueio n° 062 
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1 A Contratada obriga-se a:  

6.1.1 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua 
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;  

6.1.2 Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 
qualidade e quantidade específicas, nos termos de sua proposta;  

6.1.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 



 

 
 

representantes, dolosa ou culposamente, ao município ou a terceiros;  

6.1.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

6.1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Administração; 

6.1.6 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 

6.1.7 Não permitir a utilização do trabalho do menor; 

6.1.8 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento; 
verificada no decorrer da prestação dos serviços; 

6.1.9 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

6.1.10 É obrigação da contratada providenciar o espaço para o funcionamento do canil que 
deverá obedecer a Portaria FUNASA nº 052 de 27 de fevereiro de 2002 e normas 
posteriores. 

6.1.11 O atendimento da solicitação deverá ser feito em até três horas, horário das 07:00 as 
17:00 hs de segunda a sexta –feira, com veículo apropriado, equipe treinada e capacitada 
para o serviço. Para os animais que se encontram em situação de recolha, ficando sujeita a 
fiscalização técnica do departamento de vigilância Sanitária, sempre que necessário. No 
caso de apreensão de animais no período noturno ou horário em que não haja expedientes 
nos Órgãos Municipais, a contratada deverá notificar o agente da Autoridade, sobre a 
apreensão realizada, tomando todas as providências que forem necessárias, no primeiro dia 
útil subseqüente a apreensão. O serviço de remoção e recolhimento ao local específico 
deverá ser mantido 24 h por dia, ininterruptamente, inclusive aos sábados, domingos e 
feriados. 

6.1.12 O local específico deverá possuir áreas cobertas que abriguem os animais de chuvas, 
serenos ou outros tempos climáticos, com sistema de alimentação natural ou artificial 
compatível ao porte e espécie do animal, sendo o local específico deverá possuir escritório 
de informação contendo: quantidade de áreas livres e ocupadas, cadastro dispondo de 
quantidade de animais apreendidos e libertados, conforme espécie, raça, tamanho, 
proprietário, motivo da apreensão, discriminando inclusive o número da notificação e auto de 
infração, intervalos entre as datas com dia, mês e ano e as unidades e autoridades 
apreensora e liberadora. 

6.1.13 Estabelecer protocolo sanitário de entrada dos animais recolhidos com exame clínico 
minucioso; tratamento para as patologias encontradas; eutanásia nos animais muito 
debilitados, em agonia, ou apresentando doenças não passíveis de tratamento; 
vermifugação; vacinação (polivalente); exame para leishmaniose visceral; e tratamento para 
ectoparasitas. 

6.1.14 A distribuição dos animais nas baias deve respeitar critérios de gênero (macho, 
fêmea), porte (pequeno, grande), idade (filhote, adulto, senil) e status sanitário (doente, 
sadio, em tratamento). 

6.1.15 A alimentação deve ser fornecida 03 vezes ao dia (manhã, tarde e noite) em 
recipientes laváveis e que estejam bem distribuídos nas baias e de fácil acesso a todos os 
animais abrigados; o fornecimento de água deve ser ad libitum, devendo essa água ser 



 

 
 

renovada sempre que apresentar sujidades ou no mínimo 03 vezes ao dia para que o 
volume possa ser restabelecido e também devem estar distribuídos em pontos de fácil 
acesso a todos animais abrigados no canil. 

6.1.16 As baias devem ser limpas no mínimo 02 vezes ao dia (manhã e tarde), para que 
possam estar com o mínimo possível de fezes e urina; a limpeza dos comedouros e 
bebedouros e a desinfecção das baias deve acontecer no mínimo uma vez por semana 
utilizando-se desinfetantes (amônia quaternária, cloro ou clorexidina). 

6.1.17 Os animais abrigados devem ser submetidos à castração cirúrgica, devendo esse 
procedimento ser bem assistido quanto em relação ao manejo pré-cirúrgico (jejum e status 
sanitário) e cuidados no pós-cirúrgico (restrição de movimentos intensos, antibióticos, 
cicatrizantes). 

6.1.18 Em relação à adoção, devem-se estabelecer protocolos e critérios para que os 
animais estejam aptos a serem adotados (saudáveis, castrados, vermifugados, vacinados); 
além disso, deve-se estabelecer e padronizar um protocolo de pré-adoção (entrevistas com 
o possível adotante, cadastramento dados pessoais, palestra para os prováveis adotantes 
sobre guarda responsável); estabelecer e padronizar protocolo de pós-adoção (visitas 
mensais à casa dos adotantes nos três primeiros meses e depois acompanhamento com 
ligações e visitas surpresas a cada seis meses para avaliar as condições de vida do animal 
adotado, sendo essa animal passível de recolhimento em caso do avaliador julgar 
necessário); 

6.1.19 Todos os animais abrigados devem ser submetidos a exame clínico minucioso 
mensalmente para que sua condição de bem-estar animal seja avaliada (condição 
nutricional, saúde, dentre outras); os animais doentes, desnutridos, desidratados, com 
ferimentos ou sinais de dor, devem ser tratados imediatamente à constatação do problema. 

6.1.20 Estabelecer que o médico veterinário esteja presente no canil, para que possa 
desempenhar funções exclusivas à sua profissão como, por exemplo, socorro imediato aos 
animais, aplicação de medicações, eutanásia, vacinação, avaliação clínica, etc. Quanto a 
carga horária, a mesma deverá ser compatível com a exigida pelo CRMV. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
7.1 – Proporcionar todas as condições para que a contratada possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do contrato, do edital e seus anexos, 
especialmente do Termo de Referência; 

7.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.3 Pagar à contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma de contrato; 

7.4 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas pela contratada, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no credenciamento.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DO CONTRATO 

8.1.Dá-se a este contrato o valor estimativo de R$ (................................................) para 
todos os fins legais. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES 

9.1.O descumprimento de quaisquer das cláusulas ou obrigações diretas ou indiretas 
decorrentes deste contrato poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nas Leis 



 

 
 

Federais 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 10.520/2002 (Lei do 
Pregão) e 12.846/ 2013 (Lei Anticorrupção) nos moldes do Decreto Municipal 3546/2018. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

10.1.No que toca à alteração, execução, inexecução e rescisão do presente contrato, 
observar-se-á o disposto na Lei 8.666/93, no que couber, sendo que o contratante poderá 
rescindi-lo administrativamente nas hipóteses previstas no artigo 78, da Lei 8.666/93, sem 
que caiba ao contratado direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades 
pertinentes.  

10.2. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação acarretarão na recisão do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1.Fica eleito o foro da comarca de Santa Bárbara, para a solução de qualquer litígio 
oriundo do presente Contrato. 

11.2.E por estarem assim, justas e acordes, as partes assinam o presente instrumento na 
presença das testemunhas em 03 (três) vias de igual teor para um só efeito, 
comprometendo-se a cumpri-lo em todas as cláusulas e condições. 

 

Santa Bárbara, ........... de  ...............................  de 2018 

 
 
 

GEOVANI FERREIRA GUIMARÃES 
Secretário Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

CONTRATADO 
 
 
TESTEMUNHAS: ____________________ 
 
                             ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO VI – PREGÃO PRESENCIAL N° 053/18 

 

 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO DE 
MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE E INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 053/2018 

PROCESSO Nº: 157/2018 

 

 

Pelo presente instrumento, a empresa ...................................................................., inscrita 

no CNPJ sob nº. ........................................, por intermédio de seu representante legal infra-

assinado, Sr.(a).................................................................................., portador(a) da carteira 

de identidade nº. ........................... e do CPF nº. .........................., declara, sob as penas do 

artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123/06, bem assim que inexistem fatos 

supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 

 

 

 

 

Santa Bárbara,      de                                 de 2018 

 

________________________________________________________ 

(nome completo, cargo ou função assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO VII – PREGÃO PRESENCIAL Nº .../2018 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. Objeto: 

1.1 Contratação de empresa especializada tendo como objeto os serviços de controle, 
captura, castração, eutanásia, transportes, estadia e destinação de animais de pequeno 
porte (cães e gatos) soltos em vias públicas, ou daquelas que se encontram em 
circunstâncias que apresentem risco a saúde pública e segurança da população, animais 
submetidos a maus tratos, na sede do município e nos distritos, conforme especificações 
constantes  do Memorial Descritivo. 

 

2. Descrição Detalhada:  

2.1 Prestação de serviços de canil – controle, captura, castração, eutanásia, transportes, 
estadia e destinação de animais de pequeno porte (cães e gatos) soltos em vias públicas, 
ou daquelas que se encontram em circunstâncias que apresentem risco a saúde pública e 
segurança da população, animais submetidos a maus tratos, na sede do município e nos 
distritos. 

 

3. Justificativa da Contratação: 

3.1 O presente pedido faz-se necessário devido à manutenção do serviço de zoonoses 
municipal, de acordo com a lei n° 13.317 de 24/09/1999 "Código de Saúde do Estado de 
MG" e o contrato do serviço vigente está suspenso por meio de processo administrativo. 

3.2 A abertura de um novo processo licitatório torna-se necessário, apesar da existência de 
contrato com a empresa PSC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANIL LTDA ME, devido à 
mesma não estar prestando o serviço adequado conforme relatórios apresentados pela 
Vigilância Sanitária que culminou em processo administrativo conforme relatado acima. Não 
podendo o município se furtar na prestação de um serviço de apreensão de animais de 
pequeno porte (cães e gatos) sob pena de aumento/proliferação de doenças a população 
entre elas a leishmaniose a qual o município apresenta-se positivo e controle populacional 
dos animais.  

 

4. Forma, Prazo e Local:  

4.1 Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

4.1.1 Os serviços serão prestados junto à Secretaria Municipal de Saúde, devendo o 
contratado cumprir o roteiro preestabelecido pelo referido Órgão que fiscalizará o 
cumprimento do mesmo. 

4.1.2 O prazo máximo para o início da prestação dos serviços é de 60 (sessenta) dias após 
a assinatura do contrato. 

4.1.3  É obrigação da contratada providenciar o espaço para o funcionamento do canil que 
deverá obedecer a Portaria FUNASA nº 052 de 27 de fevereiro de 2002 e normas 
posteriores. 

4.1.4 É condição indispensável para a assinatura do contrato a aprovação do espaço para o 
funcionamento do canil em vistoria a ser realizada pela Prefeitura Municipal de Santa 
Bárbara para verificação do cumprimento das condições estabelecidas neste edital. 

4.1.5 O atendimento da solicitação deverá ser feito em até três horas, horário das 07:00 as 



 

 
 

17:00 hs de segunda a sexta –feira, com veículo apropriado, equipe treinada e capacitada 
para o serviço. Para os animais que se encontram em situação de recolha, ficando sujeita a 
fiscalização técnica do departamento de vigilância Sanitária, sempre que necessário. No 
caso de apreensão de animais no período noturno ou horário em que não haja expedientes 
nos Órgãos Municipais, a contratada deverá notificar o agente da Autoridade, sobre a 
apreensão realizada, tomando todas as providências que forem necessárias, no primeiro dia 
útil subseqüente a apreensão. O serviço de remoção e recolhimento ao local específico 
deverá ser mantido 24 h por dia, ininterruptamente, inclusive aos sábados, domingos e 
feriados. 

4.1.6 O local específico deverá possuir áreas cobertas que abriguem os animais de chuvas, 
serenos ou outros tempos climáticos, com sistema de alimentação natural ou artificial 
compatível ao porte e espécie do animal, sendo o local específico deverá possuir escritório 
de informação contendo: quantidade de áreas livres e ocupadas, cadastro dispondo de 
quantidade de animais apreendidos e libertados, conforme espécie, raça, tamanho, 
proprietário, motivo da apreensão, discriminando inclusive o número da notificação e auto de 
infração, intervalos entre as datas com dia, mês e ano e as unidades e autoridades 
apreensora e liberadora. 

 

5. Procedimentos de Gestão e Fiscalização do Contrato:  

5.1 O contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terá como 
responsáveis:  

5.1.1 – Gestor do Contrato: Geovani Ferreira Guimarães – Secretário Municipal de Saúde, 
ferreirageovani@yahoo.com.br - (31) 98979-2501 / 3832-1700 / 3832-1645 / 3832-1730. 

5.1.2 – Fiscal do contrato será– Luciana Karine Brandão Dias – Enfermeira, 
visasantabarbaramg@gmail.com – (31) 3832-1700 / 3832-1645 / 3832-1730. 

5.2 – Compete ao Gestor de Contrato acima identificado exercer a administração do 
contrato, com atribuições voltadas para o controle das questões documentais da 
contratação, quais sejam, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as 
respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar 
a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade 
de realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termo 
aditivos, etc. 

5.3 – Compete ao Fiscal do Contrato acima identificado exercer a verificação concreta do 
objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do 
objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos 
fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que 
surgirem no curso da execução do contrato, etc. 

5.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis.  

5.5 – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do 
fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Nº 



 

 
 

8.666, de 1993.  

 

6 . Documentação: 

6.1 Habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, 
a ser definido pela Diretoria de Compras e Licitação, Alvará de Localização e 
Funcionamento Alvará Sanitário. 

6.2 Qualificação Técnica: 

6.2.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto do credenciamento, bem como a 
indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal adequados e disponíveis para a 
realização do objeto do credenciamento, bem como a indicação e qualificação de cada um 
dos membros da equipe de trabalho que se responsabilizará pelos serviços; 

6.2.2 A comprovação de aptidão será feita por atestados fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando que a empresa tenha realizado a contendo, serviço 
com característica similar, equivalente ou superior ao exigido. Os atestados deverão conter: 

6.2.3 Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente ou Pessoa Física 
(CPF, CNPJ, endereço, telefone, fax, etc); 

6.2.4 Local e data de emissão; 

6.2.5 Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das 
informações; 

6.2.6 Comprovação de capacidade de prestação de serviços, nos mesmos moldes e 
características definidas para o objeto do credenciamento; 

6.2.7 Prova de Registro ou Inscrição da empresa no Conselho Regional de Medicina 
Veterinária – CRMV nos termos da Lei Federal n.º 5517/68.  

 

7. Obrigações da Contratada: 

7.1 – Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua 
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;  

7.2 – Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 
qualidade e quantidade específicas, nos termos de sua proposta;  

7.3 – Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, ao município ou a terceiros;  

7.4 – Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

7.5 – Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Administração; 

7.6 – Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 

7.7 – Não permitir a utilização do trabalho do menor; 

7.8 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento; 
verificada no decorrer da prestação dos serviços; 



 

 
 

7.9 – Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

7.10- É obrigação da contratada providenciar o espaço para o funcionamento do canil que 
deverá obedecer a Portaria FUNASA nº 052 de 27 de fevereiro de 2002 e normas 
posteriores. 

7.11- O atendimento da solicitação deverá ser feito em até três horas, horário das 07:00 as 
17:00 hs de segunda a sexta –feira, com veículo apropriado, equipe treinada e capacitada 
para o serviço. Para os animais que se encontram em situação de recolha, ficando sujeita a 
fiscalização técnica do departamento de vigilância Sanitária, sempre que necessário. No 
caso de apreensão de animais no período noturno ou horário em que não haja expedientes 
nos Órgãos Municipais, a contratada deverá notificar o agente da Autoridade, sobre a 
apreensão realizada, tomando todas as providências que forem necessárias, no primeiro dia 
útil subseqüente a apreensão. O serviço de remoção e recolhimento ao local específico 
deverá ser mantido 24 h por dia, ininterruptamente, inclusive aos sábados, domingos e 
feriados. 

7.12- O local específico deverá possuir áreas cobertas que abriguem os animais de chuvas, 
serenos ou outros tempos climáticos, com sistema de alimentação natural ou artificial 
compatível ao porte e espécie do animal, sendo o local específico deverá possuir escritório 
de informação contendo: quantidade de áreas livres e ocupadas, cadastro dispondo de 
quantidade de animais apreendidos e libertados, conforme espécie, raça, tamanho, 
proprietário, motivo da apreensão, discriminando inclusive o número da notificação e auto de 
infração, intervalos entre as datas com dia, mês e ano e as unidades e autoridades 
apreensora e liberadora. 

7.13- Estabelecer protocolo sanitário de entrada dos animais recolhidos com exame clínico 
minucioso; tratamento para as patologias encontradas; eutanásia nos animais muito 
debilitados, em agonia, ou apresentando doenças não passíveis de tratamento; 
vermifugação; vacinação (polivalente); exame para leishmaniose visceral; e tratamento para 
ectoparasitas. 

7.14- A distribuição dos animais nas baias deve respeitar critérios de gênero (macho, 
fêmea), porte (pequeno, grande), idade (filhote, adulto, senil) e status sanitário (doente, 
sadio, em tratamento). 

7.15- A alimentação deve ser fornecida 03 vezes ao dia (manhã, tarde e noite) em 
recipientes laváveis e que estejam bem distribuídos nas baias e de fácil acesso a todos os 
animais abrigados; o fornecimento de água deve ser ad libitum, devendo essa água ser 
renovada sempre que apresentar sujidades ou no mínimo 03 vezes ao dia para que o 
volume possa ser restabelecido e também devem estar distribuídos em pontos de fácil 
acesso a todos animais abrigados no canil. 

7.16- As baias devem ser limpas no mínimo 02 vezes ao dia (manhã e tarde), para que 
possam estar com o mínimo possível de fezes e urina; a limpeza dos comedouros e 
bebedouros e a desinfecção das baias deve acontecer no mínimo uma vez por semana 
utilizando-se desinfetantes (amônia quaternária, cloro ou clorexidina). 

8.17- Os animais abrigados devem ser submetidos à castração cirúrgica, devendo esse 
procedimento ser bem assistido quanto em relação ao manejo pré-cirúrgico (jejum e status 
sanitário) e cuidados no pós-cirúrgico (restrição de movimentos intensos, antibióticos, 
cicatrizantes). 

7.18- Em relação à adoção, devem-se estabelecer protocolos e critérios para que os animais 
estejam aptos a serem adotados (saudáveis, castrados, vermifugados, vacinados); além 



 

 
 

disso, deve-se estabelecer e padronizar um protocolo de pré-adoção (entrevistas com o 
possível adotante, cadastramento dados pessoais, palestra para os prováveis adotantes 
sobre guarda responsável); estabelecer e padronizar protocolo de pós-adoção (visitas 
mensais à casa dos adotantes nos três primeiros meses e depois acompanhamento com 
ligações e visitas surpresas a cada seis meses para avaliar as condições de vida do animal 
adotado, sendo essa animal passível de recolhimento em caso do avaliador julgar 
necessário); 

7.19- Todos os animais abrigados devem ser submetidos a exame clínico minucioso 
mensalmente para que sua condição de bem-estar animal seja avaliada (condição 
nutricional, saúde, dentre outras); os animais doentes, desnutridos, desidratados, com 
ferimentos ou sinais de dor, devem ser tratados imediatamente à constatação do problema. 

7.20- Estabelecer que o médico veterinário esteja presente no canil, para que possa 
desempenhar funções exclusivas à sua profissão como, por exemplo, socorro imediato aos 
animais, aplicação de medicações, eutanásia, vacinação, avaliação clínica, etc. Quanto a 
carga horária, a mesma deverá ser compatível com a exigida pelo CRMV. 

 

8. Obrigações da Contratante: 

8.1 – Proporcionar todas as condições para que a contratada possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do contrato, do edital e seus anexos, 
especialmente do Termo de Referência; 

8.2.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

8.2.2 – Pagar à contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma de contrato; 

8.2.3 – Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela contratada, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no credenciamento.  

8. Critério de Aceitabilidade dos Preços: 

10.1 Menor preço mensal. 

 

9. Sanções Aplicáveis: 

O descumprimento de quaisquer das cláusulas ou obrigações diretas ou indiretas 
decorrentes deste contrato poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nas Leis 
Federais 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 10.520/2002 (Lei do 
Pregão) e 12.846/ 2013 (Lei Anticorrupção) nos moldes do Decreto Municipal 3546/2018. 

 

10. Condições e Forma de Pagamento: 

10.1 – O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por processamento 
eletrônico, a crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada pela contratada em 
sua proposta, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, com 
base na(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.  

10.2 – O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo fiscal do 
contrato.  

10.3 – As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que 
apresentarem incorreções serão devolvidos à Contratada e o prazo para o pagamento 
passará a correr a partir da data da reapresentação dos documentos, considerados válidos 



 

 
 

pelo Contratante.  

10.4 – Nas Notas Fiscais deverão vir os dados bancários completos da Contratada, sob 
pena de não realização do pagamento até a informação dos mesmos, de obrigação da 
Contratada.  

10.5 – Para que os pagamentos possam ser efetuados, a contratada deverá apresentar, 
junto à nota fiscal de produtos, a seguinte documentação:  

I - Documentos comprobatórios da regularidade fiscal e regularidade trabalhista;  

10.6 – Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará as retenções tributárias 
cabíveis. 

10.7 – Quanto ao ISSQN, será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, 
e legislação municipal aplicável.  

10.8 – É vedado ao Contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do 
contrato. 

 

11.1 O contrato deverá ter data de validade de 12 (doze) meses. 

 

12. Dotação Orçamentária: 

12.1 As despesas decorrentes desta licitação ocorrerão por conta da seguinte dotação 
orçamentária:  

 

02.10.01.10.305.0061.2194.3390  39   Ficha 577    Bloqueio n° 062 

 

13. Planilha de Preço máximo: 

13.1 Os preços máximos que a administração se propõe a pagar pela presente licitação 
serão de:  

 

Quantidade 
em meses 

Descrição 
Valor 

Mensal 
Valor 
Total 

12 

Prestação de serviços de controle, 
captura, transporte, estadia, e 
destinação de animais de pequeno 
porte soltos em vias públicas, ou 
daqueles que se encontrem em 
circunstâncias que apresentem 
risco à saúde pública e segurança 
da população, animais submetidos 
a maus-tratos, junto à Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme 
objeto da licitação em epígrafe e 
edital. 

R$ 15.125,00 R$ 181.500,00 

 
 

Santa Bárbara 28 de maio de 2018. 
 

11. Prazo de Vigência do Contrato: 



 

 
 

ANEXO VIII – PREGÃO PRESENCIAL N° 053/18 
 
 
MEMORIAL DESCRITIVO: 
 
1.1- Animais - todo e qualquer animal errante encontrado em vias públicas sem qualquer 
processo de contenção e cuidados necessários que assegurem a sua saúde e proteção 
contra qualquer ação que causam maus tratos;  
 
1.2 - Animais apreendidos - Todo e qualquer animal capturado pela contratada para tal 
finalidade, compreendendo desde o instante da captura, seu transporte, alojamento nas 
dependências da contratada, e destinação final;   
 
1.3 – Captura - ato de prender, arrastar, tomar, aprisionar, deter qualquer animal encontrado 
solto pelas vias e logradouros públicos do Município; 
 
1.4 - Remoção - o ato de transporte dos animais apreendidos, executado pela empresa 
contratada mediante determinação da autoridade competente, do local em que se encontra 
no momento da determinação até o local destinado para sua guarda, dentro do território do 
Município de Santa Barbara; 
 
1.5 – Recolhimento - o depósito dos animais em área específica de propriedade da 
contratante destinado a guarda dos animais apreendidos. 
 
1.6 - Guarda de animais - recolhimento dos animais apreendidos e a vigilância exercida 
sobre os mesmos, com o fim de retê-los, cuidá-los, alimentá-los, ou, ainda, para não se 
evadirem.     
 
1.7 - Área especifica - local destinado ou utilizado para a guarda ou permanência de animais 
apreendidos, dotada de infraestrutura necessária para receber os animais capturados em 
condições dignas, de qualidade, dotados de canis, conforme o espécime do animal. 
 
1.8 - Estadia - o tempo de permanência do animal no local destinado para esse fim, 
decorrido entre apreensão do animal e sua efetiva liberação, através de determinação da 
autoridade competente ou leilão;   
 
1.9 - Maus tratos - guarda irresponsável e, crueldade: o abandono, a tortura, a violência e 
quaisquer atos injustificáveis que possam ferir, mutilar, causar estresse, fome, sede ou 
qualquer outro transtorno físico ou moral ao animal, bem como a sua morte. 
 
2 - DA CAPTURA 
 
2.1 - Será feita em até três horas após a solicitação feita no horário das 07:00 as 17:00 hs 
de segunda a sexta -feira, com veículo apropriado, equipe treinada e capacitada para o 
serviço, para os animais que se encontram em situação de recolha, ficando sujeita a 
fiscalização técnica do departamento de vigilância Sanitária, sempre que necessário;    
 
2.1.1 - Os prazos contar-se-ão a partir do dia seguinte ao da captura; 
 
2.2 - Os animais deverão ser recolhidos para o local específico, ficando sob 
responsabilidade da contratada até que sejam liberados, adotados, doados, leiloados ou 



 

 
 

outro fim recomendável, após atestado expedido por médico veterinário. O local específico 
destinado ao recolhimento dos animais capturados em vias públicas deverá atender aos 
requisitos da portaria FUNASA n° 52/2002 e demais normas aplicáveis; 
 
2.3-O animal apreendido receberá tratamento digno e adequado desde o ato da apreensão 
e durante o período de sua permanência no alojamento; 
 
2.4 - A realização de procedimentos de esterilização para controle populacional ou de 
eutanásia deverá observar o disposto nas resoluções CFMV n°962/2010 e 1000/2012; 
 
2.5-São procedimentos obrigatórios de operação: 
 
2.6 - Para a coleta: 
 

a) Uso de Veículos adequados compatíveis com o porte do animal; 
 
2.6.2 - Para Remoção: 
 

a) Qualquer remoção somente poderá ser feita pela contratada após a solicitação de 
órgãos Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde ou Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, ou com a autorização destes, caso a solicitação de 
captura seja feita por particulares, diretamente a contratada, mediante a legalidade dos 
fatos e se possível identificando o infrator (o proprietário do animal solto), lavrando o 
competente auto de constatação e apreensão do animal, discriminando todas as 
características do animal e eventuais circunstâncias que auxiliem os Agentes de 
Fiscalização, na lavratura do termo de autuação; 
b) Os serviços de remoção e recolhimento ao local específico deverão ser mantidos 24h 
por dia, interruptamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados; 
c) No caso de apreensão de animais no período noturno ou horário em que não haja  
expediente nos órgãos Municipais, a contratada deverá notificar o Agente da 
Autoridade, sobre a apreensão realizada, tomando todas as providências que forem 
necessárias, no primeiro dia útil subseqüente a apreensão; 

 
2.6.3 - Para Recolhimento: 
 

a) O local específico deverá possuir áreas cobertas que abriguem os animais de 
chuvas, serenos ou outros tempos climáticos, com sistema de alimentação natural ou 
artificial compatível ao porte e espécie do animal e canil; 

b) O local específico deverá possuir escritório de informação contendo: 

 Quantidade de áreas livres e ocupadas; 

 Cadastro dispondo de quantidade de animais apreendidos e liberados, conforme: 
espécie, raça, tamanho, proprietário, motivo da apreensão, discriminando inclusive o 
número da notificação e auto de infração, intervalos entre as datas com dia, mês e 
ano e as unidades e autoridades apreensora e liberadora; 
 

2.6.4 - Para Liberação: 
 

a) A contratada somente poderá restituir o animal apreendido ao seu proprietário ou seu 
representante legal, após a apresentação do ato liberatório, expedido pela autoridade 
competente e do pagamento das despesas com remoção e estadia; 
b) O horário para liberação de animais recolhimentos será das 09:00 as 16:00;  



 

 
 

 
3 - DO RESGATE EM RESIDÊNCIAS:  
 
3.1 - A contratada fará o resgate de animais em residência cujo agente sanitário atestou que 
o animal precisa ser retirado por situações de doença, de problema de zoonoses (EX. Raiva, 
Leishmaniose e outros). Nestes casos, o proprietário assinará um termo de autorização de 
retirada e sacrifício de animal. 
 
3.2 - O Município não arcará com despesas, caso a contratada seja solicitada por 
particulares, para resgate de animais em residências, que não se encontrem em situação de 
risco, conforme acima descrito; 
 
4 - DO TRANSPORTE DE ANIMAIS: 
 
4.1 - Os animais deverão ser transportados em veículos apropriado para o resgate ou 
captura, em condições de uso e higienização, sem riscos de fuga de animais no trajeto até o 
local da guarda, com um numero adequado de animais; 
4.2 - O transporte dos animais apreendidos ficará sob responsabilidade e custeio da 
contratada, que arcará com as despesas de combustível e reposição de peças. O veículo 
utilizado para o referido transporte é de responsabilidade da contratante. Deverá a 
contratada apresentar Carteira Nacional de Habilitação do condutor, compatível com o 
tamanho e espécie do veiculo; 
 
5 - DA GUARDA DOS ANIMAIS: 
 
5.1 - Os animais deverão ficar sob a guarda da contratada, até a liberação, para doação, 
devolução ou eutanásia. E nesse período a contratada se responsabilizará pela alimentação 
adequada aos animais (qualidade e quantidade), manter a limpeza do local; 
 
6 - DA SITUAÇAO DOS ANIMAIS CAPTURADOS OU RESGATADOS: 
 
6.1 - Os animais deverão ser devolvidos aos seus proprietários após o pagamento da multa 
e despesas com animal, tendo em mãos o termo de libertação, expedido pela Prefeitura; 
 
6.2 - Todos os animais que após o período de tolerância indicado pela Prefeitura para 
resgate pelo proprietário e que não forem adotados, poderão ser eutanasiados, com 
medicação na dose prescrita e procedimentos corretos, observados as determinação da 
legislação vigente; 
 
6.3 - A eutanásia será feita por um veterinário de responsabilidade da contratada, podendo e 
devendo ser vistoriado a qualquer momento pelo responsável técnico dos Órgãos 
Municipais; 
 
6.4 - A contratada fará, quando necessário, a segurança da saúde pública, a retirada de 
cabeças que serão enviadas a laboratório indicado pela Poder Público, para o 
monitoramento e controle da raiva no município, de acordo com pedido do técnico 
responsável pela Secretaria de Saúde. Os animais eutanasiados deverão ser 
acondicionados de forma correta e as cabeças para análise devidamente identificadas e 
também acondicionados de forma correta; 
 
Recomenda-se que em todos  os casos TR, DPP forem positivos ou indeterminados  a 



 

 
 

contratada deverá realizar a coleta do sangue, para confirmação através do Elisa (contra 
prova); 
 
 
7 - DA DESTINÇAO FINAL DOS EUTANASIADOS: 
 
7.1 - Os animais (Cadáveres) serão levados ao aterro sanitário adequado ou incinerados 
conforme o caso, e os animais que sofreram incisão para a retirada da cabeça, deverão 
receber tratamento térmico, de acordo com a resolução CONAMA.  
     

 

 

 

 

 

 

Santa Bárbara, 28 de maio de 2018. 


