
 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. FMS 13/2020 
   

 
 A presente licitação é destinada EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE, de acordo com Inciso I, Art. 48 da LC 123/06. 
 

 
O Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n.º 
83.102.384/0001-80, com sede na cidade de Canoinhas-SC, na Rua Felipe Schmidt nº 10, centro, através do Fundo 
Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que será realizado PREGÃO ELETRÔNICO, do 
tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", a ser processado e julgado pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, conforme 
condições estabelecidas no presente Edital e de acordo com o disposto na Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, Decreto 
Municipal nº. 016/2015 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
posteriores e legislação complementar vigente e pertinente à matéria.   
 
 
Serão recebidas propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS 
DE CIRURGIAS DE ESTERILIZAÇÃO (CASTRAÇÃO MINIMAMENTE INVASIVA) EM FORMA DE MUTIRÃO QUE 
CONTENHA UNIDADE MÓVEL EQUIPADA COM AS NORMAS BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA OU 
INSTALAÇÕES EQUIVALENTES NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS/SC, DESTINADA A CÃES E GATOS DE RUA, 
RESGATADOS E/OU DOMICILIADOS (FAMÍLIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL) NO MUNICÍPIO DE 
CANOINHAS/SC. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site do Banco do Brasil S/A 
http://www.licitacoes-e.com.br/. 
  
 
INÍCIO DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: às 08h00min do dia 02 de Abril de 2020. 
 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 09h30min do dia 13 de Abril de 2020. 
 
 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h30min do dia 13 de Abril de 2020. 
 
 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h30min do dia 13 de Abril de 2020. 
 
   
TEMPO DE DISPUTA: Fase inicial de lances, com tempo de encerramento determinado pelo Pregoeiro, acrescido do 
tempo aleatório, determinado pelo sistema, que pode variar de 1 segundo a 30 minutos.   
  
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília-DF.  
 
1 DO OBJETO  
1.1. O presente Pregão tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
VETERINÁRIOS DE CIRURGIAS DE ESTERILIZAÇÃO (CASTRAÇÃO MINIMAMENTE INVASIVA) EM FORMA DE 
MUTIRÃO QUE CONTENHA UNIDADE MÓVEL EQUIPADA COM AS NORMAS BÁSICAS DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA OU INSTALAÇÕES EQUIVALENTES NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS/SC, DESTINADA A CÃES E 
GATOS DE RUA, RESGATADOS E/OU DOMICILIADOS (FAMÍLIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL) NO MUNICÍPIO 
DE CANOINHAS/SC, pelo regime de empreitada global. 
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
2.1. Somente poderão participar desta licitação as empresas que atendam a todas as exigências constantes neste Edital.  
2.2 Estão impedidas de participar da presente licitação:  
2.2.1 As empresas suspensas do direito de licitar com a Administração Municipal de Canoinhas - SC, cujo conceito 
abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e 
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as fundações por ela instituídas ou mantidas, no prazo e nas condições do impedimento;  
2.2.2 Aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração, Municipal, Estadual ou Federal, o que abrange 
a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as 
fundações por ela instituída e mantida em qualquer estado da federação;  
 
2.3. DO PREÇO 
2.3.1 - Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, equivalentes ao de mercado na data da apresentação da proposta e 
do oferecimento de lances; 
2.3.2 - Deverão estar inclusos no preço todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta 
licitação, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, mão de 
obra, encargos sociais, trabalhistas, fretes, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 
edital e seus anexos; 
2.3.3 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão 
considerados como incluso nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título. 
 
3. DO PROCEDIMENTO  
3.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança, 
criptografia e autenticação. Em todas as suas fases, terá apoio técnico do Banco do Brasil S/A, e operacional da 
Coordenadoria de Licitações desta prefeitura.  
3.2 O certame será realizado através da utilização do aplicativo "Licitações", do Portal Eletrônico do Banco do Brasil 
S.A., sendo os trabalhos conduzidos por funcionário da Secretaria Municipal de Administração, denominado "Pregoeiro", 
com o suporte de sua Equipe de Apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da 
licitação, formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.  
3.3 O licitante deverá fazer o seu credenciamento junto ao Banco do Brasil, em qualquer agência, podendo obter 
informações através da INTERNET, acessando o seguinte endereço: www.licitacoes-e.com.br - Sistema Licitações.   
3.3.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de 
identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtida junto a quaisquer Agências do Banco do Brasil S.A.  
 3.4 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A., ao provedor do sistema ou ao órgão 
promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros.  
3.5 O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade 
legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico.  
3.6 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observada data e horário limite estabelecidos.  
3.7 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas no Edital. O 
licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico.  
3.8 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando a 
prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservância das mensagens emitidas pelo sistema ou da 
desconexão deste.  
  
4 DA PROPOSTA  
4.1 A proposta deverá obedecer aos seguintes critérios:  
4.1.1 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional;  
4.1.2 Deverão ser propostos produtos, em quantidade e especificação conforme exigências mínimas do Edital. O envio 
de proposta pressupõe o atendimento integral a todas às exigências do Edital, ficando obrigada a empresa 
proponente, no caso de vencedora, a entregar produto idêntico ao solicitado no ato convocatório, não podendo 
alegar desconhecimento ou erro, e no caso de descumprimento desta previsão, poderá ser declarada inidônea 
para contratar com a Administração Pública.   
4.1.3 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.  
4.1.4 Na omissão dos prazos estipulados nos itens 4.1.2 e 4.1.3, considerar-se-ão àqueles estabelecidos neste Edital.  
4.1.5 É de inteira responsabilidade do licitante o preço e demais condições apresentadas, salvo se for alegado erro, e 
aceito pelo Pregoeiro, quando será registrado em ata, podendo o licitante retificar sua proposta.  
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4.1.6 Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, 
contribuições fiscais e para-fiscais), fornecimento mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, 
equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não 
especificada neste Edital.  
4.1.7 Serão desclassificadas as propostas manifestadamente inexequíveis conforme inciso II do artigo 48 da lei Federal 
Nº 8666/93, que estejam incompletas, isto é, não contiverem informação(ões) suficiente (s) que permita (m) a perfeita 
identificação do material licitado, conflitantes com as normas deste Edital, ou ainda, com a legislação em vigor.  
  
5 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
5.1 Até o horário previsto no preâmbulo deste Edital, o licitante deverá inserir sua proposta inicial dentro do sistema.  
Após terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando 
o Pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade.  
5.1.1 O Pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências do Edital, bem 
como as que ofertarem preços manifestamente inexequíveis.  
5.2 Aberta à etapa competitiva, conforme determinação no preâmbulo deste Edital para "início da sessão de disputa 
de preços", os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão. A cada 
lance ofertado o participante será imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.  
5.3 Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no 
sistema.  
5.3.1 O valor inicial dos lances corresponderá ao menor preço ofertado na etapa de abertura das propostas.  
5.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar.  
5.5 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.  
5.6 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá 
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação 
no certame, sem prejuízos dos atos realizados.  
5.6.1.  Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e 
terá reinício somente após comunicação expressa aos licitantes, mediante mensagem eletrônica via sala de disputa, 
divulgando data e hora da reabertura da sessão.  
5.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido 
pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente, determinado 
pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  
5.8 Encerrada a fase de recebimento de lances o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como 
decidir sobre a sua aceitação.  
5.9 O Pregoeiro anunciará o licitante vencedor, após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando 
for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.  
5.10 Encerrada a etapa de lances da sessão pública virtual do lote, a empresa vencedora encaminhará, imediatamente 
via e-mail para o endereço licitação@pmc.sc.gov.br, os documentos relativos à habilitação, constantes no item 7 – 
DA HABILITAÇÃO, com posterior encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas, no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, contados da data da sessão pública virtual.  
5.11 É vedada a desistência dos lances já ofertados sujeitando-se o proponente às sanções previstas na Lei 10.520.  
5.12 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor 
estimado para a aquisição do bem.  
5.13 Se a proposta de menor valor não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitarias, o pregoeiro 
examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá a verificação das condições habilitarias 
do proponente, na ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao 
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.  
5.13.1 Na situação a que se refere este item o pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 
melhor.  
5.13.2 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as 
ocorrências relevantes.  
  
6 DOS RECURSOS  



 

 

6.1 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando 
sua intenção com registro da síntese das suas razões durante 24 (vinte e quatro) horas após o pregoeiro declarar o 
vencedor do lote, sendo-lhe facultado juntar documentação adicional que entender necessário, no prazo de 03 (três) dias 
úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
6.2 A imediata manifestação, na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 
admissibilidade deste e importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação ao vencedor do certame.  
 
7 DA HABILITAÇÃO  
7.1 Os documentos abaixo exigidos deverão ser apresentados pela proponente que ofertar o menor preço global. Todos 
os documentos deverão estar dentro de seus respectivos prazos de validade e serão encaminhados por e-mail, 
imediatamente, com posterior remessa dos originais ou cópias autenticadas ao Pregoeiro, observado o prazo 
estabelecido no subitem 5.10 deste Edital:  
 
7.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA (ART.28)  
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Requerimento de empresário no caso de empresário individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
empresariais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
Devendo ser respeitadas as exigências estabelecidas Parágrafo Único do artigo 16 do Regulamento da Licitação na 
Modalidade Pregão. 
f) Para Microempreendedor Individual: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. 
 
7.1.2  HABILITAÇÃO FISCAL (ART.29)  
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
c) Prova de regularidade para com a União, Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante, através de 
certidões expedidas Pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade, expresso na própria certidão 
ou, na hipótese das certidões não trazerem o prazo de validade, que elas tenham sido expedidas há, no máximo, 90 
(noventa) dias, composta de: 
c.1) Certidão negativa de débito relativa aos tributos federais e à divida ativa da união, nela abrangidas as contribuições 
sociais administradas pela Secretaria da Receita Federal; 
c.2) Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado; 
c.3) Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal. 
d) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através da apresentação do 
CRS - Certidão de Regularidade de Situação, dentro do seu período de validade; 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n

o
 5.452, 

de 1
o
 de maio de 1943. (Exigência constante no inciso V do artigo 29 da Lei Federal 8.666/93 e alterações anteriores). 

 
7.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART.30)  
7.1.3.1 Comprovação de aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 
licitação, através da apresentação de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado. 
7.1.3.2 Relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica responsável pela execução dos serviços, 
anexando cópia dos registros profissionais nos respectivos Conselhos Estaduais e também do registro da empresa no 
respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária. 
7.1.3.3 Certificado de Regularidade com o CRMV (registro de pessoa jurídica e física do responsável técnico pela 
execução dos serviços); 
 
7.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA: (ART.31)  
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7.1.4.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios. 
7.1.4.2 - As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas no SIMPLES, 
deverão apresentar Balanço Patrimonial referente ao último exercício social exigível, assinado por Contador ou Técnico 
em Ciências Contábeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro profissional, ficando dispensadas 
de apresentar os Termos de Abertura e de Encerramento. 
7.1.4.3 – As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, deverão 
apresentar o Balanço de Abertura. 
7.1.4.4 - As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED, submetida ao IND 
DNRC 107/08, deverão apresentar:  
a) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contábil); 
b) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contábil); 
c) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contábil); 
d) Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPEED contábil) 
 
Obs:  Até  120 dias após  encerrado o  exercício social, será  aceito o  balanço do  penúltimo exercício; após este 
prazo, ou seja, a partir do dia 01 de maio, deverá obrigatoriamente ser apresentado o balanço do último exercício, 
inclusive para as Empresas optantes SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED, de acordo com o 
prazo legal fixado pelo Código Civil, art. 1.078. 
 
7.1.5 DECLARAÇÕES  
7.1.5.1 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo constante no anexo III deste edital.  
7.1.5.2 - Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 
Federal, conforme Anexo IV.  
7.1.5.3 - Declaração de conhecimento e atendimento às condições do edital, conforme modelo constante no anexo 
VI deste edital.  
7.1.5.4 - Declaração Artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Canoinhas, conforme modelo constante no anexo V.  
7.1.5.5 -- Declaração da licitante quanto ao atendimento à vedação disposta no Artigo 17, XI, Lei Federal 
13.707/2018, conforme modelo constante no ANEXO VII. 
 
7.1.5.6 - Os licitantes que se enquadrarem na categoria de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual deverão apresentar toda a documentação requerida, mesmo que apresente qualquer 
restrição quanto à sua regularidade fiscal (alíneas c1, c2 e c3, d, e do item 7.1.2), a fim de que possa ser aplicado o 
disposto do art. 43 da Lei Complementar 123/2006, alterada pelas Leis Complementares n° 128/2008 e 147/2014.  
7.1.5.7 - Havendo restrição na regularidade fiscal (alíneas c1, c2 e c3, d, e do item 7.1.2) da microempresa, empresa de 
pequeno porte ou microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme o art. 43, §1° da Lei 
Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014; 
7.1.5.8 - A não regularização da documentação, no prazo fixado acima, implicará decadência do direito de contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da ata ou revogar a licitação. 
 
7.1.5.9 - Para comprovarem que se enquadram na condição de ME/EPP e ter tratamento diferenciado, as 
empresas deverão apresentar juntamente com os documentos de habilitação, os documentos abaixo: 
 
7.1.5.6  – Declaração demonstrando estar apta a receber tratamento diferenciado e afirmando estar na condição 
de ME/EPP, conforme modelo constante no anexo IX deste edital; 
 
7.1.5.6 - Certidão simplificada da Junta Comercial, emitida há menos de 12 meses da data prevista para abertura 
das propostas, na qual deverá comprovada esta condição. 
 



 

 

7.1.6 - PROPOSTA  
7.1.6.1. Juntamente com a documentação de habilitação, no prazo estipulado no item 5.10, deste Edital, a proponente 
que ofertar o menor preço global, deverá enviar proposta de Preços escrita conforme modelo constante no ANEXO II, 
com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada 
pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, 
endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária. 
 
7.1.6.2. Na proposta escrita, deverá conter:  
a) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;  
b) Data e assinatura do Representante Legal da proponente;  
 
7.2 Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, 
se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais.   
 
8 DA HOMOLOGAÇÃO  
8.1 Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe 
adjudicado o objeto da licitação e homologado o procedimento.  
8.2 Havendo recurso, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, caberá à autoridade 
competente a decisão em grau final.  
8.3 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará o 
objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do artigo 49 da Lei Federal n º 8.666/93.  
8.4 Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, 
regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade e demais exigências 
previstas para habilitação, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.  
8.5 As obrigações decorrentes desta Licitação serão formalizadas através de contrato/ nota fiscal, observando-se as 
condições estabelecidas neste Edital e na legislação vigente.  
8.6 Quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, se 
houver, não entregar o bem ou não apresentar situação regular, será convocado outro licitante, observada a ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.   
  
9. DA ENTREGA DO OBJETO LICITADO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
9.1 – O prazo de vigência do contrato será partir da sua assinatura, até 31/12/2020, podendo ser prorrogado, caso haja 
interesse da Administração, por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses. 
9.2 - Prazo de execução do serviço deverá seguir o máximo estipulado no Edital, sendo que o atendimento deverá ser 
realizado em forma de mutirão ainda no primeiro semestre, em data acordada com o Município de Canoinhas, 
voluntários compromissados e a empresa contratada. 
9.3 - Será dado como entregue o serviço somente quando o Responsável Técnico emitir o relatório dos animais 
castrados e entregar à Secretaria de Saúde acompanhado da Nota Fiscal. 
9.4 - Para assinatura de contrato, a empresa deverá apresentar Alvará Sanitário emitido pelo Município de sede da 
empresa, ou, em caso de unidade móvel, pelo Município onde está cadastrada e cópia do Alvará de Funcionamento 
válido, expedido pelo órgão competente da sede do Licitante. 
 
10 DO PAGAMENTO  
10.1 - O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a liquidação da nota fiscal, que deverá ser emitida no mês 
subsequente a prestação dos serviços. 
10.1.1 - Na emissão da nota fiscal deverá ser informado o número do empenho correspondente. 
10.2 - O valor da proposta vencedora permanecerá irreajustável pelo período de 12 (doze) meses. 
10.3  A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (dependendo do banco 
onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ, conforme 
comprovação apresentada mediante declaração emitida e assinada pelo banco. 
10.4 Em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas de tarifas 
bancarias das transações que ocorrerem.  
 
11. RECUSA DA CONTRATAÇÃO 



 

 

11.1 - Consideram-se motivos justificados para recusa da contratação: 
a) a alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique as contratações 
decorrentes do registro; 
b) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do objeto da licitação. 
c) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, salvo se decorrente de procedimento fraudulento, 
devidamente comprovado; 
d) a dissolução da sociedade ou o falecimento do fornecedor; 
 
11.2 – A Prefeitura, diante da recusa, apurará as razões do interessado no próprio processo que deu origem à 
contratação, de que poderá resultar a liberação do compromisso por ele assumido, ou a rejeição da recusa e 
consequente aplicação das penalidades cabíveis, previstas neste edital, sem embargo de lhe ser franqueado o 
contraditório e a ampla defesa. 
11.3 - Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior que tenha o condão de motivar o atraso na entrega 
do objeto no prazo previsto neste Edital, deve(m), o(s) adjudicatário(s) submeter (em) os fatos, por escrito a Prefeitura, 
com as justificativas correspondentes, acompanhadas da comprovação devida, para análise e decisão, desde que dentro 
do prazo estabelecido para a entrega do material. 
 
12. DO PREÇO FINAL    
12.1 - O preço final a ser praticado pela licitante no fornecimento dos produtos deste pregão, será o menor lance 
oferecido pela vencedora na fase de lances, registrado no histórico do pregão (lances/lote), assinado pelo pregoeiro e 
representante da licitante. 
 
13. DO REAJUSTE  
13.1 O Preço Contratado do Serviço permanecerá irreajustável pelo período de 12 (doze) meses. 
13.2 - Na emissão da nota fiscal deverá ser informado o número do empenho correspondente. 

13.3 - Em havendo continuidade contratual fica estabelecido que o valor será reajustado pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC, sendo que o reajuste deverá ser solicitado pela CONTRATADA, mediante 

requerimento protocolado até trinta dias antes do fim de cada período de doze meses.  

13.4 - O reajuste será formalizado por apostilamento, de acordo com o art. 65, §8º, da Lei 8.666/93. 

13.5 - Se a solicitação não for protocolada nesse prazo, a vigência do reajuste não poderá retroceder além da data do 
protocolo. 
 
14. DA ALTERAÇÃO DO CONTATO – AUMENTO E SUPRESSÃO 

14.1 - O contrato pode ser alterado(a) nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, desde que haja 

interesse da Administração, com a apresentação das devidas justificativas.  

14.2 - A empresa vencedora obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, que, a critério da Administração, se façam 

necessários, ou a supressão além desse limite, mediante acordo entre as partes, conforme disposto nos parágrafos 1° e 

2°, inciso II do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.  

14.3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido neste item, exceto as supressões 
resultantes de acordo entre as partes. 
 
15 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
15.1 - É designada como gestora do Contrato e responsável administrativa pela fiscalização da execução da entrega dos 
serviços, objeto deste Edital, a Servidora Rafaeli Maize, nomeada pela Portaria Nº 153/2020, a qual compete o 
acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando aos gestores às ocorrências que possam 
prejudicar o bom andamento do contrato e ainda: 
I - atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega, a prestação de serviço ou a execução da obra, após 
conferência prévia do objeto contratado encaminhar os documentos pertinentes ao gestor para certificação; 
II - confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato; 
III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no 
instrumento contratual; 
IV - comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem como os pedidos de 
prorrogação, se for o caso; 



 

 

V - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à execução do objeto 
contratado, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e /ou previstas contratualmente; 
VI - observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformizados e/ou com crachá de identificação quando 
estipulado em contrato; 
VII - acompanhar a execução contratual, informando ao gestor do contrato as ocorrências que possam prejudicar o bom 
andamento da obra, do fornecimento ou da prestação do serviço, por meio do termo anexado a presente instrução; 
VIII - informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato ao 
gestor do contrato; 
IX - emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a execução do objeto contratado; 
 
15.2 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa vencedora do 
certame, pelos danos causados a Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de 
quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
 
15.3 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração, não elide nem diminui a responsabilidade da 
empresa quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer 
irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, que não 
implicarão corresponsabilidade da Administração ou do servidor designado para a fiscalização; 
 
15.4 À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços/produtos considerados inadequados. 
 
15.5 Ao preposto da empresa vencedora competirá, entre outras atribuições: 
a) representar os interesses da empresa perante a Administração; 
b) realizar os procedimentos administrativos junto a Administração; 
c) manter a Administração informada sobre o andamento e a qualidade dos produtos fornecidos; 
d) comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato com os esclarecimentos 
julgados necessários. 
   
16. DAS PENALIDADES E MULTAS 
16.1 – A Contratada que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Canoinhas e será descredenciado do sistema de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais; 
 
16.2 - Com fundamento nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, a empresa vencedora ficará sujeita, no caso de 
atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  
a) advertência;  
a.1) A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da empresa vencedora;  
a.2) A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços da Administração, a critério da Administração, desde que não caiba a aplicação de sanção 
mais severa.  
 
b) Multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas seguintes 
hipóteses:  
b.1) 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor total da contratação, caso a CONTRATADA não inicie a prestação 
dos serviços/entrega dos produtos no prazo e demais condições avençadas, por dia de atraso injustificado, limitada sua 
aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. Após o 10° dia de atraso, os serviços/produtos poderão, a critério da 
Administração, não ser mais aceitos, configurando-se inexecução do contrato.  
b.2) 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, caso a prestação ou entrega seja realizada de forma incompleta 
ou em desconformidade com as condições avençadas, sobre o valor da contratação, por dia de irregularidade na 
prestação dos serviços/entrega dos produtos, limitada sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. Após o 10° dia de 



 

 

atraso, os serviços/produtos poderão, a critério da Administração, não ser mais aceitos, configurando-se inexecução do 
contrato.  
b.3) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecução total do contrato.  
 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, bem como, 

impedimento da participação da sancionada em procedimentos promovidos pela Administração, para as condutas a 

seguir discriminadas:  

c.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;  

c.2) não mantiver sua proposta;  

c.3) abandonar a execução do contrato;  

c.4) incorrer em inexecução contratual. 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 05 (cinco) 
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, na forma do artigo 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, para as seguintes 
condutas:  
d.1) fizer declaração falsa na fase de habilitação;  
d.2) apresentar documento falso;  
d.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;  
d.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem 
de qualquer tipo;  
d.5) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;  
d.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;  
d.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, em 
especial infrações à ordem econômica;  
d.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.  
 
16.3 - Sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o contraditório 
e a ampla defesa á empresa vencedora.  
16.4 - As sanções previstas nos itens a, b.3 e c poderão ser aplicadas cumulativamente com as multas previstas nos 
incisos b.1 e b.2.  
16.5 - Quaisquer das penalidades aplicadas serão comunicadas ao Cadastro de Licitantes do Estado de Santa Catarina, 
para a devida averbação.  
16.6 - As sanções de natureza pecuniária serão descontadas das faturas emitidas pela licitante vencedora ou, se 
insuficiente, mediante execução direta, caso seja impossível a compensação com faturas vincendas.  
16.7 - O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à conta do Município de Canoinhas.  
16.8 - A multa compensatória prevista na alínea b.3 desta cláusula tem por escopo ressarcir o Município de Canoinhas 
dos prejuízos, não eximindo a empresa vencedora do dever de integral indenização, caso a referida sanção pecuniária 
seja insuficiente à recomposição total do dano experimentado. 
 
17 DOS RECURSOS FINANCEIROS  
17.1 Os valores com a execução do referido processo, serão empenhados a conta das dotações orçamentárias: 
 

3 - Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas 
17000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 – Saúde 
304 - Vigilância Sanitária 
8 - SAÚDE DE QUALIDADE AOS CANOINHENSES 
2.59 - Ações de Vigilância em Saúde – VISA 
213 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 
10200 - Rec. Imp. e de Transf. Imp. – Saúde 



 

 

18.  DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 
18.1 – Até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato convocatório. 
21.2 – A impugnação será julgada na forma e no prazo previsto no § 1º do Decreto Nº 10.024 de 20/09/2019, que 
regulamenta a Licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, devendo ser entregue no Setor Oficial de Protocolos 
desta Prefeitura, endereçado ao Pregoeiro  
21.2.1 - Caso a licitante estiver impossibilitada de efetuar pessoalmente o protocolo no Setor Oficial de Protocolos da 
Prefeitura poderá encaminhar via Correios, endereçado ao Setor de Licitações da Prefeitura, que ao receber 
encaminhará ao setor de Protocolo para as providências, com carta de aviso de recebimento, afim de comprovar o envio 
da sua manifestação. 
21.2.2 - As impugnações também serão aceitas e recebidas até dois dias úteis antes da data fixada para o fim do 
recebimento das propostas quando enviadas através do sistema informatizado 1Doc, com acesso ao link: 
https://canoinhas.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5, devendo ser juntados todos os documentos que fundamentam 
tais impugnações. 
21.3 – A entrega das propostas sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará na plena aceitação, 
por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
21.4 – Qualquer licitante poderá recorrer dos atos praticado pelo Pregoeiro, cuja intenção deverá ser manifestada no 
final da sessão pública, sob pena de decadência do direito de recorrer. 
21.5 – A síntese das razões recursais deverá ser registrada na ata da sessão, cabendo ao Pregoeiro conceder o prazo 
de três dias úteis para apresentação das razões, ficando os demais, desde logo, intimados a apresentarem 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
21.6 – O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 
21.7 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
21.8 – Se não reconsiderar a sua decisão o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à consideração da 
autoridade competente, que proferirá decisão definitiva e homologação do procedimento. 
21.9 – Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão ser endereçados ao Pregoeiro e protocolados no Setor 
Oficial de Protocolos desta Prefeitura.  
21.9.1 - Caso a licitante estiver impossibilitada de efetuar pessoalmente o protocolo no Setor Oficial de Protocolos da 
Prefeitura poderá encaminhar via Correios, endereçado ao Setor de Licitações da Prefeitura, que ao receber 
encaminhará ao setor de Protocolo para as providências, com carta de aviso de recebimento, a fim de comprovar o envio 
da sua manifestação. 
21.9.2 – Os memoriais dos recursos e contrarrazões também serão aceitos e recebidos quando enviados através do 
sistema informatizado 1Doc, com acesso ao link: https://canoinhas.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5, devendo ser 
juntados todos os documentos que fundamentam tais recursos. 
21.10 – Os autos permanecerão desde logo com vistas franqueada aos interessados no mesmo local indicado no item 
anterior. 
 
22 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
22.1 As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da Prefeitura, a segurança e o objetivo da aquisição;  
22.2 É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública;  
22.3 Os elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação, serão fornecidos diretamente pela Prefeitura do 
Município, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, através do 
telefone nº. (047) 3621 7705 ou ainda diretamente no Departamento de Licitações.  
22.4 As impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da licitação.  
22.5 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  
22.6 Deferida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.  
22.7 A autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a licitação em face de razões de interesse 
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado;  
22.8 A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das propostas descabendo, 



 

 

em tais casos, direito à indenização pelos licitantes;  
22.9 O Município poderá revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou a requerimento da parte interessada, não gerando 
direito de indenizar quando anulada por motivo de ilegalidade, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei 
nº 8.666/93, assegurada à ampla defesa.  
22.10 A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os termos e 
condições deste Edital;  
22.11 Os avisos de alterações relativas a este Edital de Pregão Eletrônico, serão publicados no Diário Oficial dos 
Municípios, jornal A Notícia, Diário do Planalto, Dário Oficial da União, e ainda no site do Banco do Brasil S/A 
(Licitações).  
22.12 Os avisos relativos aos julgamentos e outras informações relativas a este Edital de Pregão Eletrônico, serão 
publicados no Diário Oficial dos Municípios, e ainda no site do Banco do Brasil S/A (Licitações). 
22.13 O licitante é responsável, sob as penas da lei, pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação;  
22.14 A irregularidade que não afete o conteúdo ou idoneidade do documento não constituirá causa de desclassificação;  
22.15 Fica eleito o foro do Município de CANOINHAS – SC para dirimir litígios resultantes deste instrumento 
convocatório.  

 

 
 

 
Canoinhas/SC, 25 de Março de 2020.  

  

 
 

 
 

 Gilberto dos Passos                                                             Winston Beyersdorff Lucchiari         
                    Prefeito                                                                    Assessoria Jurídica  

  



 

 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. FMS 13/2020 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº. (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores.  
  (Assinatura do representante legal)  
 OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente   
  

  
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES 

  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. FMS 13/2020  
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº. sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em nosso 
Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em 
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos, em observância à Lei Federal nº. 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº. 8666/93.  
 (Local e Data)  
 (Assinatura do representante legal)  
 OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente   
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.  
 

ANEXO V - DECLARAÇÃO ARTIGO 87 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. FMS 13/2020 

Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos nenhum sócio, 
ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou 
consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social, 
nenhum Servidor do Município. 

 

ANEXO VI – DECLAR. DE CONHEC. E ATEND. ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. FMS 13/2020  
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº. sediada, (Endereço Completo) Declara para todos os fins de direito, que 
conhecemos as especificações do objeto do pregão e os termos constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº. 
FMS 13/2020 da Prefeitura Municipal de Canoinhas e seu(s) ANEXOS e do Regulamento do Sistema de 
Licitação na Modalidade de Pregão do Banco do Brasil S.A, e que temos totais condições de atender e cumprir 
todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive as demais formalidades relativas a documentação 
que deverá ser apresentada para fins habilitação.  
 (Local e Data)  
 (Assinatura do representante legal)  
 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO - ARTIGO 17, XI, LEI FEDERAL 13.707/2018 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº FMS 13/2020  
 (Nome da Empresa), CNPJ Nº. (000), sediada, (Endereço Completo), em atendimento à vedação disposta no 
Artigo 17, XI, Lei Federal 13.707/2018, declara que não possui em seu quadro societário, servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 
(Local e Data)  
 (Assinatura do representante legal)  
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ANEXO II  
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

  
................................................., .......... de ................................. de 2020. 

 

Proponente : ............................................................................................................................. 

Endereço :  ............................................................................................................................... 

Telefone:  ......................CNPJ ....................................... Insc. Estadual.................................. 

 A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO N.º FMS 13/2020 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
UNIDADE QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

DO ITEM 

01 

 
SERVIÇOS DE ORQUIECTOMIA 
(OC) (MACHOS) E OVARIOS 
ALPINGOHISTERECTOMIA 
(OSH) 
(FÊMEAS) EM CÃES E GATOS, 
INDEPENDENTE DE PESO OU 
TAMANHO, A PARTIR DOS 03 
(TRÊS) MESES DE VIDA. 
 
 
OBS.: Deverão estar inclusos no 
valor da proposta todos os custos 
dos serviços necessários para 
prestação do serviço, tais como 
mão de obra, frete, combustíveis, 
equipamentos, hospedagens, 
seguros, impostos, e outros. 
 

SERVIÇO 130 R$ R$ 

 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ (Por extenso) 
 
 
Ao apresentarmos a presente proposta, manifestamos no sentido de concordar com os termos do Edital 
e seus anexos, nos comprometendo a cumprir fielmente suas cláusulas. 
A presente proposta possui validade de 60 (sessenta) dias a partir da data da Sessão Pública do 
Pregão. 
 
 
Cidade, Dia do Mês do Ano de 2020. 
 
 
Assinatura do representante legal: ________________________ 
Nome do representante legal: ____________________________ 
Cargo/função do representante legal: ___________________ 
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ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

CONTRATO N° PMC ____________/2020 

PREGÃO ELETRONICO Nº. FMS 13/2020 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS VETERINÁRIOS DE CIRURGIAS DE 
ESTERILIZAÇÃO (CASTRAÇÃO MINIMAMENTE 
INVASIVA) EM FORMA DE MUTIRÃO QUE CONTENHA 
UNIDADE MÓVEL EQUIPADA COM AS NORMAS 
BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA OU INSTALAÇÕES 
EQUIVALENTES NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS/SC, 
DESTINADA A CÃES E GATOS DE RUA, RESGATADOS 
E/OU DOMICILIADOS (FAMÍLIA DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL) NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS/SC. 
 

 
No dia _________/_______/______________, o  MUNICÍPIO DE  CANOINHAS,  ESTADO  DE SANTA  

CATARINA,  Pessoa  Jurídica  de Direito Público, inscrita no CNPJ Sob n.º  11.206.680/0001-10, com  sede à 

rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta  cidade  de CANOINHAS-SC,  neste  ato  representada  por  seu  

Prefeito, Sr. Gilberto dos Passos,  brasileiro, solteiro, radialista,  residente  e domiciliado, à Rua Francisco de 

Paula Pereira, 1605, Bairro Alto das Palmeiras, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 

003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final  assinado, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, e de outro lado  a Empresa XXXXXXXXXXX,  Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita  no  

CNPJ sob n.º 00.000.000/0000-00, neste ato representada pelo Sr. XXXXXXXX , inscrito no CPF n.º 

000.000.000-00, residente e domiciliado à rua XXXXXXXX, 000 – bairro, na cidade de XXXXXXX, doravante 

denominado simplesmente CONTRATADA, pactuam o presente contrato. 

 

1. O presente contrato o qual rege-se pelo fundamento legal preconizado pela Lei Federal nº 8.666/93, 

suas alterações posteriores e demais normas jurídicas aplicáveis à espécie, e demais documentos que integram 

o processo, têm entre si como justo e contratado as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – Este contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS DE CIRURGIAS DE ESTERILIZAÇÃO (CASTRAÇÃO 

MINIMAMENTE INVASIVA) EM FORMA DE MUTIRÃO QUE CONTENHA UNIDADE MÓVEL EQUIPADA COM 

AS NORMAS BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA OU INSTALAÇÕES EQUIVALENTES NO MUNICÍPIO 

DE CANOINHAS/SC, DESTINADA A CÃES E GATOS DE RUA, RESGATADOS E/OU DOMICILIADOS 

(FAMÍLIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL) NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS/SC.  

 

CLAUSULA SEGUNDA - VINCULAÇÃO DO CONTRATO : O presente contrato está vinculado ao Pregão 

Presencial Nº FMS XX/XXXX, obrigando-se a CONTRATADA em manter durante a vigência deste, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FORMA DA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS –  

1. Dá-se a este contrato o valor de R$ 00.000,00 (XXXXXXXXXXXXXXXX), conforme discriminado abaixo: 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a liquidação da nota fiscal, que deverá ser emitida 

no mês subsequente a prestação dos serviços.. 

3. A liberação do pagamento ficará condicionada a verificação da situação da CONTRATADA em relação 

às condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação. 

4. A empresa CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, emitida sem 

rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência. 

5. A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal para 

pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 

6. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será 

devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo 

documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Prefeitura. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO OBJETO LICITADO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
Parágrafo primeiro - O prazo de vigência do contrato será partir da sua assinatura, até 31/12/2020, podendo ser 

prorrogado, caso haja interesse da Administração, por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de 60 

(sessenta) meses. 

Parágrafo segundo - Prazo de execução do serviço deverá seguir o máximo estipulado no Edital, sendo que o 

atendimento deverá ser realizado em forma de mutirão ainda no primeiro semestre, em data acordada com o 

Município de Canoinhas, voluntários compromissados e a empresa contratada. 

Parágrafo terceiro – A empresa vencedora deverá disponibilizar números de telefones, endereço eletrônico e 
um representante para o recebimento de todos os pedidos e informações. 
 
Parágrafo quarto - Os serviços, ao serem executados, deverão estar em conformidade com o solicitado em 

edital. Não serão aceitos produtos que não apresentem as características estabelecidas neste instrumento 

convocatório, bem como aqueles diferentes da marca ofertada e registrada pela empresa vencedora no certame 

licitatório. 

 

CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS  

Parágrafo Primeiro - As despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato correrão por conta 

das seguintes dotações orçamentárias: 

 

CLAUSULA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL  

1 - O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independentemente de interpelação judicial, 
sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:  
a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;  
b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de 
empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;  
c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta)  dias por parte da CONTRATADA sem justificativa 
aceita pelo CONTRATANTE;  
d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e 
desobediência da determinação da fiscalização, e  
e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/1993. 
2 - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de 
perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais 
cabíveis.  
3 - Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se 
obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto deste 
contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, devendo, 
obrigatoriamente, apresentar os seguintes documentos:  
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a)  Certidão   negativa   de  débitos,  expedida   pela  Receita   Federal,  referente   ao  objeto contratado   
concluído (em  caso  de obra  civil  a  CND deverá   conter   a metragem   da  obra conforme projeto/área  de 
reforma/área   de acréscimo/área nova); 

b) Termo de Recebimento Provisório; 
c) Comprovante, nos casos previstos, de ligações  definitivas  de água  e energia  elétrica. As despesas  

referentes   ao consumo  de água e energia,  durante  a execução  do objeto,  são de inteira  

responsabilidade    da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

1 - É designado como gestor do Contrato e responsável administrativo pela fiscalização da execução da entrega 
dos produtos objeto deste Edital, servidor nomeado pela Portaria Nº 153/2020, a qual compete o 
acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando aos gestores às ocorrências que 
possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda: 
I - atestar, em documento hábil, o fornecimento e a entrega dos serviços e após conferência prévia do objeto 
contratado encaminhar os documentos pertinentes ao gestor para certificação; 
II - confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato; 
III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no 
instrumento contratual; 
IV - comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem como os 
pedidos de prorrogação, se for o caso; 
V - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à execução do 
objeto contratado, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e /ou previstas contratualmente; 
VI - informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato 
ao gestor do contrato; 
VII - emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a execução do objeto contratado; 
2 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa vencedora do 
certame, pelos danos causados a Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou 
dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração, não elide nem diminui a 
responsabilidade da empresa quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, 
responsabilizando esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão corresponsabilidade da Administração ou do 
servidor designado para a fiscalização; 
4 – À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados inadequados. 
5 - Ao preposto da empresa vencedora competirá, entre outras atribuições: 
a) representar os interesses da empresa perante a Administração; 
b) realizar os procedimentos administrativos junto a Administração; 
c) manter a Administração informada sobre o andamento e a qualidade dos produtos fornecidos; 
d) comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato com os 

esclarecimentos julgados necessários. 

 

CLÁUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADES - 

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente à administração 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

Parágrafo segundo – A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE - 

Parágrafo Primeiro - A empresa CONTRATADA ficará obrigada a: 

a)  Executar o serviço cumprindo rigorosamente o estabelecido no Edital de XXXXXXXXXXXXXXXX; 

b)  Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados nos locais de 

trabalho; 

c)  Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
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condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 

d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste edital, sem prévia e expressa anuência da 

administração; 

e) Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência, com a alocação dos 
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste termo de 
referência e em sua proposta. 
f) Garantir o acompanhamento veterinário dos animais castrados até o pós-operatório, prestando ainda 
esclarecimentos e prescrições em caso de intercorrências que estejam associadas à cirurgia realizada. 
g) Permitir o acesso às suas instalações de qualquer técnico formalmente indicado pelo Setor de Vigilância 
Sanitária do Município de Canoinhas/SC para que realize supervisão técnica, controle e fiscalização da 
execução do contrato. 
h) Avaliação clínica e/ou laboratorial pré-operatória a fim de verificar se o animal está apto ou não à 
cirurgia. 
i) Fornecer receituário, no momento da alta do animal, com orientações e prescrições médicas necessárias 
para o período pós-operatório, que será entregue para à protetora ou proprietário do animal. 
j) Responsabilizar-se por complicações pré-operatório, trans-operatório ou pós-operatório (imediato, 
mediato e tardio). 
k) Caberá à clínica veterinária ou hospital veterinário contratado as orientações dos cuidados pré-
cirúrgicos, dos riscos anestésicos e inerentes aos procedimentos trans-cirúrgicos e dos cuidados pós-cirúrgicos 
até o completo restabelecimento do animal. 
l) Caberá à clínica veterinária ou hospital veterinário orientar e entregar por escrito ao responsável pelo 
animal as recomendações pós-operatórias, a saber: 
1) Acomodação e alojamento do animal no período de recuperação e restabelecimento cirúrgicos; 
2) Orientação de cuidados de enfermagem e curativos para prevenir a deiscência de pontos ou contaminação de 
ferida cirúrgica; 
3) Prescrição de antibióticos e analgésicos e de medicamentos complementares, quando for o caso; 
m) Todos os materiais e medicamentos utilizados são de responsabilidade da contratada e deverão possuir 
registro junto ao Ministério da Saúde ou Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, com indicação de 
uso aos procedimentos realizados. 
n) Nos casos em que o animal não for considerado apto à realização do procedimento cirúrgico por causas 
mórbidas, a contratada deverá informar ao proprietário ou protetor/voluntário responsável. 
o) O procedimento deverá ser realizado no Município de Canoinhas/SC na forma de mutirão, atendendo 
todas as normas do CRMV/SC. 
p) Executar os procedimentos cirúrgicos de OSH e OC em cães e gatos encaminhados pelo Município de 
Canoinhas/SC, observando os princípios éticos da medicina veterinária, priorizando o bem-estar animal. 
q) Responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à realização 
dos serviços, bem como pela assepsia do local antes, durante e após o procedimento. Além disso, a empresa 
ficará responsável pelo recolhimento e destinação do lixo e resíduos hospitalares dentro dos parâmetros legais. 
r) Assegurar que todos os procedimentos pré e pós-cirúrgicos sejam realizados ou supervisionados por 
médico veterinário formado, que deverá assinar como responsável técnico do pré e pós-cirúrgico. 
s) Não permitir que pessoas não vinculadas à realização dos serviços permaneçam no local em que tais 
serviços forem prestados. 
t) O acesso do responsável pelo animal a ser esterilizado poderá ser tolerado nas áreas reservadas aos 
procedimentos pré e pós-cirúrgico, quando necessário para auxiliar com o manejo ou contenção do animal. 
u) Zelar para que o uso de instrumentos de contenção para preparo do animal seja feito com cautela e 
apenas nas situações necessárias, a fim de que o animal não coloque em risco a si próprio, aos outros animais 
ou às pessoas e profissionais. 
v) Os procedimentos de contracepção em cães e gatos devem ocorrer em ambiente fechado, ou unidade 
móvel, restrito, de tamanho compatível com o número e fluxo de animais a serem atendidos por fase do 
procedimento, de acordo com a Resolução CFMV nº 1.275/2019 e outras que a alterem ou substituam. Devendo 
conter ambiente para preparo do paciente contendo mesa impermeável; ambiente de recuperação do paciente 
contendo provisão de oxigênio e sistema de aquecimento para o paciente; ambiente de antissepsia e 
paramentação imediatamente adjacente à sala de cirurgia, com pia de higienização; sala de lavagem e 
esterilização de materiais contendo: equipamentos para lavagem, secagem e esterilização de materiais por 
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autoclavagem com as devidas barreiras físicas; sala de cirurgia contendo: mesa cirúrgica impermeável, 
equipamentos para anestesia, sistema de iluminação emergencial própria, foco cirúrgico, instrumental para 
cirurgia em qualidade e quantidade adequadas à rotina, mesa auxiliar, paredes e pisos de fácil higienização, 
observada a legislação sanitária pertinente, provisão de oxigênio, sistema de aquecimento para o paciente, 
equipamentos para intubação e suporte ventilatório, e  equipamentos de monitoração que forneçam, no mínimo, 
os seguintes parâmetros: temperatura, oximetria, pressão arterial e frequência cardíaca; local de estocagem de 
medicamentos e materiais de consumo; e ainda demais obrigatoriedades previstas na Resolução CFMV nº 
1.275/2019. 
w) Deverá haver um fluxo para evitar contaminação cruzada. 
x) Repassar todas as orientações e recomendações à protetora ou proprietário do animal no tocante à 
retirada dos pontos e verificação da cicatrização da ferida cirúrgica. 
y) A contratada deverá comunicar à protetora ou proprietário do animal qualquer anormalidade que vier a 
constatar durante a cirurgia ou manuseio de tal animal e que, a critério do médico veterinário, exija tratamento ou 
cuidados especiais, tais como casos de tumores, piometra (infecção uterina), entre outras anormalidades. 
z) Cumprir perfeita e integralmente as obrigações do presente, sujeitando-se, em caso de inadimplemento, 
às multas estabelecidas e às demais sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93. 
aa) Responsabilizar-se civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, 
no exercício de suas atividades, venha direta ou indiretamente, provocar ou causar, por si ou por seus 
empregados à CONTRATANTE ou a terceiros. 
bb)  A empresa licitante deverá entregar o serviço, conforme especificado neste termo de referência. Portanto, é 
de sua total responsabilidade o pré diagnostico das condições do animal em receber a castração, não podendo 
ser responsabilizado o Município de Canoinhas/SC, por qualquer pagamento adicional a proposta de preços 
apresentada, para atender a uma demanda não verificada quando da elaboração da proposta, pela empresa 
licitante. 
 

Parágrafo Segundo - A CONTRATANTE, ficará obrigada a: 

a) Indicar formalmente o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual. 

b) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato. 

c) Exercer a fiscalização dos serviços. 

d) Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas 

instalações, promovendo o bom entendimento entre seus servidores e os empregados da CONTRATADA e 

cumprindo suas obrigações estabelecidas neste contrato. 

e) Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos, as quais eventualmente 

venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços contratados. 

f) Comunicar qualquer sinistro ocorrido com os equipamentos; 

j) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto à continuidade da 

prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela CONTRANTE, não 

deverão ser interrompidos; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES –  

1 – A CONTRATADA que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Canoinhas e 

será descredenciado do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 

10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 

demais cominações legais; 

2 - Com fundamento nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de 

atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, 

sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes 

penalidades:  
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a) advertência;  

a.1) A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da CONTRATADA;  

a.2) A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos 

ao desenvolvimento dos serviços da Administração, a critério da Administração, desde que não caiba a aplicação 

de sanção mais severa.  

b) multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas 

seguintes hipóteses:  

b.1) 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor total da contratação, caso a CONTRATADA não inicie a 

prestação dos serviços/entrega dos produtos no prazo e demais condições avençadas, por dia de atraso 

injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. Após o 10° dia de atraso, os 

serviços/produtos poderão, a critério da Administração, não ser mais aceitos, configurando-se inexecução do 

contrato.  

b.2) 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, caso a prestação ou entrega seja realizada de forma 

incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas, sobre o valor da contratação, por dia de 

irregularidade na prestação dos serviços/entrega dos produtos, limitada sua aplicação até o máximo de 10 (dez) 

dias. Após o 10° dia de atraso, os serviços/produtos poderão, a critério da Administração, não ser mais aceitos, 

configurando-se inexecução do contrato.  

b.3) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecução total do contrato.  

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, bem como, 

impedimento da participação da sancionada em procedimentos promovidos pela Administração, para as 

condutas a seguir discriminadas:  

c.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;  

c.2) não mantiver sua proposta;  

c.3) abandonar a execução do contrato;  

c.4) incorrer em inexecução contratual.  

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 05 

(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na forma do artigo 87, IV, da Lei Federal nº 

8.666/93, para as seguintes condutas:  

d.1) fizer declaração falsa na fase de habilitação;  

d.2) apresentar documento falso;  

d.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;  

d.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo;  

d.5) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;  

d.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos;  

d.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 

praticados, em especial infrações à ordem econômica;  

d.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.  

3 - Sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o 

contraditório e a ampla defesa á CONTRATADA.  

4 - As sanções previstas nos itens a, b.3 e c poderão ser aplicadas cumulativamente com as multas previstas 

nos incisos b.1 e b.2.  

5 - Quaisquer das penalidades aplicadas serão comunicadas ao Cadastro de Licitantes do Estado de Santa 

Catarina, para a devida averbação.  
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6 - As sanções de natureza pecuniária serão descontadas das faturas emitidas pela CONTRATADA ou, se 

insuficiente, mediante execução direta, caso seja impossível a compensação com faturas vincendas.  

7 - O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à conta do Município de 

Canoinhas.  

8 - A multa compensatória prevista na alínea b.3 desta cláusula tem por escopo ressarcir o Município de 

Canoinhas dos prejuízos, não eximindo a CONTRATADA do dever de integral indenização, caso a referida 

sanção pecuniária seja insuficiente à recomposição total do dano experimentado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS DA CONTRATANTE - São prerrogativas da 

CONTRATANTE as previstas no artigo 58 da Lei no 8.666/93, que as exercerá nos termos das normas referidas 

no preâmbulo deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA – O presente contrato não poderá  

ser  objeto  de  cessão   ou  transferência, no todo ou em parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - Em 20 (vinte) dias, contados da 

assinatura deste termo, a CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo no D.O.M. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DAS DESPESAS DO CONTRATO)- Constituirá encargo exclusivo da 

CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da  formalização deste 

contrato e da execução de seu objeto. 

 

CLÁUSILA DÉCIMA QUINTA - REAJUSTE 1 O Preço Contratado do Serviço permanecerá irreajustável pelo 
período de 12 (doze) meses. 
2 - Na emissão da nota fiscal deverá ser informado o número do empenho correspondente. 

3 - Em havendo continuidade contratual fica estabelecido que o valor será reajustado pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC, sendo que o reajuste deverá ser solicitado pela CONTRATADA, mediante 

requerimento protocolado até trinta dias antes do fim de cada período de doze meses.  

4 - O reajuste será formalizado por apostilamento, de acordo com o art. 65, §8º, da Lei 8.666/93. 

5 - Se a solicitação não for protocolada nesse prazo, a vigência do reajuste não poderá retroceder além da data 
do protocolo. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO - Fica eleito o foro da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa 

Catarina para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente contrato, renunciando as partes 

contratantes a qualquer outro que tenham ou venham  a ter, por mais especial ou privilegiado que seja. 

 

Para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, é lavrado o presente termo em 04 (quatro) copias, de igual 

teor, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes Contratantes. 

 

MUNICÍPIO DE CANOINHAS                               XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATANTE                  CONTRATADA 

GILBERTO DOS PASSOS                                   Representante legal da empresa 

Prefeito                                                               cargo 

 

Visto:           
         Winston Beyersdorff Lucchiari 

          Assessoria Jurídica 
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TESTEMUNHAS: __________________   ______________________ 

 NOME:                                          NOME: 

 CPF:                                          CPF: 
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ANEXO IX 

 

ANEXO IX - DECLARAÇÃO TRATAMENTO DIFERENCIADO LEI 123/2006. 

 
PREGÃO ELETRONICO N.º FMS 13/2020       
  
 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) declara que, através de seu(s) 
responsável(is) legal(is) Sr.(s.) ___________________________________, que: 

01 - Quer participar da referida licitação com tratamento diferenciado, 
conforme previsto na Lei Complementar 123/2006. 

02 – Afirmamos que estamos enquadrados na condição (    ) ME/(    ) EPP, 
portanto temos, legalmente, o direito de participar da Licitação com tratamento diferenciado, 
conforme previsto na Lei Complementar 123/2006. 

 
 

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

Local e data. 

 
 


