
 

 

ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

       PREGÃO ELETRÔNICO Nº FMS 13/2020 
 

1. 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. 

 
2. JUSTIFICATIVA: Considerando que o Município de Canoinhas conta com Setor de Controle de Zoonoses 
devidamente instituído e que trabalha de forma organizada e programada para castração de cães, conforme 
disponibilidade de pessoal, sendo que atualmente a equipe é composta somente por um Médico Veterinário e um 
auxiliar Chefe de Setor; Considerando Portaria nº 1.138/2014 do Ministério da Saúde, que considera de relevância 
para a saúde pública o desenvolvimento e execução de ações, atividades e estratégias de controle da população 
de animais em situações excepcionais, em áreas determinadas e por tempo definido, para o controle da 
propagação de zoonoses de relevância para a saúde pública; Considerando que há uma lista de espera no 
Município de cães em domicílios aguardando castração; Considerando interesse da sociedade civil em formar 
parcerias e assumir compromissos para resolução dos problemas com animais de rua; Por fim, considerando 
ainda que a castração é uma forma de efetivo controle na reprodução de animais e que gradativamente ocasiona 
a diminuição de animais abandonados em nosso Município. 
 
3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1 A CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os itens, materiais, equipamentos e 
ferramentas nas quantidades necessárias à perfeita execução desses serviços. 
3.2 Descrição dos itens e serviços previstos no termo de referência: 
ITEM ESPECIFICAÇÃO: 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. 
QUANT. UNID. 130 unidades 
VALOR UNIT. R$ 153,84 
VALOR TOTAL R$ 19.999,20 
 
4. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
4.1 A contratada deverá prestar os serviços aos animais encaminhados pelo Município de Canoinhas por 
intermédio de Termo de Compromisso a ser firmado com voluntários. 
4.2 Os voluntários das instituições compromissadas manterão base de dados com relação dos animais a serem 
castrados, com nome do proprietário e/ou guardião responsável caso houver.  
4.3 É de responsabilidade exclusiva e integral da contratada a utilização de pessoal para a execução do objeto 
contratado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo 
empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Município. 
4.4 Os pacotes de esterilização deverão corresponder à técnica de ovariosalpingohisterectomia para as fêmeas e 
orquiectomia para os machos. 
4.5 Pré-Operatório e pós-operatório de responsabilidade da Contratada. 
4.6 A contratada deverá realizar procedimentos cirúrgicos Trans-operatórios (anestesia geral, técnicas de assepsia 
nos animais, material cirúrgico higienizado, esterilizado e de uso individual para cada procedimento, cirurgião e 
auxiliares devidamente paramentados com gorro, máscara, roupa cirúrgica ou avental específico). 
4.7 Os campos cirúrgicos utilizados na área cirúrgica deverão ser esterilizados e de uso exclusivo por animal e por 
procedimento. 
4.8 A contratada deverá realizar procedimentos cirúrgicos Pós-operatórios (garantir assistência ao animal durante 
o pós-operatório imediato até sua liberação clínica). Em casos de intercorrência durante o procedimento cirúrgico, 
se necessário, o Médico Veterinário deverá prescrever conduta terapêutica específica para o caso. 

 
5. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços e sua liberação estará 
condicionada, ainda, a entrega da nota fiscal de prestação de serviços prestados junto a Secretaria Municipal de 
Saúde.  
 
6. DO PRAZO 



 

 

6.1 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. 
6.2 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. 
6.3 A vigência do contrato será a partir de sua assinatura até 31/12/2020, podendo ser prorrogado por até 60 
meses. 

 
7. DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS 
Pelos pagamentos devidos em razão da execução dos serviços responderão os recursos de Vigilância em 
Saúde.  
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
8.1 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. 
8.2 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. 
8.3 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. 
8.4 Avaliação clínica e/ou laboratorial pré-operatória a fim de verificar se o animal está apto ou não à cirurgia. 
8.5 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. 
8.6 Responsabilizar-se por complicações pré-operatório, trans-operatório ou pós-operatório (imediato, mediato e 
tardio). 
8.7 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. 
8.8 Caberá à clínica veterinária ou hospital veterinário orientar e entregar por escrito ao responsável pelo animal 
as recomendações pós-operatórias, a saber: 
a) Acomodação e alojamento do animal no período de recuperação e restabelecimento cirúrgicos; 
b) Orientação de cuidados de enfermagem e curativos para prevenir a deiscência de pontos ou contaminação de 
ferida cirúrgica; 
c) Prescrição de antibióticos e analgésicos e de medicamentos complementares, quando for o caso; 
8.9 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. 
8.10 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. 
8.11 O procedimento deverá ser realizado no Município de Canoinhas/SC na forma de mutirão, atendendo todas 
as normas do CRMV/SC. 
8.12 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. 
8.13 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. 
8.14 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. 
8.15 Não permitir que pessoas não vinculadas à realização dos serviços permaneçam no local em que tais 
serviços forem prestados. 
8.16 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. 
8.17 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. 
8.18 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 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. 
8.19 Deverá haver um fluxo para evitar contaminação cruzada. 
8.20 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. 
8.21 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. 
8.22 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. 
8.23 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. 
8.24 A empresa licitante deverá entregar o serviço, conforme especificado neste termo de referência. Portanto, é 
de sua total responsabilidade o pré diagnóstico 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. 
 
9. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
9.1 - Prestar informações necessárias, com clareza, à Contratada, para execução dos serviços contratados; 
9.2 Promover através da Secretaria Municipal de Saúde ou seu representante, o acompanhamento e a 
fiscalização permanente da execução do Contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 
9.3 Comunicar à Contratada as ocorrências e quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 
parte da Contratada; 
9.4 Remunerar os serviços contratados na forma e nas condições pactuadas; 
9.5 Aplicar, quando for o caso, as penalidades, advertências e sanções previstas neste contrato, de acordo com 
as leis que regem a matéria. 
9.6 Solicitar, a qualquer tempo, dados e informações referentes aos serviços objeto do contrato. 
9.7 As prerrogativas previstas no artigo 58 da Lei no 8.666/93, que as exercerá nos termos das normas referidas 
no preâmbulo deste contrato; 
9.8 Celebrar termo de compromisso com instituições/voluntários de proteção animal para seleção, transporte e 
acompanhamento dos animais a serem castrados. 

 
 
 

 
KÁTIA OLISKOWSKI MUNHOZ PIRES BATISTA 

Secretária Municipal de Saúde 
 


