
  
 

Diretoria do Bem-Estar Animal 

Endereço: SC 401, Nº 114 – CEP 88034-100-Florianópolis 

Fones:3237-6890e3234-5677e-mail: diretoriadibea.sms@pmf.sc.gov.br 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/SMS/PMF 

O Município de Florianópolis, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Saúde-SMS, com sede na Av. Henrique da Silva Fontes, 6.100, Trindade, 

Florianópolis - SC, por meio da Comissão de Credenciamento, nomeada pela 

Portaria N°. 39/SMS/GAB/2022 de 09 de Fevereiro de 2022torna público o 

presente Edital de Chamada Pública destinado ao CREDENCIAMENTO de 

pessoas jurídicas interessadas em realizar a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICOS VETERINÁRIOS PARA ORQUIECTOMIA, VASECTOMIA, 

OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA, OVARIECTOMIA DE CANINOS E FELINOS 

COM FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA E APLICAÇÃO DE 

MICROCHIP, conforme descrições contidas no Termo de Referência. 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Chamada Pública tem como objeto o credenciamento de entidades públicas, 

filantrópicas e/ou privadas, interessadas em realizar a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

VETERINÁRIOS PARA ORQUIECTOMIA, VASECTOMIA, OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA, 

OVARIECTOMIA DE CANINOS E FELINOS COM FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PÓS-

OPERATÓRIA E APLICAÇÃO DE MICROCHIP, conforme descrito no Termo de Referência 

(Anexo I). 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. A Constituição Federal de 1988. 

2.2. A Lei 8.080/1990. 

2.3. A Lei 8.666/1993. 

2.4. Lei Municipal 094/2001. 

2.5. Lei Municipal 383/2010. 

2.6. Resolução 962/2010 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. 

2.7. Resolução 1275/2019 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, e alterações. 
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3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. A presente Chamada Pública destina-se a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde onerar a seguinte dotação orçamentária: 

 

Órgão: 24 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Unidade: 24.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Funcional: 10.122.0101 Administração Geral 

Projeto/Atividade: 2.043 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso: 0080 – Recursos Próprios 

4. DA OBTENÇÃO DO EDITAL, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

4.1. O edital estará disponível para consulta no endereço eletrônico 

https://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=editais+abertos&menu=9&sub

menuid=2420, assim como publicado no Diário Oficial do Município. 

4.2. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 

presente Edital deverá ser encaminhado a qualquer tempo, devidamente formulado por 

escrito, e dirigido à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS), pelo correio eletrônico 

credenciamento.sms@pmf.sc.gov.br Assunto: Dúvidas e Questionamentos Edital de 

Chamada Pública n° ___/20__/SMS/PMF. 

4.2.1. Os pedidos de esclarecimento, quando necessários, poderão ser submetidos à 

Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde ou à Procuradoria Geral do 

Município para emissão de parecer jurídico. 

4.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação 

de dispositivos legais cabíveis, devendo protocolar o pedido em até 05 (cinco) dias úteis 

antes do início do prazo do processo de abertura dos envelopes, devendo a Administração 

julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade 

prevista no § 1º do art. 113 da lei 8.666/93. 

 

 

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 
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5.1. Poderão participar do credenciamento as pessoas jurídicas, com sede no município de 

Florianópolis ou em municípios vizinhos, limitado a um raio de até 15 km de distância 

contados a partir do bairro Centro de Florianópolis, que atenderem aos procedimentos 

constantes no Termo de Referência deste Edital (Anexo I) e desde que atendidos todos os 

requisitos exigidos nesta chamada pública. 

5.2. Os atendimentos deverão ser realizados em locais legalmente destinados a esta finalidade, 

que cumpram as exigências sanitárias e todas as normas regulamentadoras em vigor, 

localizados no território de Florianópolis/SC e equipados para prestar o serviço objeto deste 

Edital. 

5.3. Não será admitido o credenciamento de proponentes: 

5.3.1. Em falência ou concordata, que se encontre em processo de recuperação judicial ou 

extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação. 

5.3.2. Punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, 

inscritos ou não no Cadastro de Prestadores de Serviços Impedidos de Licitar e 

Contratar com a Administração Pública Municipal, durante o prazo estabelecido para 

a penalidade. 

5.3.3. Que tenha sido declarado inidôneo por qualquer órgão da Administração direta ou 

indireta, de qualquer um dos entes da federação, Federal, Estadual, Municipal ou do 

Distrito Federal. 

5.3.4. Que possua qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira 

ou trabalhista entre os dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro 

técnico da empresa e os autores do presente edital e termo de referência, bem como 

qualquer outro servidor envolvido no presente chamamento público. 

5.3.5. É vedada a participação de consórcio. 

6. DA INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

6.1. O presente edital terá vigência a partir da sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do 

Município de Florianópolis/SC e PERMANECERÁ ABERTO até que haja ato administrativo 

dispondo em contrário. 

6.2. As empresas interessadas poderão inscrever-se para credenciamento no primeiro dia útil 

subsequente à publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Município de 

Florianópolis, devendo entregar a documentação exigida neste edital na sala do Protocolo 
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Central da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, situada na Av. Henrique da Silva 

Fontes, 6100 – Trindade, Florianópolis/SC, no horário das 08h00minh às 16h00minh. 

6.3. Encerrado o prazo de impugnação do presente edital, os envelopes serão abertos em sessões 

previamente estabelecidas e divulgados pela Comissão Especial de Credenciamento para 

Contratação de Prestadores de Serviços de Saúde, em prazo não superior a 30 dias do 

recebimento da proposta, salvo justificativa devidamente documentada. 

6.4. Serão credenciados pela Comissão todos os proponentes que atenderem as regras contidas 

neste edital de chamada pública. 

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

7.1. Os documentos de habilitação exigidos neste edital deverão ser apresentados em dois 

envelopes hermeticamente fechados, com as seguintes indicações: 

a) Envelope 1: destinado aos documentos relativos à Capacidade Jurídica, à Regularidade 

Fiscal e Trabalhista e à Idoneidade Financeira, identificado conforme segue: 

ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SALA DO PROTOCOLO CENTRAL 

 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº ____/_____/SMS/PMF 

[ INSIRA O NOME DO EDITAL / PROCEDIMENTOS ] 
 

[ INSIRA A RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE ] 

b) Envelope 2: destinado aos documentos relativos à Qualificação Técnica e relativos à 

Oferta de Serviços, identificado conforme segue: 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OFERTA DE SERVIÇOS 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SALA DO PROTOCOLO CENTRAL 

 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº ____/_____/SMS/PMF 

[ INSIRA O NOME DO EDITAL / PROCEDIMENTOS ] 
 

[ INSIRA A RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE ] 

7.2. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção 

daqueles que, por sua natureza, não contenham validade. 

7.2.1. Os documentos que não indicarem o prazo de validade deverão ter sido expedidos 

no máximo em até 180 (cento e oitenta) dias antes da data de entrega dos envelopes. 
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7.3. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada digital, por tabelião de notas ou por servidor membro da Comissão, ou 

publicação em órgãos da imprensa oficial. 

7.3.1. A autenticação de documentos por servidores membros da Comissão ocorrerá 

mediante prévio agendamento de horário, por meio do e-mail: 

credenciamento.sms@pmf.sc.gov.br. 

7.4. Os documentos que forem apresentados somente em original não serão devolvidos e 

passarão a fazer parte integrante do processo de credenciamento. 

7.5. O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve 

estar devidamente identificado no processo, acompanhado da respectiva representatividade 

e, quando for o caso, de procuração e documento de identidade. 

8. DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

8.1. Relativos à Capacidade Jurídica: 

8.1.1. Identificação do proponente, Razão ou Denominação Social, CNPJ, inscrição 

municipal, inscrição CNES, endereço completo, telefones e e-mails de contato, 

verificação se possui contratos firmados com órgãos/entidades públicas, dados 

bancários e dados do representante legal (Anexo II); 

8.1.2.  Documentos que comprovem a natureza jurídica da empresa e seu objetivo social, 

nos termos da lei pertinente: 

8.1.2.1. QUANDO FUNDAÇÃO: Estatuto em vigor, devidamente registrado, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

8.1.2.2. QUANDO SOCIEDADE COMERCIAL: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado; 

8.1.2.3. QUANDO SOCIEDADE POR AÇÕES OU SOCIEDADE ANÔNIMA OU COMPANHIA: 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

8.1.2.4. QUANDO SOCIEDADE CIVIL OU ASSOCIAÇÕES PRIVADAS: Estatuto em vigor e/ou 

inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

8.1.2.5. QUANDO EMPRESA INDIVIDUAL: Registro comercial;  

8.1.2.6. QUANDO EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO 

PAÍS: Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 
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funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

8.1.3. Certidão do registro e arquivamento dos atos constitutivos em cartório (certidão de 

breve relato) ou Certidão Simplificada da Junta Comercial; 

8.1.4. Cédula de identidade e CPF dos sócios-diretores ou representantes legais; 

8.1.5. Alvará de funcionamento, expedido pelo município para o ramo de atividade; 

8.1.6. Declaração afirmando estar ciente das condições do presente Edital de Chamada 

Pública e que assume a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação do 

chamamento, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela 

Comissão (Anexo III); 

8.1.7. Declaração atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal 

(proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de 

qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprendiz) (Anexo IV); 

8.1.8. Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditiva (Anexo V); 

8.1.9. Declaração negativa de vínculo com órgão ou entidade pública municipal (Anexo VI); 

8.1.10. Declaração de compromisso e cumprimento à Lei Federal nº 12.846/13 (Anexo VII). 

 

8.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

8.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

8.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou 

sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

8.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa aos tributos federais e à 

dívida ativa da União, a qual abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas na Lei 

nº 8.212/1991; 

8.2.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

proponente, expedida pelo órgão competente; 

8.2.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, 

expedida pelo órgão competente; 

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

expedida pelo órgão competente; 

8.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

expedida pelo órgão competente. 
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8.3. Relativos à Idoneidade Financeira 

8.3.1. Balanço patrimonial, acompanhado de notas explicativas e demonstrações contábeis 

do último exercício social, na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais, quando encerrado há mais de 03 (três) meses da 

data de apresentação dos documentos de habilitação; 

8.3.1.1. No caso de empresas constituídas recentemente, estas deverão apresentar o 

Balanço de Abertura devidamente registrado e as demonstrações contábeis 

referentes ao período compreendido do início das atividades até data próxima à 

abertura das propostas. 

8.3.2. Apresentação dos cálculos dos Índices de Liquidez Geral, Grau de Solvência e Índice 

de Endividamento, devidamente assinados pelo representante legal da empresa e por 

contador devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade. 

8.3.2.1. Será considerada habilitada a licitante cujos resultados dos seus índices foram 

iguais ou superiores a 1,00 (um), ou; 

8.3.2.2. No caso de optar pela não demonstração, ou ainda, de não atingir o coeficiente 

exigido para os índices aqui solicitados, a empresa deverá comprovar que possui 

patrimônio líquido mínimo de valor não inferior a 10% (dez por cento) do valor 

estimado para a contratação, por intermédio do balanço patrimonial 

apresentado. 

8.3.3. Certidão Negativa de pedido de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

8.4. Documentos Relativos à Qualificação Técnica 

8.4.1. Alvará sanitário, expedido pelo município para o ramo de atividade; 

8.4.2. Certificado e/ou outro documento que comprove a destinação de resíduos de 

serviços de saúde e a licença ambiental da empresa para resíduos gerados pelas 

atividades, os quais deverão ser gerenciados adequadamente pela clínica/hospital 

veterinário, devendo ser separados, acondicionados e transportados para a destinação 

final; 

8.4.3. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, em categoria 

compatível com os procedimentos que serão executados; 
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8.4.4. Relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica que realizarão os 

atendimentos ofertados, informando nome, CPF, carga horária disponível, categoria 

profissional, número de inscrição no respectivo Conselho Profissional (Anexo VIII); 

8.4.5. Registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária - CRMV-SC da equipe técnica, 

compatível com o número de animais atendidos; 

8.4.6. Certidão de Regularidade de Inscrição no respectivo Conselho Profissional dos 

responsáveis que realizarão os procedimentos ofertados, incluindo do Responsável 

Técnico e/ou de seu substituto. 

8.4.7. A Comissão de Credenciamento poderá solicitar demais documentos que considerar 

pertinentes para o processo de credenciamento de prestadores. 

 

8.5. Documentos Relativos à Oferta de Serviços 

8.5.1. Quadro indicando sua capacidade instalada e a oferta de procedimentos mensal à 

SMS, nos termos das condições estabelecidas neste Edital (Anexo IX); 

8.5.1.1. Somente será aceita como oferta máxima de cada prestador a necessidade 

referida pela Secretaria Municipal de Saúde, descrita no Termo de Referência 

deste Edital de Chamada Pública (ANEXO I); 

9. DO PROCEDIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

9.1. Para garantir a participação de todos os interessados, as condições instituídas neste edital 

permitem que mais de um proponente seja credenciado pela Secretaria Municipal de 

Saúde. 

9.2. Os documentos de habilitação serão avaliados pela Comissão de Credenciamento na sessão 

de abertura dos envelopes e, na hipótese de verificação de alguma divergência com as 

condições exigidas no edital, promoverá diligência destinada a saná-las e concederá o prazo 

de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data notificação, ao proponente para suprir, 

apresentar ou complementar documento. 

9.3. Serão credenciados todos os proponentes que atenderem às exigências do presente edital, 

sendo o resultado do credenciamento publicado no Diário Oficial do Município. 
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9.3.1. A proponente, na hipótese prevista no item anterior, considera-se, 

independentemente de manifestação, ciente e notificada da decisão relativa à 

avaliação dos documentos de habilitação apresentados. 

9.4. Os proponentes que não forem habilitados no presente chamamento poderão apresentar 

recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de publicação do 

resultado referido no item anterior. 

9.4.1. Os pedidos de interposição de recursos deverão ser encaminhados em formato 

digital para o e-mail credenciamento.sms@pmf.sc.gov.br . 

9.5. A Comissão de Credenciamento emitirá ata circunstanciada com todas as informações 

inerentes à avaliação dos documentos apresentados pelos proponentes para a habilitação. 

9.6. Ocorrida a inabilitação do proponente pela ausência de documentação indispensável ao 

credenciamento, este poderá, durante o período de vigência deste Edital, apresentar 

novamente a documentação de habilitação, escoimada dos vícios que culminaram na 

inabilitação anterior. 

10. DA DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA 

10.1. A demanda será distribuída entre todos os proponentes que tenham participado da mesma 

sessão de abertura de envelopes e que tenham sido credenciados. 

10.2. Será realizado cálculo, identificando-se primeiramente o percentual que a oferta realizada 

representa em relação à oferta dos demais proponentes, em seguida será aplicado o 

percentual encontrado sobre a demanda da SMS para definir os tetos físicos e financeiros 

de cada proponente. 

10.2.1. A quantidade de procedimentos ofertados pelo proponente deverá ter como limite a 

demanda da SMS, sendo o excedente desconsiderado para realização dos cálculos de 

distribuição dos tetos físicos e financeiros. 

10.2.2. Para a identificação do percentual que a oferta do proponente representa, será 

aplicada a fórmula a seguir: 
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POf = Qof / Qt 

 

Onde: 

● POf: Percentual de oferta de um proponente em relação a oferta de todos os demais, 

para o procedimento intencionado; 

● Qof: Quantitativo ofertado pelo proponente, para o procedimento intencionado; 

● Qt: Quantitativo total ofertado por todos os proponentes, para o procedimento 

intencionado. 

 

10.2.3. Para definir os tetos físicos será aplicada a fórmula a seguir: 

 

Tf = Dem x POf 

 

Onde:  

● Tf: Teto físico de cada proponente, para o procedimento intencionado; 

● Dem: demanda da SMS, para o procedimento intencionado; 

● POf: Percentual de oferta de um proponente em relação a oferta de todos os demais, 

para o procedimento intencionado. 

 

10.2.3.1. Será observada a ordem de recebimento das propostas dos proponentes como 

critério de desempate para a distribuição da demanda, sempre que necessário.  

 

10.2.4. Os valores encontrados no item anterior representarão os tetos físicos de cada 

proponente, para cada um dos procedimentos por eles ofertados. Para identificação 

dos tetos financeiros, será realizada a multiplicação dos tetos físicos pelo valor dos 

procedimentos. Tais cálculos podem ser verificados na fórmula abaixo apresentada: 

 

TFin= Tf x Valor do procedimento 

 

Onde:  

● TFin: Teto financeiro do procedimento ofertado de cada proponente;  

● Tf: Teto físico de cada proponente, para o procedimento intencionado; 

● Valor do procedimento: Valor de cada procedimento, conforme descrito neste Edital. 
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10.2.5. O valor mensal estimado para cada proponente, em caso de futura contratação, será 

a soma de todos os tetos financeiros de procedimentos por este ofertado. 

10.3.  Após a apuração dos tetos físicos e financeiros, a Comissão encaminhará e-mail à cada 

proponente. Estes terão o prazo de 01 dia útil para dar ciência e ratificar ou questionar os 

cálculos apresentados. 

10.4.  Na hipótese de desistência de algum proponente, será inicialmente verificada a existência 

de outros para os quais o quantitativo será redistribuído, aplicando-se a metodologia 

anteriormente descrita. 

10.4.1. O proponente deverá registrar sua desistência por escrito, podendo o registro ser 

formulado por meio de resposta ao e-mail de apuração dos tetos físicos e financeiros 

encaminhados pela Comissão. 

10.4.2. O proponente que desistir da oferta após a distribuição das demandas será conside-

rado inabilitado e não permanecerá na fila de prestadores credenciados.  

10.5. Restando ainda saldo de demanda, este ficará disponível para distribuição aos novos 

interessados que possam vir a ser credenciados durante a vigência deste edital de chamada 

pública. 

10.6.  Na hipótese de toda a demanda do edital ter sido distribuída e ocorrendo o 

credenciamento de novos proponentes, estes permanecerão na fila de prestadores 

credenciados aguardando a disponibilidade de abertura de nova demanda. 

10.7.  A fila de prestadores credenciados será organizada por ordem da data de credenciamento. 

10.8.  A necessidade de aumento da demanda para este edital será devidamente instruída. 

10.8.1. Caberá ao Gestor da Secretaria Municipal de Saúde a decisão de realizar aditivo 

contratual de acréscimo, nos limites da Lei, ou proceder novas contratações com 

aqueles que estiverem aguardando na fila de prestadores credenciados, devendo, tal 

decisão, ser registrada e devidamente justificada. 
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11. DA MANUTENÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

11.1.  O credenciamento do prestador será específico para este edital e terá a mesma vigência do 

instrumento convocatório. 

11.2.  Os prestadores credenciados deverão manter-se, durante toda a vigência do 

credenciamento, em compatibilidade com as obrigações e condições de habilitação exigidas 

no Edital. 

11.3.  Sempre que necessário, a Comissão de Credenciamento solicitará àqueles que estiverem 

na fila de prestadores credenciados, aguardando a distribuição de demandas, a atualização 

de documentos entregues, caso venham a ser contratados pela Secretaria Municipal de 

Saúde. 

12. DA CONTRATAÇÃO 

12.1.  O credenciamento não gera obrigação de contratação do prestador. 

12.2.  O início da execução da prestação dos serviços se dará apenas após a assinatura do 

contrato, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. 

12.2.1.  A recusa injustificada em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela 

Secretaria Municipal de Saúde, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1.  Proceder com o pagamento dos serviços executados e apurados conforme relatório de 

procedimentos realizados, disponibilizados pela contratada. 

13.2.  Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados, além das demais obrigações 

constantes no Termo de Referência – Anexo I e na Minuta do Contrato de Prestação de 

Serviços – Anexo X. 
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14. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

14.1.  Os serviços contratados serão prestados conforme condições descritas no Termo de 

Referência – Anexo I e da Minuta do Contrato de Prestação de Serviços - Anexo X, partes 

integrantes deste Edital. 

15. DO PAGAMENTO 

15.1.  Serão pagos os procedimentos realizados pelo contratado, apurados mediante relatório 

que deverá ser encaminhado até o 5º dia útil do mês subsequente a execução, conforme 

especificado no contrato. 

15.2.  O pagamento será efetuado no dia 22 ou 25 do mês subsequente ao da entrega da nota 

fiscal, de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 1/SMFPO/GAB/2017. 

15.2.1.  No caso da data descrita recair em feriado, final de semana ou que não seja possível 

o expediente público, será efetivada a ação descrita no próximo dia útil. 

15.3.  A CONTRATADA deverá apresentar, obrigatoriamente, juntamente com a Nota Fiscal a 

Certidão Negativa de Débitos Municipal, Estadual e Federal, Trabalhista e Certidão de 

Regularidade do FGTS. 

16. DO REAJUSTE 

16.1. Os valores do contrato são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses. Ocorrendo a 

prorrogação contratual, este poderá ser reajustado com base no Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA) ou outro que vier a substituí-lo, acumulado no período, 

sempre respeitando a livre negociação entre as partes. 

16.2. O reajuste deverá ser solicitado pelo CONTRATADO tempestivamente e, quando aprovado 

pela CONTRATANTE, deverá ser firmado em Termo Aditivo. 
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17. DAS PENALIDADES 

17.1.  Na hipótese de identificação de irregularidades na oferta dos atendimentos, a 

CONTRATADA será notificada pelo Fiscal ou Comissão de Fiscalização de Contratos de 

Serviços em Saúde. Caso a situação não seja restabelecida ou ocorra reincidência, A 

CONTRATADA será novamente notificada. 

17.2.  Na ocorrência de duas notificações, o Fiscal ou Comissão de Fiscalização de Contratos de 

Serviços em Saúde procederá ao encaminhamento de abertura de processo de punição de 

empresas. 

17.3.  A inobservância, pela contratada, de cláusula ou obrigação constante deste contrato ou de 

dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente autorizará a contratante a 

aplicar-lhe as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 1993, ou seja: 

I.  Advertência; 

II. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 

a administração por até 2 (dois) anos; 

III. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida desde que ressarcida a administração dos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior; 

IV. Multa a ser cobrada segundo os seguintes critérios: 

a. Pela inexecução total do objeto do contrato, multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor mensal estimado dos serviços contratados; 

b. Pelo retardamento no início da prestação dos serviços contratados, multa 

diária de 1% (um por cento) sobre o valor estimado dos serviços em atraso 

até o 10º dia, data a partir da qual se caracterizará o inadimplemento 

absoluto; 

c. Pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

correspondente à parcela dos serviços não executados, ou executados em 

desacordo com o presente contrato ou com as normas legais e infralegais 

aplicáveis à espécie; 
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d. Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito 

diretamente à execução do objeto do contrato, multa de 0,5% (meio ponto 

percentual) sobre o valor mensal estimado dos serviços contratados; 

e. Pela rescisão do contrato por culpa da contratada, multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor mensal estimado dos serviços contratados. 

17.4. A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato que 

as motivar, consideradas as circunstâncias objetivas de cada ocorrência. 

17.5. As sanções previstas nos itens I, II e III desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente 

com multa. 

17.6. A contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação, para 

interpor recurso contra a aplicação de qualquer penalidade, a ser dirigido diretamente ao 

Secretário de Saúde. 

17.7. O valor de eventuais multas será descontado dos pagamentos devidos à contratada. 

17.8. A imposição de quaisquer das sanções não ilidirá o direito da contratante exigir 

indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da penalidade tiver acarretado para 

os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente das 

responsabilidades criminal ou ética do autor do fato. 

17.9. A violação ao disposto neste item, além de sujeitar a contratada às sanções previstas 

nesta cláusula, autorizará a contratante a reter, do montante devido à contratada, o valor 

indevidamente cobrado, para fins de ressarcimento dos usuários do SUS. 

17.10. A CONTRATADA deverá garantir ao Conselho Municipal de Saúde o acesso às suas 

dependências, no exercício do seu poder de fiscalização. 

17.11. A cobrança de valores dos atendimentos, listados neste Edital, dos pacientes ou de seus 

responsáveis acarretará na imediata rescisão do contrato e sujeição à Declaração de 

Inidoneidade e responsabilização Civil e Criminal; 

18. RESCISÃO 

18.1.  A rescisão contratual poderá ser: 
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18.1.1.  Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, desde que haja a 

notificação da CONTRATADA com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência; 

18.1.2.  Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93; 

18.1.3.  Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 

conveniência da CONTRATANTE. 

18.2.  A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela CONTRATANTE, com 

aplicação das penalidades previstas no instrumento; 

18.3.  Constituem motivos para rescisão do Contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal 

8.666/93; 

18.3.1.  A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as consequências 

previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal 8.666/93. 

19. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

19.1.  O contrato terá vigência de 12 meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado por igual período por meio de Termo Aditivo, conforme art. 57 da Lei 

8666/93. 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1.  Para os casos omissos no presente edital, prevalecerão os termos da Lei nº 8.666/93, e 

suas alterações posteriores e demais legislações em vigor. 

20.2.  Não haverá um número mínimo ou máximo de credenciados. 

20.3.  Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação 

relativa ao presente credenciamento. 

20.4.  O presente edital poderá vir a ser revogado por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado no todo ou em parte, por 
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ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

20.5.  Todas as alterações ou prorrogações do edital serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico 

do Município e no sítio eletrônico da Secretaria Municipal de Saúde. 

20.6.  Fica a proponente ciente de que a simples apresentação da documentação implicará na 

aceitação das condições estabelecidas neste Edital. 

21. LISTAGEM DE ANEXOS AO EDITAL 

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Identificação do Proponente 

Anexo III – Modelo de Declaração de Aceitação do Edital 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII do Art. 7º da CF 

Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Negativa de Vínculo com Poder Público 

Anexo VII – Modelo de Declaração de Cumprimento à Lei federal Nº 12.846-13 

Anexo VIII – Relação de Profissionais da Equipe Técnica 

Anexo IX – Quadro de Capacidade Instalada e Oferta a SMS 

Anexo X – Minuta Contratual 

 

 

Florianópolis, 23 de maio de 2022.  

 

 

 

LUCIANO FORMIGHIERI 

Secretário Municipal Adjunto de Saúde 

Prefeitura Municipal de Florianópolis 

 

  



  
 

Diretoria do Bem-Estar Animal 

Endereço: SC 401, Nº 114 – CEP 88034-100-Florianópolis 

Fones:3237-6890e3234-5677e-mail: diretoriadibea.sms@pmf.sc.gov.br 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

Este Termo de Referência tem como finalidade detalhar a necessidade da Secretaria 

Municipal de Saúde - SMS com relação à contratação de SERVIÇOS MÉDICOS 

VETERINÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORQUIECTOMIA, VASECTOMIA, 

OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA, OVARIECTOMIA DE CANINOS E FELINOS COM 

FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA E APLICAÇÃO DE MICROCHIP. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

O Brasil tem hoje, segundo estudos recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em torno de 30 milhões de cães e gatos abandonados nas ruas. 

Florianópolis, apesar da ausência de dados oficiais, apresenta um grande número de 

animais em situação de rua ou vivendo com tutores em situação de vulnerabilidade. A 

situação dos animais vítimas do abandono ou sem cuidados básicos de saúde foi agravada 

pela crise enfrentada com a pandemia de COVID-19. 

Além disso, o aumento dos casos de leishmaniose visceral canina, em diversas 

regiões da cidade, conforme o monitoramento realizado pelo Centro de Controle de 

Zoonoses – CCZ/SMS indicam a necessidade de a Prefeitura Municipal manter ações 

intermitentes de controle e prevenção da doença, sendo uma das mais eficazes o controle 

de natalidade através da esterilização dos animais das áreas com maiores índices dessa 

zoonose. 

Dessa forma, o serviço municipal gratuito de castração prestado pela Diretoria de 

Bem-Estar Animal – DIBEA/SMS necessita de ampliação e continuidade efetiva para que 

possa atender à demanda necessária, de uma população de 500 mil habitantes, para 

garantir a saúde dos munícipes e o bem-estar animal. 

O Credenciamento de clínicas veterinárias ou hospitais tem como principal intuito 

atender às necessidades da DIBEA/SMS, visando a manutenção e ampliação dos serviços 

prestados à população, a fim de promover o controle populacional contínuo dos animais 

domésticos do município, como disposto no Art. 2º da Lei Complementar nº 682/2019. 

A DIBEA/SMS encontra-se com uma grande demanda represada, cerca de 2.000 

pessoas aguardando castração para seus animais, o que perfaz seis meses de espera. O 

órgão não dispõe de capacidade de atendimento em sua estrutura para os serviços, objeto 
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deste Termo de Referência, nem quantidade de profissionais suficientes para realizar os 

procedimentos de esterilização. 

O sistema descentralizado de castração permite que as unidades em regiões 

diferentes do município garantam um fluxo contínuo de atendimento em localidades com 

população de baixa renda, sem precisar de deslocamento dos munícipes com seus animais 

até a sede da DIBEA/SMS, no bairro Itacurubi. Além disso, as castrações regionalizadas 

possibilitam mais agilidade do que a realização dos procedimentos unicamente na 

DIBEA/SMS, diminuindo significativamente o tempo de espera por castração, que acarreta 

em mais ninhadas não desejadas, cujos animais não terão garantia de sobrevivência nem 

cuidados adequados, muitas vezes sofrendo abandono, negligência ou maus-tratos, e darão 

continuidade ao ciclo reprodutivo descontrolado. 

As castrações sistemáticas e em larga escala promovem a diminuição do risco de 

transmissão de doenças entre animais e entre animais e o homem, tendo grande impacto no 

controle e monitoramento de zoonoses importantes, como a leishmaniose visceral canina, e 

no bem-estar da sociedade e dos animais que nela vivem, conforme o conceito de Saúde 

Única. 

Além do processo cirúrgico de esterilização, este Credenciamento prevê a 

identificação dos animais, no momento da castração, através da implantação de dispositivos 

eletrônicos (microchips), de modo subcutâneo, possibilitando maior controle por parte da 

DIBEA/SMS, estimulando a posse responsável e buscando diminuir os casos de abandono. 

Para a execução desses procedimentos, é necessário o Credenciamento de clínicas 

ou hospitais veterinários conforme descritos no Edital de Chamada Pública. 

3. DO DETALHAMENTO DO OBJETO 

3.1. Os procedimentos veterinários, objeto deste chamamento público, são detalhados 

no quadro abaixo e deverão ser executados por profissionais que possuam a forma-

ção e habilitação necessárias para realizá-los: 
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Grupo Procedimento Descrição 
Demanda 

SMS 
(Mensal) 

01 
Orquiectomia e ovariosalpingo-
histerectomia e microchipagem 

Castração de felinos (machos e 
fêmeas), com fornecimento de 
medicação na quantidade e 
dosagem adequada para o pós-
operatório e implantação de 
microchip eletrônico. 

96 

02 
Orquiectomiaovariosalpingo-
histerectomia e microchipagem 

Castração cirúrgica canina (ma-
chos e fêmeas), com forneci-
mento de medicação na quanti-
dade e dosagem adequada para 
o pós-operatório e implantação 
de microchip eletrônico. 

233 

 

3.2. É obrigatória a oferta de procedimentos para os dois grupos. 

3.3. Deverão ser realizadas, no período de 12 meses, cerca de 3.948 procedimentos de 

castração com fornecimento de medicação pós-operatória e implantação de disposi-

tivos eletrônicos de identificação (microchips), sendo estimado 1.152 para felinos e 

2.796 para caninos, aproximadamente. 

3.4. A demanda mensal de procedimentos por espécie e gênero dos animais é estimada, 

podendo variar durante a execução do contrato, pois está vinculada à demanda da 

DIBEA/SMS. 

3.5. A escolha da clínica/hospital veterinário, quando do encaminhamento para realiza-

ção do procedimento no animal, será realizada pelo tutor deste, dentre os prestado-

res que forem credenciados pela DIBEA/SMS.  

3.5.1. Havendo indisponibilidade para realização do procedimento pela da clíni-

ca/hospital veterinário escolhida pelo tutor, a DIBEA/SMS indicará outro cre-

denciado, observando aquele que tenha disponibilidade de procedimentos e 

tenha a menor distância para o endereço do tutor do animal. 

3.5.2. No caso da DIBEA escolher o local da realização dos procedimentos, será 

considerado o local dentre as opções disponíveis no momento. 

4. DOS VALORES 

4.1. A remuneração dos procedimentos terá como base os valores informados na tabela 

a seguir: 
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Grupo Procedimento 
Valor Unitá-

rio 
(R$) 

01 

 
Orquiectomia e ovariosalpingo-histerectomia e microchipagem 
Castração de felinos (machos e fêmeas) 
 

174,00 

02 

 
Orquiectomiaovariosalpingo-histerectomia e microchipagem 
Castração cirúrgica canina (machos e fêmeas) 
 

194,00 

 

4.2. O pagamento pelos serviços prestados dar-se-á por procedimento realizado, de 

acordo com os relatórios emitidos pela CONTRATADA e validados pela CONTRA-

TANTE, nos termos estabelecidos em contrato. 

4.2.1. Na hipótese de o animal já possuir o microchip de identificação, não havendo 

necessidade de implantação de um novo, o valor do procedimento será pago 

de forma integral. 

4.3. O valor mensal estimado para execução dos serviços objeto deste chamamento pú-

blico é de R$ 71.280,00, sendo distribuído entre os proponentes credenciados, con-

forme critérios de distribuição da demanda definidos no Edital. 

4.4. Os valores mensais dos contratos serão estimados e poderão variar de acordo com 

a demanda de procedimentos vinculada à CONTRATANTE, não sendo obrigatório o 

seu pagamento integral se não houver execução dos procedimentos que o justifique. 

4.4.1. Não poderá ser extrapolado o valor total do contrato, cabendo a CONTRA-

TANTE e também a CONTRATADA o controle dos saldos de execução deste. 

4.5. A CONTRATADA deverá aceitar nos termos do §1° do artigo 65 da Lei 8.666/83, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias na oferta de serviços, em até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com 

a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. 

5. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. NORMAS E OBRIGAÇÕES GERAIS 

5.1.1. A CONTRATADA deverá atender a todas as especificações contidas no Edital 

de Chamamento Público, no Termo de Referência e no Contrato de Presta-

ção de Serviços. 

5.1.2. Após assinatura do contrato, A CONTRATADA será convocada para realiza-

ção de reunião com as áreas técnicas envolvidas da CONTRATANTE, para 
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repasse de informações técnicas. 

5.1.2.1. A CONTRATADA não poderá deixar de comparecer na reunião de que 

trata o item anterior, bem como das demais reuniões convocadas pela 

CONTRANTE. 

5.1.3. A CONTRATADA deverá estar disponível para iniciar a prestação de serviços 

à CONTRATANTE a partir do momento da assinatura do contrato. 

5.1.4. A CONTRATADA deverá manter-se, durante a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações e condições de habilitação exigidas no 

edital de chamada pública. 

5.1.5. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer alte-

ração de dados cadastrais para atualização. 

5.1.6. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou 

prejuízos que vier causar à CONTRATANTE ou terceiros, tendo como agente 

o prestador contratado, na pessoa de prepostos ou estranhos. 

5.1.6.1. A CONTRATADA assumirá todas as responsabilidades legais decorren-

tes da conduta dos seus profissionais. 

5.1.7. A CONTRATADA responderá exclusiva e integralmente pela contratação de 

pessoal para a execução do objeto contratado, incluídos os encargos traba-

lhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo 

empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 

transferidos para a CONTRATANTE. 

5.1.7.1. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado pela CON-

TRATANTE, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e 

sociais legalmente exigidas. 

5.1.8. A CONTRATADA deverá executar diretamente os serviços contratados, sem 

transferência de responsabilidade/subcontratação. 

5.1.9. A CONTRATADA deverá prestar prontamente todos os esclarecimentos que 

forem solicitados pela CONTRATANTE, e atender e/ou responder as recla-

mações relativas aos serviços prestados, nos prazos estabelecidos neste edi-

tal ou indicados pela CONTRATANTE. 

5.1.10. A CONTRATADA deverá providenciar comunicação visual no estabelecimen-

to (faixas, banners e/ou cartazes) com referência à prestação gratuita dos 

serviços contratados pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, devendo in-

formar o nº de telefone da Diretoria de Bem-Estar Animal – DIBEA/SMS, para 

que os tutores/responsáveis possam denunciar qualquer irregularidade verifi-

cada na prestação dos serviços. 
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5.1.11. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo gerenciamento adequado 

dos resíduos gerados pelas atividades, devendo ser separados, acondiciona-

dos e transportados para a destinação final. 

5.1.11.1. A CONTRATADA deverá apresentar, quando solicitado, certificado de 

destinação de resíduos de serviços de saúde e a licença ambiental da 

empresa contratada para tal destinação, ambos aprovados junto à Se-

cretaria Municipal de Saúde, sem ônus para o Município, que contemple 

as atividades a serem executadas, respeitando as legislações pertinen-

tes e vigentes. 

5.1.11.2. A CONTRATADA deverá executar os serviços contratados com a ob-

servância das normas sanitárias, de segurança do trabalho e bem-estar 

animal, conforme as legislações municipal, estadual e federal vigentes. 

5.2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO E DOS ENCAMINHAMENTOS DA DEMANDA 

5.2.1. As cirurgias de castração deverão ser realizadas nas dependências da CON-

TRATADA, em quantidade compatível com a oferta disponibilizada no cre-

denciamento, em datas e horários definidos previamente acordados com a 

CONTRATANTE. 

5.2.2. As cirurgias de castração com implantação de dispositivos eletrônicos de 

identificação serão executadas com estruturas e profissionais previamente 

aprovadas pela equipe da CONTRATANTE, tendo as seguintes especifica-

ções mínimas: 

a) Instalações com mobiliários e equipamentos necessários para realização 

de cirurgias de esterilização de cães e gatos; 

b) Ambiente adequado para realização de todas as etapas (pré, trans, pós-

cirúrgico, microchipagem e registros); 

c) Balança digital veterinária; 

d) Sala de tricotomia, com mesa de atendimento e demais materiais; 

e) Ambiente adequado para antissepsia, com lavabo cirúrgico, segundo o re-

comendado pela ANVISA; 

f) Centro cirúrgico com número de mesas cirúrgicas adequadas e com espa-

ço suficiente para livre movimentação da equipe; 

g) Mobiliário apropriado e sistema de anestesia portátil para administração de 

agentes anestésicos voláteis inalatórios, através de respiração manual ou 

espontânea, equipamento para monitorização anestésica com no mínimo 
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temperatura corporal, oximetria, pressão arterial não-invasiva e eletrocar-

diograma, bem como sistemas de provisão de oxigênio e ventilação mecâ-

nica no pós-operatório; 

h) Ambiente climatizado para pré-operatório e recuperação pós-cirúrgica, com 

previsão de colchonetes térmicos em número suficiente para atendimento 

dos animais, além de outras estratégias de controle de hipotermia e de 

manutenção do conforto térmico. 

5.2.3. A CONTRATADA deverá ter no quadro de pessoal, profissionais para a reali-

zação de todos os serviços estipulados, de acordo com a oferta disponibiliza-

da à CONTRATANTE, devendo ser composto por no mínimo: 

a) 01 (um) médico (a) veterinário (a) responsável pelo centro cirúrgico, capa-

citado para executar e coordenar cirurgias de ovariosalpingohisterectomia 

(OSH) e orquiectomia (OC), em caninos e felinos; 

b) 01 (um) médico (a) veterinário (a) capacitado para atender procedimentos 

de anestesia veterinária em cães e gatos, com ênfase em procedimentos 

emergenciais que possam ser decorrentes dos processos anestésicos; 

c) Auxiliares operacionais em número suficiente para executar o manejo dos 

animais em todas as etapas dos procedimentos e para realizar a limpeza e 

desinfecção das instalações e dos equipamentos, bem como os serviços 

pertinentes ao apoio médico veterinário e coordenação do manejo ade-

quado e protetivo ao paciente animal. 

5.2.4. Os profissionais devem estar em dia com suas obrigações junto aos respecti-

vos Conselhos de Classe, quando aplicável. 

5.2.5. Os serviços deverão ser realizados utilizando-se de recursos humanos pró-

prios da CONTRATADA, conforme o nível de complexidade e os critérios para 

composição de quadro mínimo de profissionais necessários para cumprimen-

to da oferta, durante toda a vigência do contrato, não sendo permitida a ine-

xecução do objeto do contrato por falta de quaisquer destes itens. 

5.2.6. Além dos profissionais citados, para execução dos procedimentos, a CON-

TRATADA deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à 

execução do serviço, como: 

a) Fios de sutura cirúrgicos (Nylon ou Vicryl); 

b) Cateter intravenoso ou escalpe em tamanhos variados de acordo com o por-

te dos animais; 

c) Medicamentos anestésicos pré, trans e pós-operatórios; 

d) Material para assepsia da equipe e dos animais (iodo PVPI, álcool, clorexi-
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dina ou similares permitidos pela legislação sanitária); 

e) Máquinas de tosa com lâminas adequadas, higienizadas, removíveis e sem 

oxidação; 

f) Materiais cirúrgicos devidamente esterilizados a vapor em autoclave e acon-

dicionados em embalagem termoselável com indicador de exposição interna 

incorporado, sendo usado um por animal; 

g) Panos de campo em tamanhos diversos e adequados aos serviços presta-

dos; 

h) Seringas e agulhas adequadas a espécie e porte dos animais; 

i) Estetoscópio; 

j) Laringoscópio; 

k) Termômetro clínico; 

l) Lâmina de bisturi descartável; 

m) Ambu (reanimador manual); 

n) Solução isotônica; 

o) Escalpe e/ou cateter intravenoso para punção venosa em diversos tama-

nhos adequados a espécie e porte do animal; 

p) Equipo para fluidoterapia; 

q) Esparadrapo (tradicional e hipoalergênico); 

r) Antibiótico, anti-inflamatório, analgésico e tranquilizante; 

s) Gorro, máscara, avental e luvas cirúrgicas descartáveis; 

t) Compressa de gaze cirúrgica, dentre outros; 

u) Malha tubular para curativos em fêmeas, em tamanhos adequados a espé-

cie e porte dos animais; 

v) Medicamentos de emergência injetáveis (anti-hemorrágico, analéptico, corti-

coide etc.); 

w) Focinheiras de vários tamanhos conforme porte do animal; 

x) Caixas de transporte para gatos, em caso de tutor que chegue com animais 

soltos; 

y) Cobertores e aquecedores; 

z) Materiais de limpeza para higienização, conservação do ambiente; 

aa) Sondas endotraqueais descartáveis; 

bb) Instrumentais cirúrgicos esterilizados e selados e na quantidade suficiente 

para os procedimentos; 

cc) Outros materiais e acessórios que contribuam para o correto desenvolvi-

mento dos serviços contratados; 
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dd) Os produtos, equipamentos e materiais utilizados na execução dos servi-

ços deverão ser o mínimo possível agressivo ao meio ambiente. 

5.2.7. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE, por escrito e com an-

tecedência mínima de 72 horas, os motivos de ordem técnica que impossibili-

tem a execução dos serviços ou quando verificar condições inadequadas ou a 

iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços, 

devendo solicitar prazo para sua regularização. 

5.2.7.1. O Fiscal ou Comissão de Fiscalização do Contrato da CONTRATANTE 

avaliará e deliberará acerca do atendimento do prazo solicitado pelo 

CONTRATADO para regularizar a situação. 

5.2.7.2. Caso a CONTRATADA não cumpra a oferta de serviços será notificada e 

o contrato poderá ser rescindido, observado o devido processo legal. 

5.2.8. A demanda para a realização dos serviços será determinada unicamente pela 

CONTRATANTE, que fará a seleção e o cadastramento dos animais a serem 

encaminhados para a CONTRATADA, de acordo com os critérios do órgão. 

5.2.8.1. A triagem e cadastramento dos animais seguirão critérios técnicos e so-

ciais, bem como o mapeamento das áreas mais afetadas por zoonoses, 

conforme fornecido pelo Centro de Controle de Zoonoses do Município. 

5.2.9. Os procedimentos serão realizados somente em animais cadastrados previ-

amente pela CONTRATANTE, através da Diretoria de Bem-Estar Animal – 

DIBEA/SMS, e levados até a CONTRATADA pelos respectivos tuto-

res/responsáveis, acompanhados, obrigatoriamente, do documento de enca-

minhamento emitido pela DIBEA/SMS. 

5.2.9.1. O cadastramento dos animais será feito de forma presencial, na sede da 

DIBEA/SMS, sendo entregue ao tutor/responsável requisição específica e 

intransferível para a realização do procedimento na clínica/hospital vete-

rinário escolhido. 

5.2.9.2. A escolha da clínica/hospital veterinário, quando do encaminhamento pa-

ra realização do procedimento no animal, será realizada pelo tutor deste, 

dentre os prestadores que forem credenciados pela DIBEA/SMS. 

5.2.9.3. Havendo indisponibilidade para realização do procedimento da clíni-

ca/hospital veterinário escolhida pelo tutor, a DIBEA/SMS indicará outro 

credenciado, observando aquele que tenha disponibilidade de procedi-

mentos e tenha a menor distância para o endereço do tutor do animal. 

5.2.10. As requisições para realização das cirurgias deverão estar devidamente ca-

rimbadas e assinadas por funcionário da DIBEA/SMS e entregues, em mãos, 
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pelos tutores/responsáveis juntamente com os animais, na unidade clíni-

ca/hospitalar da CONTRATADA, nas datas agendadas para os procedimen-

tos. 

5.2.11. Todo e qualquer procedimento deverá ser previamente autorizado pela CON-

TRATANTE, ficando vetada a CONTRATADA a realização de castrações fora 

das regras estabelecidas. 

5.2.12. A comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA para solicitação 

dos serviços será através de correio eletrônico e/ou aplicativo de celular, com 

envio mensal de relatório mensal constando o detalhamento dos procedimen-

tos realizados. 

5.2.13. A CONTRATADA não poderá recusar os animais encaminhados pela CON-

TRATANTE, com exceção daqueles comprovadamente inaptos à cirurgia de 

esterilização mediante relatório técnico esclarecendo os motivos da não reali-

zação do procedimento. 

5.3. DA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

5.3.1. A execução dos serviços deverá ocorrer em até 30 dias, contados da solicita-

ção do serviço e prévio agendamento, observada a vigência do Contrato. 

5.3.2. É atribuição do tutor/responsável realizar, com o animal que passará pelo 

procedimento cirúrgico, o pré-jejum de sólidos e líquidos de 12 horas, confor-

me orientações recebidas da DIBEA/SMS. 

5.3.3. É atribuição do tutor/responsável levar o animal até a CONTRATADA, e esta 

somente poderá aceitá-lo se estiver acompanhado de ordem de serviço para 

a realização do procedimento emitida pela DIBEA/SMS, recebida física ou 

eletronicamente no ato da inscrição via central de agendamento da DI-

BEA/SMS. 

5.3.4. A CONTRATADA providenciará, no momento da entrada do animal, que o tu-

tor/responsável assine Termo de Autorização para Procedimento Cirúrgico, 

no qual constem informações próprias e da (o) cirurgiã (o) que realizar o pro-

cedimento. O respectivo documento ficará sob responsabilidade da CON-

TRATADA e cópia deste deverá ser entregue à CONTRATANTE anexada ao 

relatório mensal de atividades. 

5.3.4.1. A CONTRATADA deverá submeter à CONTRATANTE, para aprovação, o 

modelo do termo de autorização a ser assinado no dia da cirurgia pelo 

responsável pelo animal a ser esterilizado. 
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5.3.5. A CONTRATADA deverá realizar exame clínico prévio ao procedimento cirúr-

gico nos animais, a fim de verificar a condição de aptos ou não aptos à cirur-

gia. 

5.3.6. A cirurgia deve ser realizada em período não superior a 05 (cinco) horas con-

tadas do internamento; 

5.3.7. Na execução dos procedimentos, a CONTRATADA deverá observar o dispos-

to nas resoluções nº 962/2010 e 1275/2019 do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária, assim como as boas práticas sanitárias, garantindo a segurança, 

integridade física e bem-estar dos animais. 

5.3.8. Os procedimentos cirúrgicos em cães e gatos deverão ocorrer em ambiente 

fechado, restrito, com conforto térmico, de tamanho compatível com o número 

e fluxo de animais a serem atendidos por fase do procedimento, conforme 

normas vigentes. 

5.3.9. Os procedimentos, inclusive a implantação do microchip, poderão ser realiza-

dos apenas por médicos veterinários comprovadamente habilitados, com os 

devidos registros atualizados no CRMV-SC e pertencentes ao quadro de fun-

cionários da CONTRATADA. 

5.3.10. A CONTRATADA deverá assegurar que todos os procedimentos pré e pós-

cirúrgicos sejam realizados ou supervisionados por médico (a) veterinário (a) 

devidamente registrado no CRMV-SC, que deverá assinar como responsável 

técnico pelo procedimento. 

5.3.11. Os procedimentos deverão ser realizados de modo a garantir a integridade fí-

sica dos animais sob a guarda da CONTRATADA, de acordo com os princí-

pios éticos e de bem-estar animal, com oferta de todos os fármacos, materiais 

e insumos necessários, local adequado, limpo, seguro e devidamente isolado 

para evitar risco de fuga. 

5.3.12. A cirurgia deverá ser realizada somente em animais clinicamente sadios e 

submetidos a jejum hídrico e de alimento, respeitando o porte, a idade e a es-

pécie. Para tanto, a CONTRATADA é responsável pela avaliação das condi-

ções do animal na data da execução dos serviços. Deve-se evitar o procedi-

mento cirúrgico em cães ou gatos com suspeita de hemoparasitoses. 

5.3.13. Quando da impossibilidade de realização da cirurgia em razão da condição fí-

sica do animal, a CONTRATADA elaborará laudo assinado pelo médico vete-

rinário responsável, que deverá ser entregue ao tutor/responsável especifi-

cando as razões da inaptidão para ser submetido ao procedimento; em caso 

de o animal sofrer de outro transtorno ou óbito durante o procedimento pré-
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cirúrgico, cirúrgico ou pós-cirúrgico um laudo detalhado explicando o quadro 

clínico e as razões determinantes deverão ser entregue ao tutor/responsável. 

A clínica/hospital fornecerá à CONTRATANTE cópia do respectivo laudo jun-

tamente com o relatório mensal de atividades. 

5.3.14. Em caso de impossibilidade momentânea de realização do procedimento na 

data prevista, em razão das condições físicas do animal, a clínica/hospital 

credenciado deverá reagendar e informar ao tutor/responsável a nova data e 

comunicar à CONTRATANTE. 

5.3.15. A CONTRATADA deverá ministrar medicação prévia adequada (sedação e 

anestésico), conforme espécie e porte do animal, de forma que o procedimen-

to seja seguro e indolor. 

5.3.16. A CONTRATADA deverá fazer tricotomia anatômica prévia e assepsia ade-

quada do local onde será feito o acesso cirúrgico no animal. 

5.3.17. A CONTRATADA deverá utilizar material esterilizado para cada animal a ser 

submetido à cirurgia. Agulhas, sondas e outros deverão ser descartáveis e de 

primeiro uso para cada animal submetido ao procedimento cirúrgico de esteri-

lização. 

5.3.18. A CONTRATADA deverá respeitar as técnicas de antissepsia do animal, do 

cirurgião e demais auxiliares; higienização do ambiente e esterilização dos 

materiais. Todas as pessoas que participarem do ato cirúrgico devem estar 

devidamente paramentadas. 

5.3.19. A CONTRATADA deverá aplicar medicação injetável no pós-operatório ime-

diato (antibiótico, anti-inflamatório e analgésico) e fazer prescrição para uso 

de medicamentos para controle de processos infecciosos e inflamatórios, 

adequados à espécie e porte dos animais, a serem fornecidos pela CON-

TRATADA, mediante assinatura de um termo de recebimento e retirada do 

animal, que deverá constar no prontuário de cada animal. 

5.3.20. A CONTRATADA deverá fornecer ao tutor/responsável pelo animal: anti-

inflamatório, analgésico e antibiótico de uso oral, nas quantidades necessá-

rias para continuidade do tratamento pós-operatório em domicílio. O (a) médi-

co (a) veterinário (a) responsável deverá prestar as orientações necessárias 

ao tutor/responsável pelo animal a esse respeito e informar sobre as diretrizes 

de suporte no atendimento de eventuais intercorrências relativas aos proce-

dimentos realizados. 

5.3.20.1. A CONTRATADA deverá fornecer a medicação citada, mediante assina-

tura de um termo de recebimento, que deverá constar no prontuário de 
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atendimento de cada animal. 

5.3.21. A CONTRATADA deverá incluir na prestação dos serviços recursos materiais 

e humanos, aqui não apontados, sem ônus para a CONTRATANTE, mas que 

julgue necessário, desde que em comum acordo entre as partes. 

5.3.22. Os animais castrados serão devolvidos diretamente aos tutores/responsáveis, 

na mesma data em que foram realizadas as cirurgias, respeitando o período 

necessário ao pós-operatório imediato, ou seja, estarem com seus reflexos 

protetores restabelecidos e com tônus cervical, em prazo não superior a 06 

(seis) horas da realização dos procedimentos cirúrgicos. 

5.3.23. No ato da retirada dos animais, os tutores/responsáveis deverão assinar pron-

tuário de liberação, receber da CONTRATA a prescrição médica e os medi-

camentos específicos para todo o período pós-operatório, bem como serem 

orientados sobre os cuidados pós-operatórios a serem feitos nos domicílios e 

retorno dos animais para retirada dos pontos, se necessário, em 14 dias. 

5.3.23.1. No documento com orientações pós-operatórias, deverá constar meio 

de contato para o caso de haver complicações decorrentes do procedi-

mento. 

5.3.24. É atribuição do tutor/responsável realizar os cuidados pós-cirúrgicos, em seu 

domicílio, conforme orientações prestadas pela CONTRATADA. 

5.3.25. A CONTRATADA deverá instruir os médicos veterinários de sua equipe para 

comunicarem ao proprietário do animal qualquer anormalidade que vierem a 

constatar durante os exames, cirurgia ou manuseio deste e que, a critério do 

(a) médico (a) veterinário (a) exijam tratamento ou cuidados especiais. 

5.3.26. A CONTRATADA deverá garantir o retorno pós-operatório, se necessário, pa-

ra avaliação e retirada de pontos em até 14 dias corridos da cirurgia, para 

acompanhamento exclusivo do procedimento relacionado à esterilização. 

5.3.27. A CONTRATADA deverá atender a intercorrências no pré, trans e pós-

cirúrgico até a completa cicatrização e recuperação do animal, relacionado 

aos procedimentos sem ônus à CONTRANTE ou ao tutor/responsável. 

5.3.28. A CONTRATADA responsabiliza-se, às suas expensas, por toda a assistência 

necessária (medicação, internamento, exames complementares, entre ou-

tros), no caso de alguma intercorrência advinda exclusivamente do ato cirúr-

gico e que o animal não esteja se recuperando da forma esperada. A alta do 

animal só será permitida mediante avaliação conjunta da equipe técnica da 

clínica/hospital e da CONTRATANTE. 

5.3.29. A CONTRATADA deverá oferecer atendimento pós-cirúrgico sem custo, sem 
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limite de número de vezes, dentro do prazo de 6 meses a contar da data da 

cirurgia, somente para os casos relacionados ao procedimento realizado, in-

formando à CONTRATANTE. 

5.3.30. Em caso de abertura dos pontos ou outras intercorrências pós-operatórias de 

animal já entregue ao tutor/responsável, os médicos veterinários da DI-

BEA/SMS realizarão análise para verificar se houve negligência do proprietá-

rio ou falha técnica da CONTRATADA ou o tutor/responsável poderá contatar 

diretamente a clínica. Constatada falha técnica da CONTRATADA, essa será 

responsável pelos custos da nova sutura ou outro procedimento necessário. 

Constatada negligência do tutor/responsável relativo aos cuidados no pós-

operatório, esse será responsável pelos custos de refazer o serviço. 

5.3.31. A CONTRATADA deverá comunicar eventuais óbitos no pré, trans e pós-

cirúrgico ao responsável pelo encaminhamento do animal, e disponibilizar o 

cadáver para o responsável em no máximo 24 horas após o óbito. 

5.3.32. A CONTRATADA providenciará um relatório assinado pelo médico veterinário 

responsável pela cirurgia, que deverá ser entregue ao responsável pelo ani-

mal que venha a sofrer transtorno ou óbito durante o procedimento pré-

cirúrgico, cirúrgico ou pós-cirúrgico, explicando o quadro clínico e as razões 

determinantes dessa anormalidade. A CONTRATADA obrigatoriamente for-

necerá a CONTRATANTE a cópia do respectivo relatório. 

5.3.33. É obrigatório que a CONTRATADA mantenha prontuário dos animais atendi-

dos, no qual deverão ser anotados todos os seus dados, incluindo a numera-

ção do microchip, devendo estes serem arquivados em consonância com as 

determinações legais, especialmente no que tange ao prazo; 

5.3.34. É facultado ao médico veterinário responsável pelo atendimento ve-

tar/inabilitar a execução do procedimento cirúrgico em animais que apresen-

tem más condições de saúde e que possam implicar risco de morte ou que as 

condições do animal possam implicarem insucesso do procedimento, e/ou 

doenças e fatores adjacentes que possam interferir na cirurgia. Nestes casos 

poderá ser postergada a data a cirurgia até a liberação/habilitação do animal. 

5.3.34.1. O profissional responsável pelo atendimento e avaliação deverá emitir 

relatório com a justificativa do veto/inabilitação ao procedimento que de-

verá ser em 3 (três) vias, manter 01 (uma) via na clínica da CONTRA-

TADA, entregar outra via para o tutor/guardião/responsável pelo animal 

e encaminhar uma via para a CONTRATANTE. 

5.3.35. Na constatação de que os serviços estão em desacordo com as especifica-
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ções determinadas, estes deverão ser refeitos, sem qualquer ônus para a 

CONTRATANTE. 

5.3.36. Os serviços deverão ser realizados sem cobrança de qualquer valor adicional, 

sem fazer distinção entre o atendimento destinado aos animais encaminha-

dos pela CONTRATANTE e os demais pacientes, particulares, atendidos pela 

CONTRATADA e sem condicionamento de aquisição de produtos e/ou outros. 

5.3.37. É responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os insumos 

necessários para a prestação dos serviços, salvo quando explícito no contrato 

a responsabilidade de fornecimento pela CONTRATANTE. 

5.3.38. A CONTRATADA não deverá realizar quaisquer outros procedimentos tais 

como: consultas, tratamentos, medicamentos, exames, raios-X, vacinas, tra-

tamento de doenças e demais, que não estão cobertos pelo contrato, exceto 

a avaliação e medicamentos relacionados à castração. 

5.3.39. A CONTRATADA não deverá incluir procedimentos clínicos ou cirúrgicos que 

não estejam estritamente relacionados com as cirurgias de esterilização. Ex-

cetuam-se patologias do sistema reprodutor como piometra, hidrometra, hi-

perplasia/hipertrofia/tumores e outros, se o médico veterinário avaliar a possi-

bilidade de cirurgia nesta situação. 

5.3.40. O prestador contratado deverá comunicar toda e qualquer anormalidade rela-

cionada aos serviços prestados no prazo de até 24 horas, contados da ocor-

rência do fato. 

5.3.41. Qualquer situação alheia ao edital será analisada pela equipe de médicos ve-

terinários da Diretoria de Bem-Estar Animal, que será a referência técnica. 

5.4. DA MICROCHIPAGEM ELETRÔNICA 

5.4.1. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente implantar o microchip identificador 

fornecido pela CONTRATANTE, em todos os animais esterilizados, exceto 

nos casos em que o animal já possua o microchip identificador implantado, 

priorizando o bem-estar animal e observando as normas universais de locali-

zação do implante e das especificações técnicas do microchip a ser utilizado. 

5.4.2. A CONTRATADA deverá subsidiar e utilizar aplicadores de microchip pró-

prios. 

5.4.3. A CONTRATADA deverá dispor de leitor universal de microchip próprio, para 

uso constante e para conferências nos casos de fiscalização, responsabili-

zando-se ainda pela conferência individual da correta aplicação dos dispositi-
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vos identificadores em todos os animais submetidos à esterilização, devendo 

em casos de erro de implantação realizá-la novamente, sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

5.4.4. O profissional responsável pela implantação do microchip deverá ser médico 

veterinário com amplo conhecimento sobre a aplicação, que será de modo 

subcutâneo, sendo o local anatômico para cães e gatos na região dorsal entre 

as escápulas - região da cruz. 

5.4.5. A CONTRATADA deverá fornecer as numerações dos microchips implanta-

dos com as devidas informações para a CONTRATANTE. A CONTRATADA 

fica ainda responsável por apresentar relatórios mensais com a comprovação 

de microchipagem dos animais encaminhados para castração pela DI-

BEA/SMS. 

5.4.6. A CONTRATANTE deverá ainda fornecer uma via do comprovante de nume-

ração ao tutor/responsável pelo animal. 

5.4.7. A CONTRATANTE manterá um canal de comunicação direta com a CON-

TRATADA para resolução de qualquer fato que interfira na microchipagem 

dos animais. 

5.4.8. A CONTRATANTE poderá a qualquer momento realizar a verificação, com 

equipamento leitor próprio, de qualquer animal atendido quanto à presença 

efetiva do microchip implantado pela CONTRATADA, sendo que a ausência 

de justificativa referente a qualquer irregularidade ou omissão poderá acarre-

tar o não pagamento pelos serviços. 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

6.1. A prestação de serviço objeto deste Contrato será recebida por esta Secretaria con-

forme o disposto no art. 73, I, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

6.2. Serão pagos os serviços prestados pela CONTRATADA, apurados mediante Relató-

rio, que deverá ser encaminhado até o 5º dia útil do mês subsequente a execução 

dos serviços à CONTRATANTE. 

6.2.1. O relatório deverá conter as seguintes informações: dados do animal, dados 

do tutor/responsável, procedimento realizado, valor, protocolo anestésico, me-

dicações, numeração do microchip implantado e demais informações relevantes 

à saúde do animal e controle dos serviços prestados. 

6.3. O relatório deverá estar acompanhado das autorizações para realização dos proce-

dimentos, expedidas pela CONTRATANTE. 
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6.4. Após a entrega do relatório pela CONTRATADA, tais informações serão conferidas 

pela CONTRATANTE e, caso seja necessário realizar correções, essas serão co-

municadas a CONTRATADA. 

7. DAS VISTORIAS TÉCNICAS, AUDITORIAS E FISCALIZAÇÕES 

7.1.1. A CONTRATADA deverá permitir o acompanhamento e a fiscalização dos 

procedimentos e da estrutura física pela CONTRATANTE, a qualquer mo-

mento da vigência do contrato. 

7.1.2. Os centros cirúrgicos, demais dependências e profissionais da CONTRATA-

DA serão vistoriados pela CONTRATANTE, com relação às condições estru-

turais e equipamentos, adequação térmica e conforto de alojamento, técnica 

cirúrgica empregada e protocolo anestésico utilizado, de modo a manter-se a 

uniformidade, ressaltando a imprescindibilidade da liberação para funciona-

mento da clínica/hospital pelo CRMV-SC. 

7.1.3. A CONTRATADA realizará a fiscalização dos relatórios quanto à veracidade 

das informações, confirmação da realização dos procedimentos e serviços 

previstos, sendo que qualquer irregularidade ou omissão poderá acarretar o 

não pagamento pelos serviços, a suspensão do contrato e a aplicação de pe-

nalidades cabíveis. 

7.1.4. A fiscalização dos serviços e demais obrigações pela CONTRATANTE, ficará 

a cargo da Diretoria de Bem-Estar Animal – DIBEA, através de profissional 

técnico qualificado e/ou profissional designado pelo órgão, que acompanhará 

a execução dos serviços, a qualquer tempo durante a vigência do contrato, e 

apontará as deficiências verificadas, as quais deverão ser sanadas pelas clí-

nicas veterinárias com as devidas correções. 

 

Florianópolis, 17 de fevereiro de 2021. 

 

 

FABIANA BAST 

Diretora de Bem Estar Animal 
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ANEXO II 
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° _____/20____/SMS/PMF 

 
 

DADOS DA PESSOA JURÍDICA 
Razão Social  
CNPJ  
Inscrição Municipal  
Nº inscrição Conselho  
Endereço Completo  
Telefones    
E-mails   
 
JÁ POSSUI CONTRATOS COM ÓRGÃOS/ENTIDADES PÚBLICAS? 
(    ) NÃO (    ) SIM. Quais?  
   
   
 
DADOS BANCÁRIOS DA PESSOA JURÍDICA 
Banco  
Agência  
Conta  
 
DADOS REPRESENTANTES LEGAIS 
Nome  
CPF  
RG  Órgão emissor  
Cargo/Função  
 
Nome  
CPF  
RG  Órgão emissor  
Cargo/Função  
 

Florianópolis, [DIA] de [MÊS] de [ANO].  

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica (timbre) e assinatura do representante legal do proponente. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° _____/20____/SMS/PMF 
 

A empresa  [ RAZÃO SOCIAL ], pessoa jurídica de direito privado, com sede na [ ENDEREÇO 

COMPLETO ], inscrita no CNPJ nº [ NÚMERO DO CNPJ], por meio de seu sócio-gerente ou 

representante legal, abaixo firmado, vem declarar que possui pleno conhecimento e manifestar 

inteira concordância com todos os termos deste Edital e seus anexos, assumindo a responsabilidade 

pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a 

sumária desclassificação do chamamento, e ainda que fornecerá quaisquer informações 

complementares solicitadas pela Comissão de Credenciamento de Serviços de Saúde de 

Florianópolis. 

 

Florianópolis, [DIA] de [MÊS] de [ANO].  

 

 

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica (timbre) e assinatura do representante legal do 
proponente. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° _____/20____/SMS/PMF 

 

A empresa  [ RAZÃO SOCIAL ], pessoa jurídica de direito privado, com sede na [ ENDEREÇO 

COMPLETO ], inscrita no CNPJ nº [ NÚMERO DO CNPJ], por meio de seu sócio-gerente ou 

representante legal, abaixo firmado, vem declarar para fins do disposto inciso V, do artigo 27 da Lei 

nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de quatorze anos, cumprindo o inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de 1988.  

 

Florianópolis, [DIA] de [MÊS] de [ANO]. 

 

 

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica (timbre) e assinatura do representante legal do proponente. 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO 

  

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° _____/20____/SMS/PMF 

 

A empresa [ RAZÃO SOCIAL ], pessoa jurídica de direito privado, com sede na [ ENDEREÇO 

COMPLETO ], inscrita no CNPJ nº [ NÚMERO DO CNPJ], por meio de seu sócio-gerente ou 

representante legal, abaixo firmado, declara que não foi declarada inidônea e não está suspensa em 

nenhum órgão público, federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

 

Florianópolis, [DIA] de [MÊS] de [ANO]. 

 

 

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica (timbre) e assinatura do representante legal do proponente. 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE NEGATIVA DE VÍNCULO COM PODER PÚBLICO 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° _____/20____/SMS/PMF 

 

A empresa  [ RAZÃO SOCIAL ], pessoa jurídica de direito privado, com sede na [ ENDEREÇO 

COMPLETO ], inscrita no CNPJ nº [ NÚMERO DO CNPJ], por meio de seu sócio-gerente ou 

representante legal, abaixo firmado, declara, sob todos os efeitos legais, que inexiste qualquer 

vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre os dirigentes, 

gerentes, sócios ou componentes do quadro técnico da empresa e os autores do presente edital e 

termo de referência, bem como qualquer outro servidor envolvido no presente chamamento 

público. 

  

Florianópolis, [DIA] de [MÊS] de [ANO]. 

 

 

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica (timbre) e assinatura do representante legal do proponente. 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E CUMPRIMENTO À LEI FEDERAL Nº 12.846/13 

(LEI ANTICORRUPÇÃO) 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° _____/20____/SMS/PMF 

 

A empresa  [ RAZÃO SOCIAL ], pessoa jurídica de direito privado, com sede na [ ENDEREÇO 

COMPLETO ], inscrita no CNPJ nº [ NÚMERO DO CNPJ], por meio de seu sócio-gerente ou 

representante legal, abaixo firmado, declara que não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua 

esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento 

jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública, nos termos do art. 5º da Lei nº 

12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Igualmente, declara que envida os melhores 

esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas 

atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de 

integridade. 

 

Florianópolis, [DIA] de [MÊS] de [ANO]. 

 

 

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica (timbre) e assinatura do representante legal do proponente. 
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ANEXO VIII 

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM EQUIPE TÉCNICA 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° _____/20____/SMS/PMF 

 
Razão Social  
CNPJ  
Nº inscrição Conselho  

 

Profissionais que executarão os serviços: 

Nome do profissional CPF Carga horária 
mensal 

Categoria Profissional Nº no 
Conselho 

     
     
     
     
Responsável Técnico: 

Nome do profissional CPF Carga horária 
mensal 

Categoria Profissional Nº no 
Conselho 

     
 

Florianópolis, [DIA] de [MÊS] de [ANO].  

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 
Nome: 
CPF: 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica (timbre) e assinatura do representante legal do proponente. 
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ANEXO IX 
QUADRO DE CAPACIDADE INSTALADA E OFERTA À SMS 

 
 
 
 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/SMS/PMF 
 
OBJETO: SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORQUIECTOMIA, VASECTOMIA, 
OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA, OVARIECTOMIA DE CANINOS E FELINOS COM FORNECIMENTO 
DE MEDICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA E APLICAÇÃO DE MICROCHIP 

 

 

Grupo Procedimento 
Capacidade 

instalada 
(mensal) 

Oferta à 
SMS 

(mensal) 

01 
Orquiectomia e ovariosalpingo-histerectomia e microchipagem 

Castração de felinos (machos e fêmeas) 

  

02 
Orquiectomiaovariosalpingo-histerectomia e microchipagem 

Castração cirúrgica caninos (machos e fêmeas) 

  

 

ATENÇÃO: É obrigatória a oferta de procedimentos para os dois grupos. 

 

 

 

 

Florianópolis, [ D I A ]  de [ M Ê S ]  de [ A N O ] .  

 

[ A S S I N A T U R A  R E P R E S E N T A N T E  L E G A L ]  

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 
Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica (timbre) e assinatura do representante legal do proponente. 
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ANEXO X 

MINUTA CONTRATUAL 

 

O Município de Florianópolis, pessoa jurídica de direito público, com sede situada à 

Rua Tenente Silveira nº 60, 5° andar, Bairro Centro, Florianópolis/SC, através da Secretaria 

Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o no 82.892.282/0007-39, situada à Avenida 

Henrique da Silva Fontes nº 6100, Bairro Trindade, Florianópolis/SC, doravante denominada 

CONTRATANTE, neste ato representada pelo Secretário Sr. ______________, RG 

_____________ e inscrito no CPF/MF sob o nº _____________ e a empresa 

_____________, representada pelo(a) Sr.(a) _____________, RG _____________,CPF: 

______________, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente 

contrato, decorrente do Edital de Chamada Pública n°002/2022/SMS/PMF, cujo Edital é 

parte integrante deste, mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1 O presente contrato tem por objeto à realização de SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁ-

RIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORQUIECTOMIA, VASECTOMIA, OVARIOSALPIN-

GOHISTERECTOMIA, OVARIECTOMIA DE CANINOS E FELINOS COM FORNECI-

MENTO DE MEDICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA E APLICAÇÃO DE MICROCHIP. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL  

2.1 A Constituição Federal de 1988. 

2.2 Lei 8.080/1990. 

2.3 Lei 8.666/1993. 

2.4 Lei Municipal 094/2001. 

2.5 Lei Municipal 383/2010. 

2.6 Resolução 962/2010 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. 

2.7 Resolução 1275/2019 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, e alterações.  

2.8 Resolução de Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 

2018 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de 

Saúde e dá outras providências. 

2.9 E quaisquer outros instrumentos normativos que venham a substituir ou complementar 

os existentes. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO TETO FINANCEIRO  

3.1 O valor total estimado do contrato, para o período de 12 meses, será de R$ 

XXX.XXX,XX (_____________________________________________), apurado medi-

ante à aplicação de critérios técnicos descritos no edital de chamada pública originário. 

3.1.1. O valor mensal estimado do contrato será de R$ XX.XXX,XX 

(____________________________________________________________). 

3.2. O Valor dos procedimentos realizados, para os quais a Contratada se credenciou, serão 

pagos conforme especificações do quadro a seguir: 

 

Quadro 01: Valor dos Procedimentos deste Contrato 

Grupo Procedimento 

Valor 

Unitário 

(R$) 

01 
Orquiectomia e ovariosalpingo-histerectomia e microchipagem 

Castração de felinos (machos e fêmeas) 
174,00 

02 
Orquiectomiaovariosalpingo-histerectomia e microchipagem 

Castração cirúrgica canina (machos e fêmeas) 
194,00 

 

3.3. O pagamento pelos serviços prestados dar-se-á por procedimento realizado, de acordo 

com os relatórios emitidos pela CONTRATADA e validados pela CONTRATANTE, nos 

termos estabelecidos em contrato. 

3.3.1.  Na hipótese de o animal já possuir o microchip de identificação, não havendo 

necessidade de implantação de um novo, o valor do procedimento será pago de forma 

integral.  

3.4. O valor mensal do contrato será estimado e poderá variar de acordo com a demanda de 

procedimentos vinculada à CONTRATANTE, não sendo obrigatório o seu pagamento 

integral se não houver execução dos procedimentos que o justifique. 

3.4.1. Não poderá ser extrapolado o valor total estimado do contrato, cabendo a 

CONTRATANTE e também a CONTRATADA o controle dos saldos de execução 

deste. 

3.5. A CONTRATADA deverá aceitar nos termos do §1° do artigo 65 da Lei 8.666/83, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias na oferta de serviços, em até 
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25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com a 

necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. 

3.6. Os valores do contrato são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses. Ocorrendo a 

prorrogação contratual, este poderá ser reajustado com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou outro que vier a substituí-lo, acumulado no 

período, sempre respeitando a livre negociação entre as partes. 

3.6.1. O reajuste deverá ser solicitado tempestivamente pela CONTRATADA e, quando 

aprovado pela CONTRATANTE, deverá ser firmado em Termo Aditivo. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA  

4.1.  Os recursos orçamentários para subsidiar a despesa do presente contrato, serão da 

seguinte dotação orçamentária da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE: Unidade 

Orçamentário/Bloco:____________; Funcional: ________; Atividade:______________; 

Elemento de despesa:________ e Fontes de Recursos:___________ e ___________ . 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.2. NORMAS E OBRIGAÇÕES GERAIS 

7.2.1. A CONTRATADA deverá atender a todas as especificações contidas no Edital de 

Chamamento Público, no Termo de Referência e no Contrato de Prestação de Servi-

ços. 

7.2.2. Após assinatura do contrato, A CONTRATADA será convocada para realização de 

reunião com as áreas técnicas envolvidas da CONTRATANTE, para repasse de infor-

mações técnicas. 

7.2.2.1. A CONTRATADA não poderá deixar de comparecer na reunião de que trata o item 

anterior, bem como das demais reuniões convocadas pela CONTRANTE. 

7.2.3. A CONTRATADA deverá estar disponível para iniciar a prestação de serviços à CON-

TRATANTE a partir do momento da assinatura do contrato. 

7.2.4. A CONTRATADA deverá manter-se, durante a execução do contrato, em compatibili-

dade com as obrigações e condições de habilitação exigidas no edital de chamada 

pública. 

7.2.5. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer alteração de 

dados cadastrais para atualização. 
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7.2.6. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuí-

zos que vier causar à CONTRATANTE ou terceiros, tendo como agente o prestador 

contratado, na pessoa de prepostos ou estranhos. 

7.2.6.1. A CONTRATADA assumirá todas as responsabilidades legais decorrentes da con-

duta dos seus profissionais. 

7.2.7. A CONTRATADA responderá exclusiva e integralmente pela contratação de pessoal 

para a execução do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciá-

rios, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e 

obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE. 

7.2.7.1. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, 

comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exi-

gidas. 

7.2.8. A CONTRATADA deverá executar diretamente os serviços contratados, sem transfe-

rência de responsabilidade/subcontratação. 

7.2.9. A CONTRATADA deverá prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem 

solicitados pela CONTRATANTE, e atender e/ou responder as reclamações relativas 

aos serviços prestados, nos prazos estabelecidos neste edital ou indicados pela CON-

TRATANTE. 

7.2.10. A CONTRATADA deverá providenciar comunicação visual no estabelecimento (fai-

xas, banners e/ou cartazes) com referência à prestação gratuita dos serviços contra-

tados pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, devendo informar o nº de telefone 

da Diretoria de Bem-Estar Animal – DIBEA/SMS, para que os tutores/responsáveis 

possam denunciar qualquer irregularidade verificada na prestação dos serviços. 

7.2.11. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo gerenciamento adequado dos resí-

duos gerados pelas atividades, devendo ser separados, acondicionados e transpor-

tados para a destinação final. 

7.2.11.1. A CONTRATADA deverá apresentar, quando solicitado, certificado de destinação 

de resíduos de serviços de saúde e a licença ambiental da empresa contratada 

para tal destinação, ambos aprovados junto à Secretaria Municipal de Saúde, sem 

ônus para o Município, que contemple as atividades a serem executadas, respei-

tando as legislações pertinentes e vigentes. 

7.2.11.2. A CONTRATADA deverá executar os serviços contratados com a observância das 

normas sanitárias, de segurança do trabalho e bem-estar animal, conforme as le-
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gislações municipal, estadual e federal vigentes. 

7.3. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO E DOS ENCAMINHAMENTOS DA DEMANDA 

7.3.1. As cirurgias de castração deverão ser realizadas nas dependências da CONTRATA-

DA, em quantidade compatível com a oferta disponibilizada no credenciamento, em 

datas e horários definidos previamente acordados com a CONTRATANTE. 

7.3.2. As cirurgias de castração com implantação de dispositivos eletrônicos de identificação 

serão executadas com estruturas e profissionais previamente aprovadas pela equipe 

da CONTRATANTE, tendo as seguintes especificações mínimas: 

i) Instalações com mobiliários e equipamentos necessários para realização de cirurgias 

de esterilização de cães e gatos; 

j) Ambiente adequado para realização de todas as etapas (pré, trans, pós-cirúrgico, mi-

crochipagem e registros); 

k) Balança digital veterinária; 

l) Sala de tricotomia, com mesa de atendimento e demais materiais; 

m) Ambiente adequado para antissepsia, com lavabo cirúrgico, segundo o recomendado 

pela ANVISA; 

n) Centro cirúrgico com número de mesas cirúrgicas adequadas e com espaço suficiente 

para livre movimentação da equipe; 

o) Mobiliário apropriado e sistema de anestesia portátil para administração de agentes 

anestésicos voláteis inalatórios, através de respiração manual ou espontânea, equi-

pamento para monitorização anestésica com no mínimo temperatura corporal, oxime-

tria, pressão arterial não-invasiva e eletrocardiograma, bem como sistemas de provi-

são de oxigênio e ventilação mecânica no pós-operatório; 

p) Ambiente climatizado para pré-operatório e recuperação pós-cirúrgica, com previsão 

de colchonetes térmicos em número suficiente para atendimento dos animais, além de 

outras estratégias de controle de hipotermia e de manutenção do conforto térmico. 

7.3.3. A CONTRATADA deverá ter no quadro de pessoal, profissionais para a realização de 

todos os serviços estipulados, de acordo com a oferta disponibilizada à CONTRA-

TANTE, devendo ser composto por no mínimo: 

d) 01 (um) médico (a) veterinário (a) responsável pelo centro cirúrgico, capacitado para 

executar e coordenar cirurgias de ovariosalpingohisterectomia (OSH) e orquiectomia 
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(OC), em caninos e felinos; 

e) 01 (um) médico (a) veterinário (a) capacitado para atender procedimentos de aneste-

sia veterinária em cães e gatos, com ênfase em procedimentos emergenciais que pos-

sam ser decorrentes dos processos anestésicos; 

f) Auxiliares operacionais em número suficiente para executar o manejo dos animais em 

todas as etapas dos procedimentos e para realizar a limpeza e desinfecção das insta-

lações e dos equipamentos, bem como os serviços pertinentes ao apoio médico vete-

rinário e coordenação do manejo adequado e protetivo ao paciente animal. 

7.3.4. Os profissionais devem estar em dia com suas obrigações junto aos respectivos Con-

selhos de Classe, quando aplicável. 

7.3.5. Os serviços deverão ser realizados utilizando-se de recursos humanos próprios da 

CONTRATADA, conforme o nível de complexidade e os critérios para composição de 

quadro mínimo de profissionais necessários para cumprimento da oferta, durante toda 

a vigência do contrato, não sendo permitida a inexecução do objeto do contrato por fal-

ta de quaisquer destes itens. 

7.3.6. Além dos profissionais citados, para execução dos procedimentos, a CONTRATADA 

deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução do servi-

ço, como: 

ee) Fios de sutura cirúrgicos (Nylon ou Vicryl); 

ff) Cateter intravenoso ou escalpe em tamanhos variados de acordo com o porte dos 

animais; 

gg) Medicamentos anestésicos pré, trans e pós-operatórios; 

hh) Material para assepsia da equipe e dos animais (iodo PVPI, álcool, clorexidina ou simi-

lares permitidos pela legislação sanitária); 

ii) Máquinas de tosa com lâminas adequadas, higienizadas, removíveis e sem oxidação; 

jj) Materiais cirúrgicos devidamente esterilizados a vapor em autoclave e acondicionados 

em embalagem termoselável com indicador de exposição interna incorporado, sendo 

usado um por animal; 

kk) Panos de campo em tamanhos diversos e adequados aos serviços prestados; 

ll) Seringas e agulhas adequadas a espécie e porte dos animais; 

mm) Estetoscópio; 
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nn) Laringoscópio; 

oo) Termômetro clínico; 

pp) Lâmina de bisturi descartável; 

qq) Ambu (reanimador manual); 

rr) Solução isotônica; 

ss) Escalpe e/ou cateter intravenoso para punção venosa em diversos tamanhos adequa-

dos a espécie e porte do animal; 

tt) Equipo para fluidoterapia; 

uu) Esparadrapo (tradicional e hipoalergênico); 

vv) Antibiótico, anti-inflamatório, analgésico e tranquilizante; 

ww) Gorro, máscara, avental e luvas cirúrgicas descartáveis; 

xx) Compressa de gaze cirúrgica, dentre outros; 

yy) Malha tubular para curativos em fêmeas, em tamanhos adequados a espécie e porte 

dos animais; 

zz) Medicamentos de emergência injetáveis (anti-hemorrágico, analéptico, corticoide etc.); 

aaa) Focinheiras de vários tamanhos conforme porte do animal; 

bbb) Caixas de transporte para gatos, em caso de tutor que chegue com animais soltos; 

ccc) Cobertores e aquecedores; 

ddd) Materiais de limpeza para higienização, conservação do ambiente; 

eee) Sondas endotraqueais descartáveis; 

fff) Instrumentais cirúrgicos esterilizados e selados e na quantidade suficiente para os 

procedimentos; 

ggg) Outros materiais e acessórios que contribuam para o correto desenvolvimento dos 

serviços contratados; 

hhh) Os produtos, equipamentos e materiais utilizados na execução dos serviços deverão 

ser o mínimo possível agressivo ao meio ambiente. 

7.3.7. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE, por escrito e com antecedên-

cia mínima de 72 horas, os motivos de ordem técnica que impossibilitem a execução 

dos serviços ou quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que 
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possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços, devendo solicitar prazo para sua 

regularização. 

7.3.7.1. O Fiscal ou Comissão de Fiscalização do Contrato da CONTRATANTE avaliará e 

deliberará acerca do atendimento do prazo solicitado pelo CONTRATADO para re-

gularizar a situação. 

7.3.7.2. Caso a CONTRATADA não cumpra a oferta de serviços será notificada e o contrato 

poderá ser rescindido, observado o devido processo legal. 

7.3.8. A demanda para a realização dos serviços será determinada unicamente pela CON-

TRATANTE, que fará a seleção e o cadastramento dos animais a serem encaminha-

dos para a CONTRATADA, de acordo com os critérios do órgão. 

7.3.8.1. A triagem e cadastramento dos animais seguirão critérios técnicos e sociais, bem 

como o mapeamento das áreas mais afetadas por zoonoses, conforme fornecido 

pelo Centro de Controle de Zoonoses do Município. 

7.3.9. Os procedimentos serão realizados somente em animais cadastrados previamente 

pela CONTRATANTE, através da Diretoria de Bem-Estar Animal – DIBEA/SMS, e le-

vados até a CONTRATADA pelos respectivos tutores/responsáveis, acompanhados, 

obrigatoriamente, do documento de encaminhamento emitido pela DIBEA/SMS. 

7.3.9.1. O cadastramento dos animais será feito de forma presencial, na sede da DI-

BEA/SMS, sendo entregue ao tutor/responsável requisição específica e intransferí-

vel para a realização do procedimento na clínica/hospital veterinário escolhido. 

7.3.9.2. A escolha da clínica/hospital veterinário, quando do encaminhamento para realiza-

ção do procedimento no animal, será realizada pelo tutor deste, dentre os prestado-

res que forem credenciados pela DIBEA/SMS. 

7.3.9.3. Havendo indisponibilidade para realização do procedimento da clínica/hospital vete-

rinário escolhida pelo tutor, a DIBEA/SMS indicará outro credenciado, observando 

aquele que tenha disponibilidade de procedimentos e tenha a menor distância para 

o endereço do tutor do animal. 

7.3.10. As requisições para realização das cirurgias deverão estar devidamente carimbadas 

e assinadas por funcionário da DIBEA/SMS e entregues, em mãos, pelos tuto-

res/responsáveis juntamente com os animais, na unidade clínica/hospitalar da CON-

TRATADA, nas datas agendadas para os procedimentos. 

7.3.11. Todo e qualquer procedimento deverá ser previamente autorizado pela CONTRA-

TANTE, ficando vetada a CONTRATADA a realização de castrações fora das regras 



  
 

Diretoria do Bem-Estar Animal 

Endereço: SC 401, Nº 114 – CEP 88034-100-Florianópolis 

Fones:3237-6890e3234-5677e-mail: diretoriadibea.sms@pmf.sc.gov.br 

estabelecidas. 

7.3.12. A comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA para solicitação dos 

serviços será através de correio eletrônico e/ou aplicativo de celular, com envio men-

sal de relatório mensal constando o detalhamento dos procedimentos realizados. 

7.3.13. A CONTRATADA não poderá recusar os animais encaminhados pela CONTRA-

TANTE, com exceção daqueles comprovadamente inaptos à cirurgia de esteriliza-

ção mediante relatório técnico esclarecendo os motivos da não realização do pro-

cedimento. 

7.4. DA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

7.4.1. A execução dos serviços deverá ocorrer em até 30 dias, contados da solicitação do 

serviço e prévio agendamento, observada a vigência do Contrato. 

7.4.2. É atribuição do tutor/responsável realizar, com o animal que passará pelo procedimen-

to cirúrgico, o pré-jejum de sólidos e líquidos de 12 horas, conforme orientações rece-

bidas da DIBEA/SMS. 

7.4.3. É atribuição do tutor/responsável levar o animal até a CONTRATADA, e esta somente 

poderá aceitá-lo se estiver acompanhado de ordem de serviço para a realização do 

procedimento emitida pela DIBEA/SMS, recebida física ou eletronicamente no ato da 

inscrição via central de agendamento da DIBEA/SMS. 

7.4.4. A CONTRATADA providenciará, no momento da entrada do animal, que o tu-

tor/responsável assine Termo de Autorização para Procedimento Cirúrgico, no qual 

constem informações próprias e da (o) cirurgiã (o) que realizar o procedimento. O res-

pectivo documento ficará sob responsabilidade da CONTRATADA e cópia deste deve-

rá ser entregue à CONTRATANTE anexada ao relatório mensal de atividades. 

7.4.4.1. A CONTRATADA deverá submeter à CONTRATANTE, para aprovação, o modelo 

do termo de autorização a ser assinado no dia da cirurgia pelo responsável pelo 

animal a ser esterilizado. 

7.4.5. A CONTRATADA deverá realizar exame clínico prévio ao procedimento cirúrgico nos 

animais, a fim de verificar a condição de aptos ou não aptos à cirurgia. 

7.4.6. A cirurgia deve ser realizada em período não superior a 05 (cinco) horas contadas do 

internamento; 

7.4.7. Na execução dos procedimentos, a CONTRATADA deverá observar o disposto nas 

resoluções nº 962/2010 e 1275/2019 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, 
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assim como as boas práticas sanitárias, garantindo a segurança, integridade física e 

bem-estar dos animais. 

7.4.8. Os procedimentos cirúrgicos em cães e gatos deverão ocorrer em ambiente fechado, 

restrito, com conforto térmico, de tamanho compatível com o número e fluxo de ani-

mais a serem atendidos por fase do procedimento, conforme normas vigentes. 

7.4.9. Os procedimentos, inclusive a implantação do microchip, poderão ser realizados ape-

nas por médicos veterinários comprovadamente habilitados, com os devidos registros 

atualizados no CRMV-SC e pertencentes ao quadro de funcionários da CONTRATA-

DA. 

7.4.10. A CONTRATADA deverá assegurar que todos os procedimentos pré e pós-cirúrgicos 

sejam realizados ou supervisionados por médico (a) veterinário (a) devidamente re-

gistrado no CRMV-SC, que deverá assinar como responsável técnico pelo procedi-

mento. 

7.4.11. Os procedimentos deverão ser realizados de modo a garantir a integridade física dos 

animais sob a guarda da CONTRATADA, de acordo com os princípios éticos e de 

bem-estar animal, com oferta de todos os fármacos, materiais e insumos necessá-

rios, local adequado, limpo, seguro e devidamente isolado para evitar risco de fuga. 

7.4.12. A cirurgia deverá ser realizada somente em animais clinicamente sadios e submeti-

dos a jejum hídrico e de alimento, respeitando o porte, a idade e a espécie. Para tan-

to, a CONTRATADA é responsável pela avaliação das condições do animal na data 

da execução dos serviços. Deve-se evitar o procedimento cirúrgico em cães ou gatos 

com suspeita de hemoparasitoses. 

7.4.13. Quando da impossibilidade de realização da cirurgia em razão da condição física do 

animal, a CONTRATADA elaborará laudo assinado pelo médico veterinário respon-

sável, que deverá ser entregue ao tutor/responsável especificando as razões da 

inaptidão para ser submetido ao procedimento; em caso de o animal sofrer de outro 

transtorno ou óbito durante o procedimento pré-cirúrgico, cirúrgico ou pós-cirúrgico 

um laudo detalhado explicando o quadro clínico e as razões determinantes deverão 

ser entregue ao tutor/responsável. A clínica/hospital fornecerá à CONTRATANTE 

cópia do respectivo laudo juntamente com o relatório mensal de atividades. 

7.4.14. Em caso de impossibilidade momentânea de realização do procedimento na data 

prevista, em razão das condições físicas do animal, a clínica/hospital credenciado 

deverá reagendar e informar ao tutor/responsável a nova data e comunicar à CON-

TRATANTE. 
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7.4.15. A CONTRATADA deverá ministrar medicação prévia adequada (sedação e anestési-

co), conforme espécie e porte do animal, de forma que o procedimento seja seguro e 

indolor. 

7.4.16. A CONTRATADA deverá fazer tricotomia anatômica prévia e assepsia adequada do 

local onde será feito o acesso cirúrgico no animal. 

7.4.17. A CONTRATADA deverá utilizar material esterilizado para cada animal a ser subme-

tido à cirurgia. Agulhas, sondas e outros deverão ser descartáveis e de primeiro uso 

para cada animal submetido ao procedimento cirúrgico de esterilização. 

7.4.18. A CONTRATADA deverá respeitar as técnicas de antissepsia do animal, do cirurgião 

e demais auxiliares; higienização do ambiente e esterilização dos materiais. Todas 

as pessoas que participarem do ato cirúrgico devem estar devidamente paramenta-

das. 

7.4.19. A CONTRATADA deverá aplicar medicação injetável no pós-operatório imediato (an-

tibiótico, anti-inflamatório e analgésico) e fazer prescrição para uso de medicamentos 

para controle de processos infecciosos e inflamatórios, adequados à espécie e porte 

dos animais, a serem fornecidos pela CONTRATADA, mediante assinatura de um 

termo de recebimento e retirada do animal, que deverá constar no prontuário de cada 

animal. 

7.4.20. A CONTRATADA deverá fornecer ao tutor/responsável pelo animal: anti-inflamatório, 

analgésico e antibiótico de uso oral, nas quantidades necessárias para continuidade 

do tratamento pós-operatório em domicílio. O (a) médico (a) veterinário (a) responsá-

vel deverá prestar as orientações necessárias ao tutor/responsável pelo animal a es-

se respeito e informar sobre as diretrizes de suporte no atendimento de eventuais in-

tercorrências relativas aos procedimentos realizados. 

7.4.20.1. A CONTRATADA deverá fornecer a medicação citada, mediante assinatura de um 

termo de recebimento, que deverá constar no prontuário de atendimento de cada 

animal. 

7.4.21. A CONTRATADA deverá incluir na prestação dos serviços recursos materiais e hu-

manos, aqui não apontados, sem ônus para a CONTRATANTE, mas que julgue ne-

cessário, desde que em comum acordo entre as partes. 

7.4.22. Os animais castrados serão devolvidos diretamente aos tutores/responsáveis, na 

mesma data em que foram realizadas as cirurgias, respeitando o período necessário 

ao pós-operatório imediato, ou seja, estarem com seus reflexos protetores restabele-



  
 

Diretoria do Bem-Estar Animal 

Endereço: SC 401, Nº 114 – CEP 88034-100-Florianópolis 

Fones:3237-6890e3234-5677e-mail: diretoriadibea.sms@pmf.sc.gov.br 

cidos e com tônus cervical, em prazo não superior a 06 (seis) horas da realização 

dos procedimentos cirúrgicos. 

7.4.23. No ato da retirada dos animais, os tutores/responsáveis deverão assinar prontuário 

de liberação, receber da CONTRATA a prescrição médica e os medicamentos espe-

cíficos para todo o período pós-operatório, bem como serem orientados sobre os 

cuidados pós-operatórios a serem feitos nos domicílios e retorno dos animais para 

retirada dos pontos, se necessário, em 14 dias. 

7.4.23.1. No documento com orientações pós-operatórias, deverá constar meio de contato 

para o caso de haver complicações decorrentes do procedimento. 

7.4.24. É atribuição do tutor/responsável realizar os cuidados pós-cirúrgicos, em seu domicí-

lio, conforme orientações prestadas pela CONTRATADA. 

7.4.25. A CONTRATADA deverá instruir os médicos veterinários de sua equipe para comu-

nicarem ao proprietário do animal qualquer anormalidade que vierem a constatar du-

rante os exames, cirurgia ou manuseio deste e que, a critério do (a) médico (a) vete-

rinário (a) exijam tratamento ou cuidados especiais. 

7.4.26. A CONTRATADA deverá garantir o retorno pós-operatório, se necessário, para ava-

liação e retirada de pontos em até 14 dias corridos da cirurgia, para acompanhamen-

to exclusivo do procedimento relacionado à esterilização. 

7.4.27. A CONTRATADA deverá atender a intercorrências no pré, trans e pós-cirúrgico até a 

completa cicatrização e recuperação do animal, relacionado aos procedimentos sem 

ônus à CONTRANTE ou ao tutor/responsável. 

7.4.28. A CONTRATADA responsabiliza-se, às suas expensas, por toda a assistência ne-

cessária (medicação, internamento, exames complementares, entre outros), no caso 

de alguma intercorrência advinda exclusivamente do ato cirúrgico e que o animal não 

esteja se recuperando da forma esperada. A alta do animal só será permitida medi-

ante avaliação conjunta da equipe técnica da clínica/hospital e da CONTRATANTE. 

7.4.29. A CONTRATADA deverá oferecer atendimento pós-cirúrgico sem custo, sem limite 

de número de vezes, dentro do prazo de 6 meses a contar da data da cirurgia, so-

mente para os casos relacionados ao procedimento realizado, informando à CON-

TRATANTE. 

7.4.30. Em caso de abertura dos pontos ou outras intercorrências pós-operatórias de animal 

já entregue ao tutor/responsável, os médicos veterinários da DIBEA/SMS realizarão 

análise para verificar se houve negligência do proprietário ou falha técnica da CON-
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TRATADA ou o tutor/responsável poderá contatar diretamente a clínica. Constatada 

falha técnica da CONTRATADA, essa será responsável pelos custos da nova sutura 

ou outro procedimento necessário. Constatada negligência do tutor/responsável rela-

tivo aos cuidados no pós-operatório, esse será responsável pelos custos de refazer o 

serviço. 

7.4.31. A CONTRATADA deverá comunicar eventuais óbitos no pré, trans e pós-cirúrgico ao 

responsável pelo encaminhamento do animal, e disponibilizar o cadáver para o res-

ponsável em no máximo 24 horas após o óbito. 

7.4.32. A CONTRATADA providenciará um relatório assinado pelo médico veterinário res-

ponsável pela cirurgia, que deverá ser entregue ao responsável pelo animal que ve-

nha a sofrer transtorno ou óbito durante o procedimento pré-cirúrgico, cirúrgico ou 

pós-cirúrgico, explicando o quadro clínico e as razões determinantes dessa anorma-

lidade. A CONTRATADA obrigatoriamente fornecerá a CONTRATANTE a cópia do 

respectivo relatório. 

7.4.33. É obrigatório que a CONTRATADA mantenha prontuário dos animais atendidos, no 

qual deverão ser anotados todos os seus dados, incluindo a numeração do micro-

chip, devendo estes serem arquivados em consonância com as determinações le-

gais, especialmente no que tange ao prazo; 

7.4.34. É facultado ao médico veterinário responsável pelo atendimento vetar/inabilitar a 

execução do procedimento cirúrgico em animais que apresentem más condições de 

saúde e que possam implicar risco de morte ou que as condições do animal possam 

implicarem insucesso do procedimento, e/ou doenças e fatores adjacentes que pos-

sam interferir na cirurgia. Nestes casos poderá ser postergada a data a cirurgia até a 

liberação/habilitação do animal. 

7.4.34.1. O profissional responsável pelo atendimento e avaliação deverá emitir relatório 

com a justificativa do veto/inabilitação ao procedimento que deverá ser em 3 (três) 

vias, manter 01 (uma) via na clínica da CONTRATADA, entregar outra via para o 

tutor/guardião/responsável pelo animal e encaminhar uma via para a CONTRA-

TANTE. 

7.4.35. Na constatação de que os serviços estão em desacordo com as especificações de-

terminadas, estes deverão ser refeitos, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

7.4.36. Os serviços deverão ser realizados sem cobrança de qualquer valor adicional, sem 

fazer distinção entre o atendimento destinado aos animais encaminhados pela CON-

TRATANTE e os demais pacientes, particulares, atendidos pela CONTRATADA e 



  
 

Diretoria do Bem-Estar Animal 

Endereço: SC 401, Nº 114 – CEP 88034-100-Florianópolis 

Fones:3237-6890e3234-5677e-mail: diretoriadibea.sms@pmf.sc.gov.br 

sem condicionamento de aquisição de produtos e/ou outros. 

7.4.37. É responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os insumos necessá-

rios para a prestação dos serviços, salvo quando explícito no contrato a responsabili-

dade de fornecimento pela CONTRATANTE. 

7.4.38. A CONTRATADA não deverá realizar quaisquer outros procedimentos tais como: 

consultas, tratamentos, medicamentos, exames, raios-X, vacinas, tratamento de do-

enças e demais, que não estão cobertos pelo contrato, exceto a avaliação e medi-

camentos relacionados à castração. 

7.4.39. A CONTRATADA não deverá incluir procedimentos clínicos ou cirúrgicos que não 

estejam estritamente relacionados com as cirurgias de esterilização. Excetuam-se 

patologias do sistema reprodutor como piometra, hidrometra, hiperpla-

sia/hipertrofia/tumores e outros, se o médico veterinário avaliar a possibilidade de ci-

rurgia nesta situação. 

7.4.40. O prestador contratado deverá comunicar toda e qualquer anormalidade relacionada 

aos serviços prestados no prazo de até 24 horas, contados da ocorrência do fato. 

7.4.41. Qualquer situação alheia ao edital será analisada pela equipe de médicos veteriná-

rios da Diretoria de Bem-Estar Animal, que será a referência técnica. 

7.5. DA MICROCHIPAGEM ELETRÔNICA 

7.5.1. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente implantar o microchip identificador forneci-

do pela CONTRATANTE, em todos os animais esterilizados, exceto nos casos em que 

o animal já possua o microchip identificador implantado, priorizando o bem-estar ani-

mal e observando as normas universais de localização do implante e das especifica-

ções técnicas do microchip a ser utilizado. 

7.5.2. A CONTRATADA deverá subsidiar e utilizar aplicadores de microchip próprios. 

7.5.3. A CONTRATADA deverá dispor de leitor universal de microchip próprio, para uso 

constante e para conferências nos casos de fiscalização, responsabilizando-se ainda 

pela conferência individual da correta aplicação dos dispositivos identificadores em to-

dos os animais submetidos à esterilização, devendo em casos de erro de implantação 

realizá-la novamente, sem ônus para a CONTRATANTE. 

7.5.4. O profissional responsável pela implantação do microchip deverá ser médico veteriná-

rio com amplo conhecimento sobre a aplicação, que será de modo subcutâneo, sendo 

o local anatômico para cães e gatos na região dorsal entre as escápulas - região da 
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cruz. 

7.5.5. A CONTRATADA deverá fornecer as numerações dos microchips implantados com as 

devidas informações para a CONTRATANTE. A CONTRATADA fica ainda responsá-

vel por apresentar relatórios mensais com a comprovação de microchipagem dos ani-

mais encaminhados para castração pela DIBEA/SMS. 

7.5.6. A CONTRATANTE deverá ainda fornecer uma via do comprovante de numeração ao 

tutor/responsável pelo animal. 

7.5.7. A CONTRATANTE manterá um canal de comunicação direta com a CONTRATADA 

para resolução de qualquer fato que interfira na microchipagem dos animais. 

7.5.8. A CONTRATANTE poderá a qualquer momento realizar a verificação, com equipa-

mento leitor próprio, de qualquer animal atendido quanto à presença efetiva do micro-

chip implantado pela CONTRATADA, sendo que a ausência de justificativa referente a 

qualquer irregularidade ou omissão poderá acarretar o não pagamento pelos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA - DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E PAGAMENTO 

6.1. A prestação de serviço objeto deste Contrato será recebida por esta Secretaria confor-

me o disposto no art. 73, I, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

6.2. Serão pagos os serviços prestados pela CONTRATADA, apurados mediante Relatório, 

que deverá ser encaminhado até o 5º dia útil do mês subsequente a execução dos ser-

viços à CONTRATANTE. 

6.2.1. O relatório deverá conter as seguintes informações: dados do animal, dados do tu-

tor/responsável, procedimento realizado, valor, protocolo anestésico, medicações, nu-

meração do microchip implantado e demais informações relevantes à saúde do animal 

e controle dos serviços prestados. 

6.3. O relatório deverá estar acompanhado das autorizações para realização dos procedi-

mentos, expedidas pela CONTRATANTE. 

6.4. Após a entrega do relatório pela CONTRATADA, tais informações serão conferidas pela 

CONTRATANTE e, caso seja necessário realizar correções, essas serão comunicadas 

a CONTRATADA. 

6.5. O pagamento será efetuado no dia 22 ou 25 do mês subsequente ao da entrega da nota 

fiscal, de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 1/SMFPO/GAB/2017. 

6.6.  No caso da data descrita recair em feriado, final de semana ou que não seja possível o 

expediente público, será efetivada a ação descrita no próximo dia útil. 
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6.7.  A CONTRATADA deverá apresentar, obrigatoriamente, juntamente com a Nota Fiscal a 

Certidão Negativa de Débitos Municipal, Estadual e Federal, Trabalhista e Certidão de 

Regularidade do FGTS. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE  

7.1. Os valores do contrato são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses. Ocorrendo a 

prorrogação contratual, este poderá ser reajustado com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou outro que vier a substituí-lo, acumulado no pe-

ríodo, sempre respeitando a livre negociação entre as partes. 

7.2. O reajuste deverá ser solicitado pelo CONTRATADO tempestivamente e, quando apro-

vado pela CONTRATANTE, deverá ser firmado em Termo Aditivo. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1.  Proceder com o pagamento dos serviços executados e apurados conforme relatório de 

atendimentos disponibilizados pela contratada. 

7.2.  Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados, além das demais 

obrigações constantes neste Contrato e no Termo de Referência vinculado ao edital de 

chamamento público que originou o presente instrumento. 

CLÁUSULA NONA – DAS VISTORIAS TÉCNICAS, AUDITORIAS E FISCALIZAÇÕES 

9.1. A CONTRATADA deverá permitir o acompanhamento e a fiscalização dos 

procedimentos e da estrutura física pela CONTRATANTE, a qualquer momento durante 

a vigência do contrato. 

9.2. Os centros cirúrgicos, demais dependências e profissionais da CONTRATADA serão 

vistoriados pela CONTRATANTE, com relação às condições estruturais e 

equipamentos, adequação térmica e conforto de alojamento, técnica cirúrgica 

empregada e protocolo anestésico utilizado, de modo a manter-se a uniformidade, 

ressaltando a imprescindibilidade da liberação para funcionamento da clínica/hospital 

pelo CRMV-SC. 

9.3. A CONTRATADA realizará a fiscalização dos relatórios quanto à veracidade das 

informações, confirmação da realização dos procedimentos e serviços previstos, sendo 

que qualquer irregularidade ou omissão poderá acarretar o não pagamento pelos 

serviços, a suspensão do contrato e a aplicação de penalidades cabíveis. 
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9.4. A fiscalização dos serviços e demais obrigações pela CONTRATANTE, ficará a cargo 

da Diretoria de Bem-Estar Animal – DIBEA, através de profissional técnico qualificado 

e/ou profissional designado pelo órgão, que acompanhará a execução dos serviços, a 

qualquer tempo durante a vigência do contrato, e apontará as deficiências verificadas, 

as quais deverão ser sanadas pelas clínicas veterinárias com as devidas correções. 

CLÁUSULA DÉCIMA – GESTOR E FISCAL DO CONTRATO  

10.1. A responsabilidade direta pela gestão do presente Contrato será do Ordenador do 

Fundo Municipal de Saúde, ou a quem ele formalmente designar. 

10.2. A fiscalização do presente Contrato, pela CONTRATANTE, será exercida por um 

representante ou comissão nomeada pelo Gestor do Contrato ao qual terá sua 

nomeação publicada através de portaria e competirá a ele dirimir as dúvidas que 

surgirem no curso de sua vigência. 

10.3. O Fiscal ou a Comissão anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome das 

pessoas envolvidas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis. 

10.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal ou da 

Comissão deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção de 

medidas convenientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES  

11.1. Na hipótese de identificação de irregularidades na oferta dos procedimentos, a 

CONTRATADA será notificada pelo Fiscal ou Comissão de Fiscalização de Contratos 

de Serviços em Saúde. Caso a situação não seja restabelecida ou ocorra reincidência, 

a CONTRATADA será novamente notificada.  

11.2. Na ocorrência de duas notificações, o Fiscal ou Comissão de Fiscalização de 

Contratos de Serviços em Saúde procederá ao encaminhamento de abertura de 

processo de punição de empresas. 

11.3. A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante deste 

contrato ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente autorizará a 

contratante a aplicar-lhe as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 1993, ou 

seja: 

11.3.1. Advertência; 
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11.3.2. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

administração por até 2 (dois) anos; 

11.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração, enquanto 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida desde que 

ressarcida a administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base na alínea anterior; 

11.3.4. Multa a ser cobrada segundo os seguintes critérios: 

11.3.4.1. Pela inexecução total do objeto do contrato, multa de 20% (vinte por cento) sobre 

o valor mensal estimado dos serviços contratados; 

11.3.4.2. Pelo retardamento no início da prestação dos serviços contratados, multa diária 

de 1% (um por cento) sobre o valor estimado dos serviços em atraso até o 10º dia, 

data a partir da qual se caracterizará o inadimplemento absoluto; 

11.3.4.3. Pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

correspondente à parcela dos serviços inexecutados ou executados em 

desacordo com o presente contrato ou com as normas legais e infralegais 

aplicáveis à espécie; 

11.3.4.4. Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito 

diretamente à execução do objeto do contrato, multa de 0,5% (meio ponto 

percentual) sobre o valor mensal estimado dos serviços contratados; 

11.3.4.5. Pela rescisão do contrato por culpa da CONTRATADA, multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor mensal estimado dos serviços contratados. 

11.4. A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato 

que as motivar, consideradas as circunstâncias objetivas de cada ocorrência. 

11.5. As sanções previstas nos itens I, II e III desta cláusula poderão ser aplicadas 

juntamente com multa. 

11.6. A CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação, 

para interpor recurso contra a aplicação de qualquer penalidade, a ser dirigido 

diretamente ao Secretário de Saúde. 

11.7. O valor de eventuais multas será descontado dos pagamentos devidos à 

CONTRATADA. 

11.8. A imposição de quaisquer das sanções não ilidirá o direito da CONTRATANTE exigir 

indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da penalidade tiver acarretado 

para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente das 

responsabilidades criminal ou ética do autor do fato. 
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11.9. A violação ao disposto neste item, além de sujeitar a CONTRATADA às sanções 

previstas nesta cláusula, autorizará a contratante a reter, do montante devido à 

contratada, o valor indevidamente cobrado, para fins de ressarcimento dos usuários do 

SUS. 

11.10. A CONTRATADA deverá garantir o acesso às suas dependências do Conselho 

Municipal de Saúde, no exercício do seu poder de fiscalização. 

11.11. A cobrança de valores dos atendimentos, listados neste contrato, dos pacientes ou 

de seus responsáveis acarretará na imediata rescisão do contrato e sujeição à 

Declaração de Inidoneidade e responsabilização Civil e Criminal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUSPENSÃO POR INTERESSE DA 

CONTRATANTE 

A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, suspender à prestação dos serviços, ou de 

parte deles, desde que notifique por escrito a CONTRATADA, conforme preceitua a Lei nº 

8.666/93 em seu artigo 78, inciso XIV.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA  

O contrato terá vigência de 12 meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado por igual período por meio de Termo Aditivo, conforme art. 57 da Lei 

8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICACÃO  

A publicação do presente Contrato deverá ser providenciada em extrato, no Diário Oficial do 

Município, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias, na forma prevista no parágrafo único do art. 61 da lei n. 

8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

Este contrato poderá ser alterado, exceto em seu objeto, nos casos previstos no artigo 65 da 

Lei no 8.666/93, por meio de Termos Aditivos e por acordo entre as partes.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO  

16.1. A rescisão contratual poderá ser: 

16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, desde que haja a 

notificação da CONTRATADA com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência; 
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16.1.2. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93; 

16.1.3. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 

conveniência da CONTRATANTE. 

16.2. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela CONTRATANTE, 

com aplicação das penalidades previstas no instrumento; 

16.3. Constituem motivos para rescisão do Contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal 

8.666/93; 

16.3.1. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as consequências 

previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO  

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com expressa 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões resultantes 

do presente contrato não resolvidas na esfera administrativa.  

 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato na data 

abaixo indicada, em 03 (três) vias de igual teor e forma.  

 

        Florianópolis, ___ de ___________ de 202X.  

 

_____________________________________________ 

CONTRATANTE 

 

_____________________________________________ 

CONTRATADA 

 

 

 


