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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 

CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP: 84.600-900 

União da Vitória – Paraná 

 

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 02/2022  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 72/2022 

(Inexigibilidade de Licitação n.º 06/2022) 

 

O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, ESTADO DO PARANÁ, através da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente (SEMMA), torna público para o conhecimento dos interessados, que está 

instaurando processo de chamamento para o CREDENCIAMENTO de CLÍNICAS e HOSPITAIS 

VETERINÁRIOS, com a finalidade de credenciar pessoas jurídicas para a prestação de serviços 

especializados na realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, exames, internação, vacinação 

e assistência médica veterinária para animais de pequeno porte (caninos e felinos), de acordo com 

às condições estabelecidas neste Edital que será regido pela Lei 8.666/93, suas alterações e 

demais normas pertinentes. O Edital, acompanhado dos seus anexos poderá ser obtido através do 

site oficial da Prefeitura, http://uniaodavitoria.pr.gov.br – Menu: Licitação, devendo a 

documentação ser protocolada no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura, localizado no andar 

térreo da Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, Bairro Centro – União da Vitória – Estado do Paraná. 

 

E-MAIL/SITE: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br  

 

União da Vitória/PR, 06 de abril de 2022. 

 

BACHIR ABBAS 

Prefeito 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO N.º 02/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 72/2022 

(Inexigibilidade de Licitação n.º 06/2022) 

 

PREÂMBULO 

 

O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, ESTADO DO PARANÁ, através da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente (SEMMA), torna público para o conhecimento dos interessados, que está 

instaurando processo de chamamento para o CREDENCIAMENTO de CLÍNICAS e HOSPITAIS 

VETERINÁRIOS, com a finalidade de credenciar pessoas jurídicas para a prestação de serviços 

especializados na realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, exames, internação, vacinação 

e assistência médica veterinária para animais de pequeno porte (caninos e felinos), de acordo com 

às condições estabelecidas neste Edital que será regido pela Lei 8.666/93, suas alterações e 

demais normas pertinentes. O Edital, acompanhado dos seus anexos poderá ser obtido através do 

site oficial da Prefeitura, http://uniaodavitoria.pr.gov.br – Menu: Licitação, devendo a 

documentação ser protocolada no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura, localizado no andar 

térreo da Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, Bairro Centro – União da Vitória – Estado do Paraná. 

 

1. DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA DO CREDENCIAMENTO 

 
1.1. Este procedimento tem por objeto: Credenciar Clínicas e Hospitais Veterinários para a 
prestação de serviços especializados na realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, exames, 
internação, vacinação e assistência médica veterinária para animais de pequeno porte (caninos e 
felinos), de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência do presente 
Edital. 
 
1.2. Entendendo a Administração Municipal de União da Vitória/PR, que a prestação dos serviços 
relacionados ao objeto deste credenciamento não poderá ser satisfeita através de processo de 
licitação na modalidade Pregão ou outra, pois o interesse público enseja o oferecimento do objeto 
pretendido por uma pluralidade de prestadores e que a pluralidade de prestadores impõe a 
necessidade de tratamento isonômico em razão principal quanto a localização, tendo em vista ser 
importante a diminuição das distâncias percorridas pelos proprietários e seus animais, desde os 
seus domicílios até local de realização dos procedimentos cirúrgicos. 
 
1.3. Necessidade de atendimento aos animais de munícipes de baixa renda – cadastrados no Cad 
Único, animais da antiga ONG Koala e animais em situação de maus tratos do Município de União 
da Vitória – PR. 
 

2. DA RETIRADA DO EDITAL E FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ ESCLARECIMENTOS  

 
2.1. O presente Edital de Credenciamento da PMUVA 02/2022 e seus anexos estão disponíveis no 

site oficial da PMUVA/PR, no endereço www.uniaodavitoria.pr.gov.br, item LICITAÇÃO ---- Edital 

de Chamamento Público.  

 

2.2. O Edital e seus anexos poderão ser solicitados, também, por e-mail direto ou Departamento 
de Licitação. E-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
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2.3. As dúvidas sobre este Edital (parte técnica) poderão ser esclarecidas junto a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), via telefone (42) 3521-1277 ou 3522-3266 com a Sr.ª Lais 
Susete Boiko. 
 
2.4. Não sendo formulados pedidos de informações e esclarecimentos sobre o presente 
Chamamento Público, se pressupõe que os elementos fornecidos neste EDITAL são 
suficientemente claros e precisos para todos os atos a se cumprirem no âmbito do processo de 
credenciamento, não restando direito aos estabelecimentos médicos-veterinários/entidades, 
quaisquer reclamações posteriores, dado que a participação no Chamamento Público implica a 
integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste EDITAL;  
 
2.5. A impugnação do EDITAL por qualquer interessado deverá ser feita, por meio de Ofício, 
protocolado no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura localizado no andar térreo da Prefeitura 
Municipal de União da Vitória localizada na Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, Bairro Centro, União 
da Vitória – Estado do Paraná no horário das 12:00 às 18:00 horas.  
 
2.6. A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de 
pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia 
autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, 
que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da 
impugnante.  
 

3. DA DATA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES  

 
3.1. Os interessados deverão apresentar a Documentação de Habilitação a partir da publicação na 

Imprensa Oficial, em horário de expediente, das 12hs às 18hs, no SETOR DE PROTOCOLO GERAL, 

na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, andar térreo, Centro – União 

da Vitória/PR. 

 
3.2. Toda documentação mencionada no presente Edital, deverá ser entregue dentro de um 
envelope lacrado, devidamente identificado externamente e protocolado. O envelope deverá 
conter externamente a seguinte identificação: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

Credenciamento para Clínicas Veterinárias N.º 02/2022/PMUVA/PR  
 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
Nome da Clínica:__________________________________________________________________________________________ 

CNPJ N.º:____________________________________________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________________________________________ 

Responsável Legal pela Clínica:_________________________________________________________________________ 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 
4.1. Poderão participar do presente credenciamento as Clínicas e Hospitais Veterinários, 
devidamente habilitados, com regularidade jurídica, fiscal, econômica financeira e técnica, que 
não tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de inidoneidade por parte do Poder 

mailto:licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
http://www.uniaodavitoria.pr.gov.br/


 

ESTADO  DO  PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 

Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º andares      

Fone: 42-3521-1200    e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br  

CNPJ 75.967.760/0001-71     

Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br  

 

 

 

Página 4 de 33 

 

Público e que satisfaçam as condições fixadas neste edital e anexos e, que aceitem as normas 
estabelecidas pela Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR.  
 
4.2. A Clínica Veterinária deverá disponibilizar atendimento Município de União da 
Vitória/PR ou no Município de Porto União/SC, visto a necessidade de possíveis atendimentos 
de urgência. 
 

4.3. As condições necessárias ao Credenciamento permaneceram em aberto pelo Edital 
Credenciamento, pelo período de vigência de 12 meses, que se dará de acordo observando os 
princípios legais. 
 
4.4. Serão desclassificados os INTERESSADOS que não atenderem às exigências deste Edital ou 
que apresentem a documentação de credenciamento contendo rasuras em seus documentos.  
 
4.5. Proclamado o resultado do chamamento público, será encaminhado o processo à 
homologação pela autoridade competente e os INTERESSADOS habilitados serão credenciados.  
 
4.6. Os interessados deverão proceder, antes da entrega da documentação, à verificação minuciosa 
de todos os elementos fornecidos e, em caso de dúvida, solicitar esclarecimentos por escrito à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) da Prefeitura Municipal de União da Vitória.  
 
4.7. A não comunicação na forma acima estabelecida implicará na tácita aceitação dos elementos 
fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em 
imperfeições, incorreções, omissões ou falhas.  
 
4.8. Não poderão participar, direta ou indiretamente, deste credenciamento:  
 

4.8.1. Pessoas jurídicas que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com o 
Município ou qualquer de seus Entes da Administração Indireta ou tenham sido declaradas 
inidôneas pela Administração Pública;  
4.8.2. Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas.  
4.8.3. Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.  
4.8.4. Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores 
ou dirigentes de Órgão ou Entidade da Administração Municipal.  
4.8.5. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, dissolução e liquidação.  
4.8.6. Empresas que não possuam as exigências contidas neste Edital. 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO  

 
5.1. Para o credenciamento os interessados deverão preencher o Requerimento de 
Credenciamento, de acordo com o modelo constante do ANEXO II, que deverá ser firmado pelo 
representante legal da empresa/sociedade e terão que satisfazer aos seguintes requisitos: 
 
5.1.1. Habilitação Jurídica; 

5.1.2. Regularidade Fiscal; 

5.1.3. Qualificação Econômico-Financeira; 

5.1.4. Qualificação Técnica. 
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5.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
5.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado e 
acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais 
administradores; 
 
5.2.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civil, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
 
ANEXO II: Requerimento de Credenciamento; 

ANEXO III: Declaração Unificada; 

ANEXO IV: Declaração Aceitação dos Valores; 

 
5.3. REGULARIDADE FISCAL: 
 
5.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)/ Ministério da 
Fazenda. 
 
5.3.2. 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 da presente 
licitação (Alvará de Licença); 

 
5.3.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país; 

 
5.3.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida 
pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

 
5.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do 
domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;  
 
5.3.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do 
domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;  

 
5.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (NR) - Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhista (CNDT) - Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011; 
 
5.3.8. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
em vigência, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
Lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF; 

 
5.3.9. Licença de Funcionamento, expedida pela autoridade sanitária Municipal em nome 
da empresa licitante, com prazo de validade em vigor, compatível com o objeto licitado; 
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5.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA - Art. 31 da Lei Federal 8.666/93 
 
5.4.1. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo 
cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da data 
marcada para o processo licitatório. 
 
5.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
5.5.1. Certificado de Regularidade do Estabelecimento emitido pelo Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Estado onde a Clínica está sediada (Paraná ou Santa Catarina), com 
respectivo comprovante de pagamento da anuidade junto ao Conselho; 
 
5.5.2. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART - do Veterinário Responsável pelo 
Hospital/Clínica inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV, com prazo de 
validade em vigor. A ART deverá ser emitida pelo Médico Veterinário constante no Certificado 
citado na alínea “a”; 

 
5.5.3. Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a 
entrega do envelope “documentação de habilitação”, Médico Veterinário, reconhecido pelo 
Conselho Regional de Medicina Veterinária; 

 
5.5.3.1. A comprovação do vínculo do profissional citado no item 5.1.3 poderá ser efetuada 
mediante apresentação de cópia autenticada da carteira de trabalho e da ficha de registro 
de empregados da empresa licitante;  
 
5.5.3.2. No caso da comprovação de vínculo contratual entre a empresa licitante e o 
profissional técnico citado no item 5.1.3, a título de “prestação de serviços”, deverá esta 
prova ser feita mediante a apresentação de cópia autenticada do instrumento de contrato, 
devidamente formalizado, com firma reconhecida das partes contratantes, em plena 
vigência na data de abertura da presente licitação. 
 
5.5.3.3. No caso do profissional técnico citado na alínea “d” integrar o contrato social da 
empresa licitante, tal comprovação poderá ser feita através de cópia autenticada dos 
documentos que comprovem a qualificação e habilitação profissional. 

 
5.5.4. Declaração, assinada pelo representante legal e pelo Médico Veterinário responsável do 
estabelecimento, de que a Clínica ou Hospital Veterinário cumpre integralmente o estabelecido na 
Resolução 1275/2019 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. 

 
5.5.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
cópia autenticada por cartório ou pelos membros da Comissão Permanente de Licitações 
desta Prefeitura Municipal, mediante conferência da cópia com o original. 
 

5.5.6. Não será credenciado o proponente que deixar de apresentar os documentos acima, ou 
apresentá-los em desacordo com o presente Edital. 
 

6.  DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO: 

 
6.1. Torna-se implícito que os proponentes que responderem ao CREDENCIAMENTO, concordam 
integralmente com os termos do presente edital e seus anexos. 
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7. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
7.1. A(s) Credenciada(s) deverá realizar os serviços contratados sem cobrança de qualquer valor 
adicional; 
 
7.2. A prestação dos serviços deverá ser feita nas dependências dos estabelecimentos 
credenciados, em atendimento às solicitações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(SEMMA) deste Município. 
 
7.3. Nos casos de internamento, a alta de cada animal, deverá ser atestada por Médico Veterinário 
do município. 
 
7.4. Os agendamentos para a realização dos procedimentos junto à(s) credenciada(s) serão de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA). 
 
7.5. A(s) empresa(s) credenciada(s) será responsável pelos materiais e equipamentos necessários 
à prestação dos serviços, bem como por todo e qualquer medicamento imprescindível para a 
realização do procedimento, sempre atentando para os materiais e medicamentos adequados de 
forma a preservar o bem-estar do animal. 
 
7.6. A(s) Credenciada(s) deverá(ao) ter registro atualizado no Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do respectivo Estado. 
 
7.7. A(s) Credenciada(s) deve(m) permitir o acompanhamento e a fiscalização dos procedimentos 
e da estrutura física pela Contratante ou de funcionário designado para tal fim, a qualquer 
momento da vigência do contrato. 
 
7.8. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) realizará avaliação dos serviços prestados 
pelas empresas credenciadas, através de servidores ou prestadores de serviços designados. 
 
7.9. A(s) Credenciada(s) deverá manter devidamente arquivados os prontuários, laudos e outros 
documentos dos animais atendidos e, de imediato, quando solicitado, apresentá-los à Secretaria 
de Meio Ambiente (SEMMA) para o acompanhamento da execução do contrato, bem como 
fornecer demais informações acerca dos procedimentos realizados. 
 
7.10. As guias de requisição de serviços deverão estar autorizadas pelo Departamento 
responsável, devidamente preenchidas, carimbadas e assinadas por funcionário especialmente 
designado para esse fim; não sendo permitida a realização de qualquer procedimento sem a 
devida requisição autorizada pelo funcionário. 
 

7.10.1. Somente nos casos de emergência o Veterinário da Prefeitura poderá autorizar o 
procedimento de imediato e posteriormente enviar a requisição devidamente justificada. 

 
7.11. A entrada do animal no Hospital/Clínica Veterinária será de responsabilidade da 
CONTRATANTE ou do proprietário do animal, desde que, neste último caso, acompanhe a guia de 
requisição emitida pela Prefeitura e assinada pelo funcionário designado. 
 
7.12. As áreas físicas destinadas à realização dos procedimentos deverão seguir rigorosamente as 
especificações da Resolução 1275/2019 do Conselho Federal de Medicina Veterinária e serão de 
responsabilidade da empresa/estabelecimento credenciado, ficando sujeitas à fiscalização da 
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Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) a qualquer momento 
durante a vigência do Contrato. 
 
7.13. A(s) Credenciada(s) deverá executar, conforme a melhor técnica, os procedimentos 
necessários, obedecendo rigorosamente às normas técnicas aplicáveis. 
 
7.14. A(s) Credenciada(s) fica proibida de ceder ou transferir para terceiros a realização dos 
procedimentos. 
 
7.15. A(s) Credenciada(s) deverá comunicar à Contratante qualquer irregularidade de que tenha 
conhecimento. 
 
7.16.  A Credenciada deverá disponibilizar os serviços no Município de União da Vitória – 
PR ou no Município de Porto União – SC (Cidades Gêmeas), adequados à execução dos 
serviços, conforme a Resolução 1275/2019 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. 
ou outra que venha a substituí-la, e de acordo com as demais regulamentações vigentes.  
 
7.17. A demanda para a realização dos serviços será determinada pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (SEMMA). 
 
7.18. O estabelecimento credenciado deverá entregar, até o quinto dia útil de cada mês, durante a 
vigência do Contrato, relatório contendo todos os procedimentos veterinários realizados no mês 
anterior, acompanhado das cópias das requisições e cópia dos prontuários de cada paciente. 
 
7.19. A alimentação e todos os demais insumos e materiais necessários adequados durante o 
período de restabelecimento ou internamento do animal deverão ser custeados pelo 
estabelecimento. Caso o proprietário do animal queira oferecer, às suas custas, alimentação 
diferenciada da que será oferecida pelo estabelecimento, este deverá permitir o recebimento 
desde que não interfira na dieta específica para a reabilitação do animal, quando houver.  
 
7.20. Os atendimentos que informações pertinentes e necessárias, deverão ser registradas 
devidamente no prontuário de cada animal. 
 
7.21. O estabelecimento deverá informar à Secretaria de Meio Ambiente e afixar em local visível 
ao público os horários de visita para os proprietários ou tutores dos animais em restabelecimento 
objetos deste Edital, devendo ser regulamentado pelo estabelecimento o limite de pessoas por 
animal a realizarem a visita, bem como a sua duração, que deverá ser de no mínimo 10 minutos 
por dia de restabelecimento/internação. Fica a critério do estabelecimento regulamentar as 
visitas para que ocorram de um animal por vez. 
 
7.22. A credenciada deverá oferecer instalações próprias para realização dos 
atendimentos/internações e procedimentos cirúrgicos que deverão estar em perfeitos estados de 
limpeza e conservação, assim como toda a infraestrutura e materiais utilizados nos 
procedimentos. 
 
7.23. A credenciada deverá informar o nome e o registro do médico Veterinário Responsável pela 
Clínica, caso haja mudança, deve ser imediatamente informado. 
 
7.24. Os valores a serem pagos pelos serviços prestados, obedecerão a tabela constante do 
presente Anexo “I”, não sendo admitido valores superiores ao estipulado. 
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7.24.1. Quanto aos atendimentos de plantão, será pago a consulta de plantão mais o 
procedimento da tabela do Anexo “I”. 

 
7.25. Quando necessário, deverá a credenciada proporcionar atendimento em regime de Plantão 
para os casos de emergência;  
 

7.25.1. Consideram-se os serviços na escala de plantão, àqueles praticados fora do horário 
comercial, ou seja, dias de semana após as 18h00min, sábados após as 12h00min, domingos 
e feriados. A credenciada deve ter a disponibilidade de prestar atendimentos de emergência 
fora do horário comercial. 

 
7.26. Entende-se por diária, 24horas permanecidas na clínica.  
 
8. DA VIGÊNCIA E POSSIBILIDADE DE CREDENCIAMENTO. 
 
8.1. O presente Credenciamento terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura 
do termo de credenciamento, podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57°, §§ 1.º e 2.º da 
Lei n.º 8.666/93. 
 
8.2. Esta Chamada Pública ficará aberta pelo período integral de 12 (doze) meses a todas as 
empresas interessadas aos ramos pertinentes a qualquer tempo, bastando a comprovação de que 
o interessado/empresa atenda plenamente aos requisitos exigidos para prestação dos serviços, 
tanto no aspecto inerente quanto no tocante aos documentos necessários para a sua habilitação, 
salvo em caso de prorrogação, conforme item 8.1. 
 
9. DO PAGAMENTO: 
 
9.1. Será pago ao(s) proponente(s) credenciado(s) os valores dos serviços mediante apresentação 
da nota fiscal/fatura acompanhadas do relatório contendo a relação dos pacientes atendidos 
conjuntamente com as requisições devidamente rubricadas pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e cópias dos prontuários; os quais serão pagos os valores líquidos que lhes forem 
devidos com base nos dados estipulado(s) na(s) cláusula(s) própria(s), segundo os preços de 
remuneração constantes do “Anexo I”, das normas específicas que vigorarem para as respectivas 
prestações, de acordo o edital e seus anexos. 
 
9.2. No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, bem como o número do 
processo licitatório e o número do contrato que a originou. 
 
9.3. Após a conferência e aprovação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), os 
serviços serão pagos em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal. 
 
9.4. Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária por meio de depósito Bancário em 
conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da 
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 
 
9.5. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu 
vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida; 
 
9.6. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e 
Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente; 
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9.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação; 
 
9.8. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de União 
da Vitória - PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 
a aplicação das seguintes fórmulas:  
 
I = (TX / 100) / 365  
  EM = I x N x VP, onde:  
  I = Índice de atualização financeira;  
  TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
  EM = Encargos moratórios;  
  N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;  
  VP = Valor da parcela em atraso.  
 
9.9. A Prefeitura Municipal de União da Vitória – PR, fará as retenções de acordo com a legislação 
vigente e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.  
 
9.10. As despesas das contratações oriundas do presente edital correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 
 

Despesa Código da Dotação Descrição da Dotação Fonte 

289 21.001.18.541.0034.2076.3.3.90.39.00 MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 00511 

299 21.001.18.608.0041.2077.3.3.90.39.00 PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL 00000 

 
10. VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CREDENCIAMENTO. 
 

10.1. Para a execução dos serviços, o valor máximo mensal estimado pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de União da Vitória, será de até R$ 28.870,42 (vinte e oito mil oitocentos e setenta 
reais e quarenta e dois centavos), de acordo com necessidade decorrente da demanda, bem como 
a disponibilidade econômico, orçamentário e financeira para o mesmo; perfazendo o valor total 
máximo estimado de R$ 346.445,04 (trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e 
cinco reais e quatro centavos), para a vigência de 12 (doze) meses. 
 
10.2. O teto financeiro estimado para a execução dos serviços constante do objeto deste 
Credenciamento, será distribuído entre o número de prestadores credenciados; respeitando-se o 
teto máximo mensal estipulado. 
 
10.3. Os valores de exames, procedimentos e testes serão pagos conforme a tabela constante do 
presente edital. 
 
11. DO REAJUSTE 
 
11.1. O preço poderá ser reajustado em caso de renovação por prazo superior a 12 meses; fica 
ressalvada a possibilidade de atualização dos preços dos procedimentos, dentro do princípio da 
teoria do equilíbrio econômico – financeiro do Contrato, em face da superveniência de fatos que 
alterarem os custos dos insumos/serviços fornecidos, ou mesmo que fixarem novos valores de 
comercialização para os mesmos.  
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11.2. Em caso de reajustamento na forma prevista no subitem anterior será utilizado o IPCA/IBGE 
 
12. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
12.1. Estando a empresa apta para contratação, o processo será encaminhado ao Departamento 
Jurídico da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR que verificará a regularidade do 
procedimento, visando à realização do processo de inexigibilidade de licitação, tomando-se por 
base o “caput” do artigo 25 da Lei de Licitações, tendo em vista o fato de que a competição resta 
faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade local que o maior número 
possível de empresas preste os serviços especializados em questão, no intuito de ampliar o acesso 
da população envolvida. 
 
13. RESCISÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
13.1. A inexecução total ou parcial do termo enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento administrativo;  
 
13.2. Constituem motivos para rescisão do termo, no que couberem, as hipóteses previstas no 
artigo 78 da Lei 8.666/93;  
 
13.3. A rescisão poderá ocorrer nas condições e formas previstas no artigo 79 da Lei 8.666/93 e 
suas alterações;  
 
14. RECURSOS 
 
14.1. Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109 
da Lei 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos. 
 

15. DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
 
15.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento em 
desacordo com o pactuado acarretará à CREDENCIADA as penalidades previstas no art. 87 da lei 
8.666/93 e alterações, conforme a gravidade da infração e independentemente da incidência de 
multa e sem prejuízo do descredenciamento. 
 
15.2. Da Multa: 
 
15.2.1. O CREDENCIANTE, no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do artigo 58 e 
artigo 87, inciso II, da Lei 8.666/963, aplicará multa: 
 
a) pela recusa em executar os serviços contratados, sofrerá as penalidades previstas no art. 87, II, 
da Lei nº. 8.666/93 e alterações. 
 
b) Pelo atraso injustificado na execução do objeto da licitação, será aplicada multa de 0,33% (zero 
vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida 
da obrigação, limitada a 30 (trinta) dias. Contar-se-á o prazo a partir da data limite para a execução 
fixada neste Termo de Credenciamento; 
 
c) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela inexecução total 
ou parcial dos serviços. 
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15.3. Descredenciamento:  
 
15.3.1. Ocorrerá o descredenciamento quando:  
 
15.3.1.1. Por algum motivo a empresa credenciada deixar de atender as condições estabelecidas 
neste Edital e no contrato administrativo de prestação de serviços;  
 
15.3.1.2. Na recusa injustificada da empresa credenciada em assinar o termo de credenciamento, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, implicando em seu 
imediato descredenciamento;  
 
15.3.1.3. À Administração Municipal fica assegurado o direito de no interesse do Município, 
revogar ou anular o presente processo de credenciamento, sem que caibam aos licitantes 
quaisquer direitos a reclamações ou indenizações; 
 
15.4. Sanções:  
 
15.4.1. Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto contratado a Administração Municipal 
poderá, garantida a prévia defesa do contratado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar multa 
prevista neste edital juntamente com as seguintes sanções:  
 

a. Advertência;  
b. Suspensão temporária de participação em Licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  
c. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a qual será concedida 
sempre que o contratado ressarcir à Administração os prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.  

 
16. CASOS OMISSOS 
 
16.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e dos princípios gerais de direito. 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes da 
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas à Prefeitura Municipal de União da Vitória, no 
Departamento de Licitação, pelo e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br ou pelo telefone 
(0xx42) 3521-1237. 
 
17.2. A participação no presente processo de credenciamento implica na aceitação integral e 
irretratável de todas as condições exigidas neste edital e nos documentos que dele fazem parte, 
bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor. 
 
17.3. O presente processo de chamamento público poderá ser revogado por razões de interesse 
público, decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e 
suficientes para justificar sua revogação. 
 

17.4. Fazem parte integrante deste Edital: 
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Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo de Solicitação de Credenciamento; 
Anexo III – Modelo de Declaração Unificada; 
Anexo IV – Modelo de Declaração Aceitação dos Valores; 
Anexo V – Minuta do Contrato de Credenciamento; 
Anexo VI – Modelo de Declaração de Informações para Assinatura do Contrato;  
 

 

União da Vitória (PR), 06 de abril de 2022. 
 

 
_______________________________________________________________ 

Antônio Oscar Nhoatto 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

1. BASE LEGAL 
1.1. Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei Federal n.º 
8.666/93, e nas demais normas legais e regulamentares. 
 
2. OBJETO 
2.1. Credenciamento de Clínicas e Hospitais Veterinários para a prestação de serviços 

especializados na realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, exames, internação, vacinação 

e assistência médica veterinária para animais de pequeno porte (caninos e felinos). 

 

3. DOS PROCEDIMENTOS 
3.1. No presente credenciamento integram-se: Procedimentos Convencionais e Procedimentos 

Cirúrgicos em horário comercial e plantão. 
 
4. DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
4.1. A Credenciada deverá realizar os serviços contratados sem cobrança de qualquer valor 
adicional; 
 
4.2. A prestação dos serviços deverá ser feita nas dependências dos estabelecimentos 
credenciados, em atendimento às solicitações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(SEMMA) deste Município. 
 
4.3. Nos casos de internamento, a alta de cada animal, deverá ser atestado por médico veterinário 
do município. 
 
4.4. Os agendamentos para a realização dos procedimentos junto à credenciada serão de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA). 
 
4.5. A empresa credenciada será responsável pelos materiais e equipamentos necessários à 
prestação dos serviços, bem como por todo e qualquer medicamento imprescindível para a 
realização do procedimento, sempre atentando para os materiais e medicamentos adequados de 
forma a preservar o bem-estar do animal. 
 
4.6. A Credenciada deverá ter registro atualizado no Conselho Regional de Medicina Veterinária 
do respectivo Estado. 
 
4.7. A Credenciada deve permitir o acompanhamento e a fiscalização dos procedimentos e da 
estrutura física pela Contratante ou de funcionário designado para tal fim, a qualquer momento 
da vigência do contrato. 
 
4.8. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) realizará avaliação dos serviços prestados 
pelas empresas credenciadas, através de servidores ou prestadores de serviços designados. 
 
4.9. A Credenciada deverá manter devidamente arquivados os prontuários, laudos e outros 
documentos dos animais atendidos e, de imediato, quando solicitado, apresentá-los à Secretaria 
de Meio Ambiente para o acompanhamento da execução do contrato, bem como fornecer demais 
informações acerca dos procedimentos realizados. 
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4.10. As guias de requisição de serviços deverão estar autorizadas pelo Departamento 
responsável, devidamente preenchidas, carimbadas e assinadas por funcionário especialmente 
designado para esse fim; não sendo permitida a realização de qualquer procedimento sem a 
devida requisição autorizada pelo funcionário. 
 

4.10.1. Somente nos casos de emergência o Veterinário da Prefeitura poderá autorizar o 
procedimento de imediato e posteriormente enviar a requisição devidamente justificada. 

 
4.11. A entrada do animal no Hospital/Clínica Veterinária será de responsabilidade da 
CONTRATANTE ou do proprietário do animal, desde que, neste último caso, acompanhe a guia de 
requisição emitida pela Prefeitura e assinada pelo funcionário designado. 
 
4.12. As áreas físicas destinadas à realização dos procedimentos deverão seguir rigorosamente as 
especificações da Resolução 1.015/2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária e serão de 
responsabilidade da empresa/estabelecimento credenciado, ficando sujeitas à fiscalização da 
Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente a qualquer momento durante a 
vigência do Contrato. 
 
4.13. A Credenciada deverá executar, conforme a melhor técnica, os procedimentos necessários, 
obedecendo rigorosamente às normas técnicas aplicáveis. 
 
4.14. A Credenciada fica proibida de ceder ou transferir para terceiros a realização dos 
procedimentos; salvo nos casos específicos conforme segue: 
 

4.14.1. Poderá ser terceirizado, somente nos casos específicos de realização de exames, 
sessões de acupunturas e sessões de fisioterapia, desde que a credenciada se responsabilize 
pela despesa e deslocamento do paciente até o local quando necessário alvo em casos de 
exames específicos que a contratada se responsabilize por todo o translado. 

 
4.15. A Credenciada deverá comunicar à Contratante qualquer irregularidade de que tenha 
conhecimento. 
 
4.16. A Credenciada deverá disponibilizar os serviços no Município de União da Vitória – 
PR ou no Município de Porto União – SC (Cidades Gêmeas) e adequadas à execução dos 
serviços, conforme a Resolução 1275/2019 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. 
ou outra que venha a substituí-la, e de acordo com as demais regulamentações vigentes.  
 
4.17. A demanda para a realização dos serviços será determinada pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (SEMMA). 
 
4.18. O estabelecimento credenciado deverá entregar, até o quinto dia útil de cada mês, durante a 
vigência do Contrato, relatório contendo todos os procedimentos veterinários realizados no mês 
anterior, acompanhado das cópias das requisições e cópia dos prontuários de cada paciente. 
 
4.19. A alimentação e todos os demais insumos e materiais necessários adequados durante o 
período de restabelecimento ou internamento do animal deverão ser custeados pelo 
estabelecimento. Caso o proprietário do animal queira oferecer, às suas custas, alimentação 
diferenciada da que será oferecida pelo estabelecimento, este deverá permitir o recebimento 
desde que não interfira na dieta específica para a reabilitação do animal, quando houver.  
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4.20. Os atendimentos que informações pertinentes e necessárias, deverão ser registradas 
devidamente no prontuário de cada animal. 
 
4.21. O estabelecimento deverá informar à Secretaria de Meio Ambiente e afixar em local visível 
ao público os horários de visita para os proprietários ou tutores dos animais em restabelecimento 
objetos deste Edital, devendo ser regulamentado pelo estabelecimento o limite de pessoas por 
animal a realizarem a visita, bem como a sua duração, que deverá ser de no mínimo 10 minutos 
por dia de restabelecimento/ internação. Fica a critério do estabelecimento regulamentar as 
visitas para que ocorram de um animal por vez. 
 
4.22. A credenciada deverá oferecer instalações próprias para realização dos 
atendimentos/internações e procedimentos cirúrgicos que deverão estar em perfeitos estados de 
limpeza e conservação, assim como toda a infraestrutura e materiais utilizados nos 
procedimentos. 
 
4.23. A credenciada deverá informar o nome e o registro do médico Veterinário Responsável pela 
Clínica, caso haja mudança, deve ser imediatamente informado. 
 
4.24. Os valores a serem pagos pelos serviços prestados, obedecerão a tabela constante do 
presente anexo I, não sendo admitido valores superiores ao estipulado. 
 

4.24.1. Quanto aos atendimentos de plantão, será pago a consulta de plantão mais o 
procedimento da tabela do Anexo I. 

 
4.25. Quando Necessário, deverá a credenciada proporcionar atendimento em regime de Plantão 
para os casos de emergência;  
 

4.25.1. Consideram-se os serviços na escala de plantão, aqueles praticados fora do horário 
comercial, ou seja, dias de semana após as 18h00min, sábados após as 12h00min, domingos 
e feriados. A credenciada deve ter a disponibilidade de prestar atendimentos de emergência 
fora do horário comercial. 

 
4.26. Entende-se por diária, 24 horas permanecidas na clínica.  
 
5. DA COMPROVAÇÃO DE BAIXA RENDA: 
5.1. Para comprovação de proprietários de baixa renda, será procedida de avaliação social. 
 
6. DA VIGÊNCIA: 
6.1. O presente Credenciamento terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura 
do termo de credenciamento. 
 
 

União da Vitória (PR), 06 de abril de 2022. 
 

 
_______________________________________________________________ 

Antônio Oscar Nhoatto 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 
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TABELA DE TESTES, PROCEDIMENTOS E EXAMES 

 

 
 

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 
 

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO. 

Amputação de cabeça de fêmur até 10Kg R$                        750,00 

Amputação de cabeça de fêmur de 11 a 20Kg R$                        900,00 

Amputação de cabeça de fêmur acima de 21Kg R$                     1.020,00 

Amputação de membros posterior e anterior até 10Kg R$                        500,00 

Amputação de membros posterior e anterior de 11 a 20Kg R$                        600,00 

Amputação de membros posterior e anterior acima de 21Kg R$                        600,00 
Amputação pavilhão auricular R$                        400,00 

Cesariana com ovariosalpingohisterectomia até 10kg R$                        490,00 

Cesariana com ovariosalpingohisterectomia de 11 a 20Kg R$                        550,00 

Cesariana com ovariosalpingohisterectomia acima de 21Kg R$                        600,00 

Enterotomia até 10Kg R$                        500,00 

Enterotomia de 11 a 20Kg R$                        550,00 

Enterotomia acima de 21Kg R$                        600,00 

Enucleação do globo ocular até 10Kg R$                        450,00 

Enucleação do globo ocular de 11 a 20Kg R$                        550,00 

Enucleação do globo ocular acima de 21Kg R$                        600,00 

Mastectomia total unilateral até 10Kg R$                        450,00 

Mastectomia total bilateral até 10Kg R$                        500,00 

Mastectomia simples (retirada do nódulo) até 10Kg R$                        350,00 

Mastectomia simples (retirada do nódulo) acima de 10Kg R$                        380,00 

Nefrectomia até 10Kg R$                        490,00 

Nefrectomia de 11 a 20Kg R$                        610,00 

Nefrectomia acima de 21Kg R$                        550,00 

Orquiectomia até 10Kg R$                        295,00 
Orquiectomia de 11 a 20Kg R$                        315,00 

Orquiectomia acima de 21Kg R$                        330,00 

Orquiectomia – criptorquida inguinal até 10Kg R$                        350,00 

Orquiectomia – criptorquida inguinal de 11 a 20Kg R$                        380,00 

Orquiectomia – criptorquida inguinal acima de 21Kg R$                        400,00 

Osh até 10Kg R$                        350,00 

Osh de 11 a 20Kg R$                        400,00 

Osh acima de 21Kg R$                        450,00 

Osteossíntese – Fêmur até 10Kg  R$                        750,00 

Osteossíntese – Fêmur de 11 a 20Kg R$                        850,00 

Osteossíntese – Fêmur acima de 21Kg R$                     1.000,00 

Osteossíntese – Úmero até 10Kg R$                        600,00 

Osteossíntese – Úmero de 11 a 20Kg R$                        700,00 

Osteossíntese – Úmero acima de 21Kg R$                        800,00 

Oto – Hematoma Bilateral R$                        300,00 

Oto – Hematoma Unilateral R$                        220,00 

Penectomia R$                        500,00 

Piometra até 10Kg R$                        450,00 

Piometra de 11 a 20Kg R$                        580,00 
Piometra acima de 21Kg R$                        700,00 
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Prolapso de reto até 10Kg R$                        250,00 

Prolapso de reto de 11 a 20Kg R$                        300,00 

Prolapso de reto acima de 21Kg R$                        400,00 

Prolapso de útero até 10Kg R$                        250,00 

Prolapso de útero de 11 a 20Kg R$                        300,00 

Prolapso de útero acima de 21Kg R$                        400,00 

Retirada de cálculo da vesícula  R$                        450,00 

Retirada de corpo estranho cavidade abdominal R$                        400,00 

 
PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIAS 

 

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO.   

Desobstrução da uretra felinos R$                           60,00 

Desobstrução da uretra caninos R$                           50,00 

Atendimento politraumatizado até 10Kg R$                        100,00 

Atendimento politraumatizado de 11 a 20Kg R$                        120,00 

Atendimento politraumatizado acima de 21Kg R$                        140,00 

Consulta de plantão aos sábados, domingos e feriados R$                           80,00 

Oxigênio 1 Hora R$                           20,00 

Transfusão de sangue até 10Kg R$                        120,00 

Transfusão de sangue de 11 a 20Kg R$                        140,00 

Transfusão de sangue acima de 21Kg R$                        160,00 

Tratamento para envenenamento até 10Kg R$                        150,00 

Tratamento para envenenamento de 11 a 20Kg R$                        200,00 

Tratamento para envenenamento acima de 21Kg R$                        250,00 

 
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 

 

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO.   

Antibioticoterapia até 10kg R$                           10,00 

Antibioticoterapia de 11 a 20Kg R$                           15,00 
Antibioticoterapia acima de 21Kg R$                           20,00 

Curativo até 10Kg R$                           15,00 

Curativo de 11 a 20Kg R$                           20,00 

Curativo acima de 21Kg R$                           25,00 

Curativo com medicamento R$                           25,00 

Debridamento de ferida R$                           70,00 

Diária sem medicamentos R$                           30,00 

Diária com medicação + Alimentação R$                           40,00 

Diária com medicação + Alimentação + Curativo R$                           50,00 

Eutanásia até 10Kg  R$                           80,00 

Eutanásia de 11 a 20Kg R$                        100,00 

Eutanásia acima de 21Kg R$                        120,00 

Quimioterapia vincristina até 10Kg R$                           80,00 

Quimioterapia vincristina de 11 a 20Kg R$                        100,00 

Quimioterapia vincristina acima de 21Kg R$                        120,00 

Radiografia duas posições até 10Kg R$                        150,00 

Radiografia duas posições de 11 a 20Kg R$                        150,00 

Radiografia duas posições acima de 21Kg R$                        150,00 

Remoção de espinho de ouriço + sedação até 10kg R$                        100,00 
Remoção de espinho de ouriço + sedação de 11 a 20Kg R$                        120,00 

Remoção de espinho de ouriço + sedação acima de 21Kg R$                        150,00 

Remoção de miíase com sedação até 10kg R$                        100,00 
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Remoção de miíase com sedação de 11 a 20Kg R$                        120,00 

Remoção de miíase com sedação acima de 21Kg R$                        150,00 

Remoção de miíase limpeza sem sedação R$                           80,00 

Sedação até 10Kg R$                           80,00 

Sedação de 11 a 20Kg R$                        100,00 

Sedação acima de 21Kg R$                        120,00 

Sutura de pele (Ferida lacerada) R$                           60,00 

Tala/Imobilização até 10Kg R$                           50,00 

Tala/Imobilização de 11 a 20Kg R$                           60,00 

Tala/Imobilização acima de 21Kg R$                           70,00 

Vacina para caninos R$                           50,00 

Vacina para felinos R$                           45,00 

 
EXAMES 

 

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO.   

Biopsia  R$                        120,00 

Bioquímico albumina R$                             7,00 

Bioquímico ALT R$                             7,00 

Bioquímico AST R$                             7,00 

Bioquímico creatinina R$                             7,00 

Bioquímico de fosfatase alcalina R$                             7,00 

Bioquímico lactato  R$                           23,00 

Bioquímico ureia R$                             7,00 

Eletrocardiograma R$                           80,00 

Exame histopatológico R$                        120,00 

Exame de urina completo R$                           30,00 

Hemograma completo R$                           14,00 

Teste de FIV – FELV R$                           85,00 

Teste de fluoresceína R$                           30,00 

Teste de raspagem de pele R$                           20,00 
Ultrassom geral R$                        120,00 

 
 

 
União da Vitória (PR), 06 de abril de 2022. 

 
 
 

_______________________________________________________________ 
Lais Susete Boiko 

Coordenadora da Defesa dos Animais 
 
 

 
_______________________________________________________________ 

Antônio Oscar Nhoatto 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 
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ANEXO II 
 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
 
Chamamento Público nº 002/2022 – Município de União da Vitória/PR 
 
1. Razão Social da Clínica: ....................................................................................................................................................  
2. CNPJ Nº: .................................................................................................................................................................................  
3. Inscrição Municipal: .........................................................................................................................................................  
4. Endereço Completo: .........................................................................................................................................................  
5. Telefone: (___) ......................................................................................................................................................................  
Endereço eletrônico:.............................................................................................................................................................. 
 
Vimos, por meio do presente, requerer nosso credenciamento para participar do Credenciamento 
de Clínicas Veterinárias para a prestação de serviços especializados na realização de 
procedimentos clínicos, cirúrgicos, exames, internação, vacinação e assistência médica veterinária 
para animais de pequeno porte (caninos e felinos), de acordo com as especificações contidas no 
Anexo I - Termo de Referência do presente Edital. 
 
Para tanto, apresento em anexo os documentos exigidos no edital para a HABILITAÇÃO, em 
conformidade com o que prevê o instrumento convocatório do presente chamamento público.  
 
Também apresento os seguintes meios, os quais me comprometo a mantê-los atualizados, para a 
que a administração municipal possa transmitir comunicações decorrentes deste processo.  
 
E-mail:.......................................................................................................................................................................................... 
Telefone:..................................................................................................................................................................................... 
 
Comprometo-me, caso demandado, a cumprir rigorosamente com os ditames do edital de 
chamamento público ao qual me submeti, e a atuar de acordo com todos os preceitos legais que 
regem meu ofício, bem como para com as demais legislações aplicáveis.  
 
Comprometamo-nos, cumprir rigorosamente com todas as medidas anticorrupção, tendo total 
ciência de que, quando da execução da contratação a nós confiada, será vedado a mim, aos gestores 
da administração pública, e eventuais funcionários e prepostos: 
 
a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a 
quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  
 
b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente instrumento;  
 
c) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações 
sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 
contratuais;  
 
d) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou  
 
e) de qualquer maneira fraudar a contratação; assim como realizar quaisquer ações ou omissões 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 e suas 
alterações, do Decreto nº 8420/2015, ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis 
(“Leis Anticorrupção”), ainda que não relacionadas com a contratação.  
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Ainda Declaro, sob as penas da lei que:  
 
a) Tomei conhecimento da íntegra do Edital de Credenciamento nº 005/2019, e seus anexos, 
concordo plenamente com seus termos e atendo a todas as condições e exigências nele contidas;  
b) Cumpro o disposto no XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;  
c) Inexistem fatos que impeçam minha habilitação e estou ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências que venham a se verificar posteriormente, caso firme contrato com o Município de 
União da Vitória/PR. 
 
 

 
______________________________, ____/____/________ 

(local e data) 
 

________________________________________________________________________________________ 
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 
 

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação no Edital de Chamamento Público 

n.º 02/2022 – PMUVA/PR, instaurada pelo Município de União da Vitória – PR, que:  

 

1. Examinamos cuidadosamente o edital e seus anexos, e nos inteiramos de todos os seus detalhes 

e com eles concordamos, bem como todas as dúvidas e/ou questionamentos formulados foram 

devidamente esclarecidos. Estamos cientes e aceitamos todas as condições do Edital de 

Chamamento e a elas desde já nos submetemos; 

 

2. Cumprimos o disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 

da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 

e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 

14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 

05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;  

 

3. Declaramos ainda, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 

a habilitação no presente Processo de Chamamento Público, e que estamos cientes da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

4. Declaramos ainda, sob as penas da lei, que não fui declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à 

entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade 

jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira. 

 

5. Declaramos ainda, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro societário cônjuge, 

companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 

terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR que 

impossibilite a participação no referido processo licitatório; 

 

__________, __ de _________________ de 2022. 

 

_______________________________________________________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS VALORES 
 
A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR 
Comissão de Licitações 
Ref.: Chamamento Público nº 02/2022 – PMUVA/PR 
 
A empresa ......................................................................, estabelecida na Rua ......, cidade de.............................., 
inscrita no CNPJ sob o nº ........., Através do seu Responsável Legal......................... DECLARA sob as 
penas da lei, que se responsabiliza pela prestação dos serviços em conformidade com a legislação 
pertinente e que concorda em prestar serviços objeto deste edital, aceitando receber os valores 
constantes do (Anexo I) do edital de CHAMAMENTO PÚBLICO nº xx/2022/PMUVA/PR. 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
 
_______________, em ______ de ____________ de 2022. 
 
(nome, CPF, RG e assinatura do representante legal) 
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ANEXO V  
 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 
 

CLINÍCA VETERINÁRIA, interessada em se credenciar para execução de serviços especializadas 
na realização de atendimentos clínicos, exames, internações e procedimentos cirúrgicos em cães 
e gatos machos e fêmeas de pequeno, médio e grande porte; de rua ou de proprietários 
comprovadamente de baixa renda, de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo 
de Referência do presente Edital. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº. 75.967.760/0001-71, com sede na Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205 – Centro, na 
Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito, senhor --
--------------portador do RG n.º ............PR e CPF n.º ...................residente e domiciliado nesta cidade. 
 
CONTRATADA: _____________________________ pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
______________________________________, na cidade de __________________________________,CEP____________, 
inscrita no CNPJ sob o número _________________________, representada pelo senhor 
________________________________, portador da Cédula de Identidade RG sob nº____________ e do CPF/MF 
_____________________, residente e domiciliado na cidade de __________________________, sito à 
Rua____________ CEP_________, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-se 
justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
1.1. Fundamenta-se este contrato no Edital de Credenciamento n.º xx/2022 - PMUVA, na Lei 
Federal n.º 8.666/93, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. O presente Contrato: A Contratação de Clínica e Hospital Veterinário para a prestação de 
serviços especializados na realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, exames, internação, 
vacinação e assistência médica veterinária para animais de pequeno porte (caninos e felinos), de 
acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência do presente Edital. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 
3.1. As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente contrato 
administrativo de credenciamento para a prestação de serviços de clínica veterinária, após a 
homologação do PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º ___/2022, pelas condições do Edital de 
Chamamento e seus anexos e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 
obrigações e responsabilidades das partes. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 
4.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto deste contrato os valores 
constantes da tabela de procedimentos convencionais e cirúrgicos de acordo com os respectivos 
horários – Anexo “I”. 
 
Parágrafo Único - No preço contratado estão incluídos todos os custos, despesas, impostos, 
encargos sociais, bem como, toda e qualquer taxa que vier a incidir sobre o objeto. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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5.1. Será pago ao(s) proponente(s) credenciado(s) os valores dos serviços mediante apresentação 
da nota fiscal/fatura acompanhadas do relatório contendo a relação dos pacientes atendidos 
conjuntamente com as requisições devidamente rubricadas pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e cópias dos prontuários; os quais serão pagos os valores líquidos que lhes forem 
devidos com base nos dados estipulado(s) na(s) cláusula(s) própria(s), segundo os preços de 
remuneração constantes do “Anexo I”, das normas específicas que vigorarem para as respectivas 
prestações, de acordo o edital e seus anexos. 
 
5.2. No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, bem como o número do 
processo licitatório e o número do contrato que a originou. 
 
5.3. Após a conferência e aprovação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), os 
serviços serão pagos em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal. 
 
5.4. Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária por meio de depósito Bancário em 
conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da 
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 
 
5.5. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu 
vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida; 
 
5.6. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e 
Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente; 
 
5.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação; 
 
5.8. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de União 
da Vitória - PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 
a aplicação das seguintes fórmulas:  
 
I = (TX / 100) / 365  
  EM = I x N x VP, onde:  
  I = Índice de atualização financeira;  
  TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
  EM = Encargos moratórios;  
  N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;  
  VP = Valor da parcela em atraso.  
 
5.9. A Prefeitura Municipal de União da Vitória – PR, fará as retenções de acordo com a legislação 
vigente e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.  
 
5.10. As despesas das contratações oriundas do presente edital correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 
 

Despesa Código da Dotação Descrição da Dotação Fonte 

289 21.001.18.541.0034.2076.3.3.90.39.00 MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 00511 

299 21.001.18.608.0041.2077.3.3.90.39.00 PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL 00000 
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CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
6.1. O preço poderá ser reajustado em caso de renovação por prazo superior a 12 meses; fica 
ressalvada a possibilidade de atualização dos preços dos procedimentos, dentro do princípio da 
teoria do equilíbrio econômico – financeiro do Contrato, em face da superveniência de fatos que 
alterarem os custos dos insumos/serviços fornecidos, ou mesmo que fixarem novos valores de 
comercialização para os mesmos.  
 
6.2. Em caso de reajustamento na forma prevista no subitem anterior será utilizado o IPCA/IBGE 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
7.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1o, art. 65, da Lei no 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO  
8.1. A Credenciada deverá realizar os serviços contratados sem cobrança de qualquer valor 
adicional; 
 
8.2. A prestação dos serviços deverá ser feita nas dependências dos estabelecimentos 
credenciados, em atendimento às solicitações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste 
Município. 
 
8.3. Nos casos de internamento, a alta de cada animal, deverá ser atestado por médico veterinário 
do município. 
 
8.4. Os agendamentos para a realização dos procedimentos junto à credenciada serão de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 
8.5. A empresa credenciada será responsável pelos materiais e equipamentos necessários à 
prestação dos serviços, bem como por todo e qualquer medicamento imprescindível para a 
realização do procedimento, sempre atentando para os materiais e medicamentos adequados de 
forma a preservar o bem-estar do animal. 
 
8.6. A Credenciada deverá ter registro atualizado no Conselho Regional de Medicina Veterinária 
do respectivo Estado. 
 
8.7. A Credenciada deve permitir o acompanhamento e a fiscalização dos procedimentos e da 
estrutura física pela Contratante ou de funcionário designado para tal fim, a qualquer momento 
da vigência do contrato. 
 
8.8. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizará avaliação dos serviços prestados pelas 
empresas credenciadas, através de servidores ou prestadores de serviços designados. 
 
8.9. A Credenciada deverá manter devidamente arquivados os prontuários, laudos e outros 
documentos dos animais atendidos e, de imediato, quando solicitado, apresentá-los à Secretaria 
de Meio Ambiente para o acompanhamento da execução do contrato, bem como fornecer demais 
informações acerca dos procedimentos realizados. 
 
8.10. As guias de requisição de serviços deverão estar autorizadas pelo Departamento 
responsável, devidamente preenchidas, carimbadas e assinadas por funcionário especialmente 
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designado para esse fim; não sendo permitida a realização de qualquer procedimento sem a 
devida requisição autorizada pelo funcionário. 
 

8.10.1. Somente nos casos de emergência o Veterinário da Prefeitura poderá autorizar o 
procedimento de imediato e posteriormente enviar a requisição devidamente justificada. 

 
8.11. A entrada do animal no Hospital/Clínica Veterinária será de responsabilidade da 
CONTRATANTE ou do proprietário do animal, desde que, neste último caso, acompanhe a guia de 
requisição emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e assinada pelo funcionário 
designado. 
 
8.12. As áreas físicas destinadas à realização dos procedimentos deverão seguir rigorosamente 
as especificações da Resolução 1275/2019 do Conselho Federal de Medicina Veterinária e serão 
de responsabilidade da empresa/estabelecimento credenciado, ficando sujeitas à fiscalização da 
Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente a qualquer momento durante a 
vigência do Contrato. 
 
8.13. A Credenciada deverá executar, conforme a melhor técnica, os procedimentos necessários, 
obedecendo rigorosamente às normas técnicas aplicáveis. 
 
8.14. A Credenciada fica proibida de ceder ou transferir para terceiros a realização dos 
procedimentos; salvo nos casos específicos conforme segue: 
 

8.14.1. Poderá ser terceirizado, somente nos casos específicos de realização de exames, 
sessões de acupunturas e sessões de fisioterapia, desde que a credenciada se responsabilize 
pela despesa e deslocamento do paciente até o local quando necessário alvo em casos de 
exames específicos que a contratada se responsabilize por todo o translado. 

 
8.15. A Credenciada deverá comunicar à Contratante qualquer irregularidade de que tenha 
conhecimento. 
 
8.16. A Credenciada deverá disponibilizar os serviços no Município de União da Vitória – 
PR ou no Município de Porto União – SC (Cidades Gêmeas) e adequadas à execução dos 
serviços, conforme a Resolução 1275/2019 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. 
ou outra que venha a substituí-la, e de acordo com as demais regulamentações vigentes.  
 
8.17. A demanda para a realização dos serviços será determinada pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente. 
 
8.18. O estabelecimento credenciado deverá entregar, até o quinto dia útil de cada mês, durante a 
vigência do Contrato, relatório contendo todos os procedimentos veterinários realizados no mês 
anterior, acompanhado das cópias das requisições e cópia dos prontuários de cada paciente. 
 
8.19. A alimentação e todos os demais insumos e materiais necessários adequados durante o 
período de restabelecimento ou internamento do animal deverão ser custeados pelo 
estabelecimento. Caso o proprietário do animal queira oferecer, às suas custas, alimentação 
diferenciada da que será oferecida pelo estabelecimento, este deverá permitir o recebimento 
desde que não interfira na dieta específica para a reabilitação do animal, quando houver. 
  
8.20. Os atendimentos que informações pertinentes e necessárias, deverão ser registradas 
devidamente no prontuário de cada animal. 
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8.21. O estabelecimento deverá informar à Secretaria de Meio Ambiente e afixar em local visível 
ao público os horários de visita para os proprietários ou tutores dos animais em restabelecimento 
objetos deste Edital, devendo ser regulamentado pelo estabelecimento o limite de pessoas por 
animal a realizarem a visita, bem como a sua duração, que deverá ser de no mínimo 10 minutos 
por dia de restabelecimento/ internação. Fica a critério do estabelecimento regulamentar as 
visitas para que ocorram de um animal por vez. 
 
8.22. A credenciada deverá oferecer instalações próprias para realização dos 
atendimentos/internações e procedimentos cirúrgicos que deverão estar em perfeitos estados de 
limpeza e conservação, assim como toda a infraestrutura e materiais utilizados nos 
procedimentos. 
 
8.23. A credenciada deverá informar o nome e o registro do médico Veterinário Responsável pela 
Clínica, caso haja mudança, deve ser imediatamente informado. 
 
8.24. Os valores a serem pagos pelos serviços prestados, obedecerão a tabela constante do 
presente Anexo “I”, não sendo admitido valores superiores ao estipulado. 
 

8.24.1. Quanto aos atendimentos de plantão, será pago a consulta de plantão mais o 
procedimento da tabela do Anexo “I”. 

 
8.25. Quando Necessário, deverá a credenciada proporcionar atendimento em regime de Plantão 
para os casos de emergência;  
 
8.25.1. Consideram-se os serviços na escala de plantão, aqueles praticados fora do horário 
comercial, ou seja, dias de semana após as 18h00min, sábados após as 12h00min, domingos e 
feriados. A credenciada deve ter a disponibilidade de prestar atendimentos de emergência fora do 
horário comercial. 
 
8.26. Entende-se por diária, 24 horas permanecidas na clínica.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. Efetuar o pagamento na forma e prazos ajustados; 
 
9.2. Dar à CONTRATADA condições necessárias à regular a execução do contrato. 
 
9.3. Encaminhar os Animais, somente após autorização do setor técnico para a realização dos 
atendimentos/procedimentos estabelecidos no presente edital. 
 
9.3. Por meio de sua Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Setor de Defesa dos Direitos dos 
Animais, promover o acompanhamento, fiscalização e avaliação dos serviços prestados, sob os 
aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando o Contratado as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 
corretivas por parte daquela; 
 
9.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO 
e pelos munícipes; 
 
9.5. Receber e avaliar formulários de registro de animais castrados encaminhados mensalmente 
pela CONTRATADA; 
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9.6. Distribuir os serviços, conforme ações e demanda do Setor de Defesa dos Direitos dos Animais, 
entre os CONTRATADOS. 
 
9.7. Prestar todas as informações necessárias ao prestador para a execução dos serviços;  
 
9.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicação de penalidades 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1. Entregar o objeto licitado na forma ajustada; 
 
10.2. Prestar os serviços clínicos, somente após autorização do setor técnico do Contratante para 
a realização dos atendimentos/procedimentos estabelecidos no presente edital. 
 
10.3. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, decorrentes da 
execução do presente contrato; 
 
10.4. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações pôr ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
10.5. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na licitação, 
em especial, encargos sociais, trabalhistas, providenciarias, tributários, fiscais e comerciais; 
 
10.6. Responsabilizar-se pela boa qualidade do objeto fornecido em decorrência deste contrato, 
oferecendo desta forma, garantia total do mesmo, nos termos aqui contratados. 
 
10.7. Permitir o acesso às suas instalações dos médicos veterinários da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente/Setor de Defesa dos Direitos dos Animais para monitoramento, controle e 
fiscalização da execução do contrato; 
 
10.8. Responsabilizar-se, direta e exclusivamente pela execução da totalidade dos serviços (pré e 
pós-operatório e procedimento cirúrgico), não podendo subcontratar, ceder ou transferir a 
responsabilidade destes serviços, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão do 
contrato; 
 
10.9. Executar os serviços contratados com observância das normas de vigilância sanitária, de 
biossegurança e de segurança e higiene do trabalho em vigor; 
 
10.11. Cumprir, durante a execução dos serviços, todas as normas federais, estaduais e municipais 
aplicáveis na espécie; 
 
10.12. 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 ao CONTRATANTE ou a terceiros; 
 
10.13. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste CONTRATO; 
 
10.14. Dotar de instalações, materiais e recursos humanos necessários à execução dos 
procedimentos cirúrgicos e terapêuticos incluídos no presente contrato; 
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10.15. Obedecer rigorosamente todas as exigências estabelecidas no Edital e Termo de Referência, 
partes constantes da CHAMADA PÚBLICA N.º ___/2022, que agora passam a fazer parte integrante 
do presente Instrumento Contratual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA 
11.1. O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do 
presente instrumento, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no Art. 57° da Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 
12.1. Caberá à gestão do presente Contrato de Credenciamento à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente (SEMMA), a qual compete todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições 

estipuladas neste Contrato e ainda:  

 

I - Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 

legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;  

II - Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;  

III - Acompanhar o processo licitatório, em todas as suas fases;  

IV - Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as 

ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual, com base nas 

informações e relatórios apresentados pelo fiscal;  

V - Propor medidas que melhorem a execução do contrato. 

 

12.2. O presente instrumento contratual será executado sob acompanhamento dos seguintes 

servidores:  

 

FISCAL: Lais Susete Boiko (Coordenadora da Defesa dos Animais); 

FISCAL SUBSTITUTO: Andressa Bergamo Arlanch (Bióloga); 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a 
Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções: 
 
a) Advertência. 
 
b) Multas de: 
b.1) 10,0% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE 
VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
notificação feita pela CONTRATANTE 
 
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de 
atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias; 
 
b.3) 2,0% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e 
rescisão do pacto, a critério da CONTRATANTE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 
entrega dos produtos. 
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b.4) Os valores das multas referidos nestas cláusulas serão descontados “ex-offício” da 
CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que 
mantenha junto à CONTRATANTE, independente de notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial; 
 
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua 
reabilitação. 
 
13.2. As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade competente, 
assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatário, o contraditório e ampla defesa, nos seguintes 
prazos e condições: 
 
a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão, e 
 
b) de 10(dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade 
para licitar com o Município de União da Vitória. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 
14.1. A rescisão contratual poderá ser: 
 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 
I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
b) 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 
Administração; 
 
c) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja 
culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando 
os houver sofrido; 
 
d) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no 
art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS 
15.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e dos princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1. A participação no presente processo de credenciamento implica na aceitação integral e 
irretratável de todas as condições exigidas no instrumento convocatório e nos documentos que 
dele fazem parte, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor. 
 
Parágrafo Primeiro - Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo 
anula – lá por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
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17.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, para dirimir toda e 
qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via 
administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias 
para que possa produzir os efeitos legais. 
 
 
União da Vitória (PR), .... de ...................... de 2022. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATADA   CONTRATANTE 

    

Testemunhas:    

 

 

   

 

1ª Assinatura    2ª Assinatura  
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ANEXO VI 
(DEVE CONSTAR DENTRO DO ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇOS) 

FORMULÁRIO PARA ASSINATURA DE CONTRATO 
 

(A não apresentação desse formulário não implica na inabilitação da licitante) 
 

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO. 
 
Razão Social da proponente: _____________________________________________________________________________, 

Endereço___________________________________________________________________________________________________, 

Bairro __________________________________________CEP:_______________________________________________________, 

Cidade ______ _____________,Estado _________________________________________________________________________, 

CNPJ nº_____________________________________________________________________________________________________, 

Inscrição Estadual nº______________________________________________________________________________________, 

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº______________________________________________________________________, 

Nº do telefone________________ Nº de fax da empresa ____________________________________________________, 

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato, ___________________________, 

Função do representante legal, __________________________________________________________________________, 

Endereço do representante legal, ________________________________________________________________________, 

RG nº ___________________ Órgão emissor __________________________________________________________________, 

CPF nº ______________________________________________________________________________________________________, 

E-mail ______________________________________________________________________________________________________, 

 

__________________, ______ de_____________ 2022. 

 
 

Assinatura e Identificação do Representante da Empresa 

mailto:licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
http://www.uniaodavitoria.pr.gov.br/

