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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022. 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 034/2022. 

DATA DA REALIZAÇÃO: 26/05/2022.  

HORÁRIO: 09h00min. 

LOCAL: Praça Padre João Nolte, nº 22 – Centro – Nova Aliança - SP. 

      

P R E Â M B U L O 

 

A Prefeitura Municipal de Nova Aliança, Estado de São Paulo, neste ato 

representada pelo Senhor Prefeito Municipal, torna público que se acha aberta Licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por Item, Processo de Licitação nº. 

034/2022, tendo por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de 

esterilização de cães e gatos machos e fêmeas com aplicação de microchip de 

identificação através de castra móvel, conforme termo de referência anexo ao Edital, que 

será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, e pelo Decreto Municipal nº. 

95/2017, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

As propostas deverão obedecer às especificações deste edital e anexos, que dele 

fazem parte integrante.  

A sessão de processamento do Pregão será realizada junto ao Setor de Licitações e 

Contratos, iniciando-se no dia 26/05/2022, às 09:00 horas, horário este, em conformidade 

com o relógio do Setor de Licitações e será conduzida pela Pregoeira com o auxílio da Equipe 

de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos 

no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, concomitante 

ao credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

Ao término do credenciamento, não mais serão admitidos quaisquer interessados a 

participar do certame. 

Repartição interessada: Secretaria Municipal de Saúde de Nova Aliança.  

Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da 
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presente licitação serão arcados pelas seguintes dotações do orçamento vigente da Prefeitura 

Municipal de Nova Aliança: 

02.08.00/10.301.0010.2033.0000/3.3.90.39.00 

I - DO OBJETO  

1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de 

esterilização de cães e gatos machos e fêmeas com aplicação de microchip de identificação 

através de castra móvel, conforme termo de referência anexo ao Edital.  

II - DA PARTICIPAÇÃO  

1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade, que cumpram os 

requisitos pertinentes ao objeto da contratação e que preencherem as condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos.  

III - DO CREDENCIAMENTO  

1.  Havendo interesse do licitante, por si ou seu procurador, em participar da sessão pública do 

processamento do Pregão, será exigido o credenciamento da pessoa presente. 

2.  Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:-  

a) em se tratando do representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos 

seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 

constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir 

de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acompanhado do 

correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do 

mandante para a outorga.  

2.1. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto. 

3.  Será admitido apenas 01 (um) representante credenciado para cada licitante. 

4.  Salvo autorização expressa do Pregoeiro, a ausência do credenciado, em qualquer momento 

da sessão, importará preclusão do direito de ofertar lances verbais e de manifestar intenção de 

recorrer, assim como na aceitação tácita das decisões tomadas a respeito da licitação. 
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IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1. A apresentação da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, da 

proposta e dos documentos de habilitação, poderá se dar pela entrega pessoal pelo 

representante credenciado ao Pregoeiro, se presente à sessão de processamento do Pregão. 

2.  A entrega pessoal dar-se-á da seguinte forma:- 

a) a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo 

estabelecido no Anexo I deste Edital, cuja entrega deverá ser concomitante ao credenciamento 

dos interessados, e deverá ser apresentada fora de envelopes ou quaisquer outros invólucros 

fechados que demandem a necessidade de sua abertura; 

b) a declaração de Micro Empresa ou de EPP, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo 

IV deste Edital, em se tratando das empresas que se enquadrarem aos casos, também deverá 

ser apresentada fora dos envelopes ou quaisquer outros invólucros fechados que demandem a 

necessidade de sua abertura; 

c) a proposta de preço e os documentos para habilitação, cuja entrega deverá se dar 

imediatamente após o credenciamento do respectivo interessado deverão ser apresentados, 

separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis contendo em sua parte 

externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:- "Envelope nº. 01 - Proposta; 

Pregão Presencial nº 14/2022; Processo de Licitação nº 034/2022”, e, "Envelope nº 02 - 

Habilitação; Pregão Presencial nº 14/2022; Processo de Licitação nº 034/2022.” 

3.  A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal do licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  

4.  Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 

original para autenticação pelo Pregoeiro.  

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "PROPOSTA" 

1.  A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:-  

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;  
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b) número do processo e do Pregão; 

c) descrição do objeto da presente licitação, com suas respectivas marcas (quando possível);  

d) preço unitário e total do produto e/ou serviço, em moeda corrente nacional, em algarismo e 

por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro 

ou previsão inflacionária; 

e) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 

f) prazo de execução e/ou entrega do objeto licitado: 03 (três) meses. 

2.  Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, 

como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 

indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.  

3.  Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  

4. O preço ofertado poderá sofrer reajustamento ou rebaixamento de preços, desde que 

comprovado, para manter o equilíbrio econômico-financeiro. 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" 

1.  O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a:-  

1.1. Habilitação Jurídica:- 

a) registro comercial, no caso de empresa individual, exceto se apresentado por ocasião do 

credenciamento;  

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, exceto se apresentado por ocasião do 

credenciamento;  

c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;  

d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, quando a atividade assim o exigir. 

1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:- 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ);  
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b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame (CADESP), se for o 

caso;  

c) prova de regularidade de débito (Certidões Negativas e/ou Positivas com Efeito de Negativa) 

com as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal da sede da licitante ou outra prova 

equivalente, na forma da lei; 

d) prova de regularidade perante a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço; 

e) prova de inexistência de débitos trabalhistas, perante a Justiça de Trabalho - CNDT (Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas). 

1.3.  Qualificação Técnica:- 

a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação mediante apresentação de 

Atestado(s) de Capacidade Técnica, em nome da empresa licitante, fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando no mínimo 50% de execução dos 

serviços licitados, conforme Súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

1.4. Qualificação Econômico-Financeira:- 

a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica.  

1.5. Demais Declarações:- 

a) declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 

legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme 

modelo constante do Anexo II deste Edital. 

2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Prefeitura 

aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas. 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

1.  No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão. 

1.1. A sessão pública será única; 
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1.2. Se, porém, a sessão pública estender-se até o horário de encerramento do expediente da 

promotora do certame, será a mesma declarada suspensa pelo pregoeiro, determinando-se a 

sua continuidade para o dia útil imediatamente seguinte, no horário do início do expediente 

respectivo. 

2. Concomitante aos respectivos credenciamentos, os representantes das licitantes entregarão 

ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, e, em envelopes 

separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

2.2. Encerrado o credenciamento dos representantes presentes, este será declarado pelo 

Pregoeiro e, por consequência, não mais será permitida a admissão de novos participantes no 

certame. 

3.  Abertos os envelopes proposta, o Pregoeiro procederá à análise de seu conteúdo, 

verificando o atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo 

desclassificadas as propostas:- 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

3.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 

eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários; as correções efetuadas serão 

consideradas para apuração do valor da proposta. 

3.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 

4. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances verbais, com 

observância dos seguintes critérios:- 

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela;  

b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três); no 

caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes.  

5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais 

em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
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5.1. No julgamento das propostas será considerado o critério de “MENOR PREÇO UNITÁRIO 

POR SERVIÇO DE CASTRAÇÃO.” 

5.2. À Licitante sorteada em primeiro lugar ficará assegurada que sua proposta corresponderá 

a de menor preço e assim sucessivamente se for o caso. 

6. Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 0,5 % (meio por 

cento) aplicável inclusive em relação ao primeiro, observando-se que a aplicação do valor de 

redução mínima entre os lances, incidirá sobre o valor unitário. 

6.1. Obedecida à ordem sequencial, a desistência da oferta de lance por um dos concorrentes 

importará a preclusão de sua participação nas rodadas seguintes; 

6.2. A etapa de lances verbais somente se encerrará quando houver expressa desistência de sua 

formulação por todos os interessados selecionados. 

7.  Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 

selecionadas o último preço ofertado. 

8. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço.  

9. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito.  

9.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas. 

10. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

11. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame. 

12. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
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VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

1.  Declarada a proposta vencedora, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata 

e motivadamente a sua intenção, que será registrada na ata respectiva, abrindo-se então o 

prazo de 03 (três) dias para apresentação de razões de recurso, ficando as demais licitantes 

desde logo intimadas para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a 

correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

2.  A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará:- 

a) a decadência do direito de recurso; 

b) a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora; e 

c) o encaminhamento do processo ao Sr. Prefeito Municipal para a homologação. 

3. A não apresentação de razões ou de contra razões de recurso não impedirá o seu regular 

processamento e julgamento. 

4. Interposto o recurso, o Pregoeiro prestará as informações que entender convenientes e o 

encaminhará Prefeito Municipal para julgamento. 

5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará apenas a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, será adjudicado o 

objeto da licitação e homologado o procedimento pelo Prefeito Municipal. 

IX - DA CONTRATAÇÃO 

1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de 

contrato, cuja respectiva minuta constitui o Anexo III deste Edital. 

2.  A Adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da convocação, 

comparecer a Prefeitura Municipal de Nova Aliança, Setor de Licitações para assinar o termo 

de contrato. 

2.1. O simples silêncio da Adjudicatária à regular e inequívoca convocação importará em recusa 

à assinatura do contrato. 

3.  Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar 

a assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para nova sessão 

pública de processamento do Pregão, visando à celebração da contratação. 
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3.1. A convocação das demais licitantes se dará por via postal com registro ou aviso de 

recebimento, e-mail, ou outra forma em que reste comprovado, de forma inequívoca, que os 

interessados a tenham recebido. 

3.2. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da 

divulgação da convocação. 

3.3. Nessa nova sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos 

subitens 10 a 11, do item VII e todo o conteúdo do item VIII, deste Edital. 

X - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

1. O contrato oriundo do presente certame terá o prazo de vigência de 06 (seis) meses, 

contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado a critério da administração nos 

termos da lei. 

XI - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.  O fornecimento dos produtos e/ou serviços deverá atender as requisições prévias do setor 

responsável, no que diz respeito a prazo e local de entrega, tendo por prazo mínimo 5 (cinco) 

dias a contar do pedido, podendo ser prorrogado a critério da administração quando 

devidamente justificado. 

2. Os serviços deverão ser executados  

XII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

1. Por ocasião de cada uma das entregas do objeto desta licitação, a Contratada deverá colher 

no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo e a assinatura do servidor responsável pelo 

recebimento. 

1.1. O recebimento do objeto se dará provisoriamente, para cada uma das parcelas, 

resguardando-se posterior conferência, que deverá ocorrer no prazo de 03 (três) dias contados 

do recebimento provisório.  

1.2. Após a conferência, e verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações 

contratadas, será fornecido pela Contratada, para cada uma das parcelas, recibo de entrega 

definitivo, no prazo de 05 (cinco) contados do recebimento provisório.  

2.  Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:  

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
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b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 

ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

c) se disser respeito a incorreções nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas à 

Contratada para a devida substituição no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

2.1. Nas hipóteses de substituição e/ou de complementação, a Contratada deverá fazê-la, em 

conformidade com a indicação da Contratada no prazo máximo 3 (três dias), contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado, sem prejuízo das penalidades 

impostas. 

XII - DA FORMA DE PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado pela Tesouraria Municipal no prazo máximo de até 15 (quinze) 

dias após os faturamentos dos produtos e/ou serviços. 

 

 XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

1.  Ficará impedida de licitar e contratar com a administração direta e indireta do Município de 

Nova Aliança, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que:- 

a) deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

b) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

d) não mantiver a proposta, lance ou oferta; 

e) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato. 

2.  Para aplicação da sanção de que trata o subitem anterior, será assegurado o direito de 

prévia e ampla defesa. 

3.  No caso da recusa à assinatura do contrato a ser lavrado, ficará caracterizado o 

descumprimento total da obrigação assumida, ficando a Adjudicatária sujeita à multa de 5% 

(cinco por cento) sobre o seu valor global. 

3.1. O atraso na entrega do objeto contratado implicará no descumprimento parcial da 

obrigação assumida e sujeitará a Contratada à multa diária de 0,2%, calculada sobre o material 

não entregue no prazo avençado. 
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XV - CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL 

1. O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado no Setor de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Nova Aliança, SP, situado na Praça Padre João Nolte, nº 22, na cidade 

de Nova Aliança, SP, durante o expediente normal do órgão licitante, das 08:00 às 16:30 horas, 

ou pelo site: www.novaalianca.sp.gov.br, até a data aprazada para recebimento dos 

documentos e dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”. 

2. O aviso do EDITAL será publicado no Diário Oficial do Estado e do Município e no site oficial 

da Prefeitura. 

3. O EDITAL será entregue a qualquer interessado até o dia da sessão, no horário e local 

especificados neste item. 

3.1. A providência a que se refere o subitem 3. pode ser levada a efeito também por meio de e-

mail. 

XVI - ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato 

convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da 

legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, 

observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para 

recebimento dos envelopes. 

1.1. A pretensão referida no subitem 1. pode ser formalizada por meio de requerimento 

endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e 

horário constantes do item XV, 1.  

1.2. As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão somente aquelas de caráter 

estritamente informal. 

1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do 

recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar 

os autos do pregão, dando-se ciência às demais licitantes. 

XVII - PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de 

impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 

03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 
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1.1. As medidas referidas no subitem 1. poderão ser formalizadas por meio de requerimento 

endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e 

horário constantes do item XV, 1. 

1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade 

subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do 

recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar 

divulgação, deverá também ser juntada aos autos do processo. 

1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em 

modificação(ões) do ato convocatório do Pregão, além da(s) alteração(ões) decorrente(s), 

divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a 

realização do certame, se o caso 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público. 

2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a 

serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

2.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 

própria ata. 

3. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 

serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 

4. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada no Setor de Licitações, após a celebração do contrato. 

5.  Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pelo Pregoeiro.  

6. O resultado final do certame será publicado no Diário Oficial do Município. 

7. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente a Comarca de Potirendaba, Estado de São Paulo. 

8.  Integram o presente Edital:- 

Anexo I – Termo de Referência; 
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Anexo II - Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho; 

Anexo III - Minuta do Contrato; 

Anexo IV – Declaração de Micro Empresa (ME) ou Empresa de pequeno Porte (EPP); 

Anexo V – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

Anexo VI - Declaração de Micro Empresa (ME) ou Empresa de pequeno Porte (EPP); 

Anexo VII – Declaração nos Termos do Inciso XXXIII do Artigo 7º DA C.F.; e existência de 

Registro no Cadin Estadual. 

Anexo VIII -Modelo de Declaração  de que a Licitante cumpre os requisitos de Habilitação; 

   

    

 

Nova Aliança/SP, 12 de Maio de 2022.  

 

 

 

 

 

JURANDIR BARBOSA DE MORAIS 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022 

 
PROCESSO Nº 034/2022 

 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de esterilização de cães e gatos 
machos e fêmeas com aplicação de microchip de identificação através de castra móvel, 
conforme termo de referência anexo ao Edital. 
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
O presente Termo de Referência tem como objeto a prestação de serviço médico 
veterinário de castração de cães e gatos, compreendendo a realização dos procedimentos 
cirúrgicos nos próprios bairros das regiões do município, na cidade de Nova Aliança e Distrito 
de Nova Itapirema, em centro 
cirúrgico móvel, chamado doravante de Serviço Médico Veterinário Móvel para cães e gatos. 
 
Serviço médico veterinário de castração de cães e gatos.  
 
Compreende na prestação de Serviço Médico Veterinário de castração de cães e 
gatos, a utilização de veículo apropriado e adaptado para funcionar enquanto centro cirúrgico 
móvel e o fornecimento de todos os demais insumos necessários. O serviço de castração deverá 
atender todos aos critérios elencados abaixo:  
1º - Pessoas que estão inseridas no Cadastro Único, com renda per capita de até um salário 
mínimo; 
2º - Protetores de animais informais; 
3º - Após a realização de cadastramento e priorização descrita, se ainda houver vagas 
remanescentes, estas será disponibilizadas pelo público em geral; 
 
Obs: Para ser realizado o procedimento cirúrgico de um animal de rua, um munícipe deve 
“apadrinhar” o animal, assinando um termo de responsabilidade, comprometendo-se a cuidar 
deste pelo período necessário após o processo cirúrgico. Os munícipes que não comparecerem 
ao local no dia e horas marcados, com o devido animal para o processo cirúrgico, perderão o 
direito de recebê-los. 
 
 
DA JUSTIFICATIVA 
 
Serviço médico veterinário de castração de cães e gatos, machos e fêmeas. 
 
Dentre os objetivos do Departamento de Saúde está o controle da população de animais 
domésticos (cães e gatos) do município e, para tanto, a castração destes é uma das medidas 
mais importantes, uma vez que diminui a entrada de novos indivíduos na população. Serão 
priorizados os bairros com maior quantidade de animais errantes e peridomiciliares, nos quais 
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há maior vulnerabilidade social, para os quais o controle populacional é prioritário. 
 
 
Em detrimento da estimativa de animais domiciliados ser de difícil elaboração, sabemos que 
são estes que mantém a população de animais não domiciliados, que possuem uma alta taxa de 
substituição (morrem atropelados, com cinomose, etc, e são repostos, pela procriação dos 
animais domiciliados). Nos anos vindouros novos bairros serão elencados até que uma redução 
da população de animais domésticos errantes seja observada. 
 
Ao se utilizar a castração enquanto uma das medidas de controle populacional, a 
grande preocupação não é quanto àqueles animais que são castrados e sim com relação 
àqueles que não o são, devido à possibilidade de estes reporem a população de animais, 
principalmente aquela de cães e gatos não domiciliados. Assim sendo, a literatura 
especializada recomenda a castração por saturação, ou seja, elencar áreas, e procurar castrar 
100% da população de cães e gatos férteis, no menor período possível. 
 
Um dos insucessos das campanhas de castração enquanto controle da população 
de animais domésticos é a baixa longevidade dos animais castrados, ou seja, caso eles 
morram e sejam repostos por novos animais férteis, o "tratamento" castração é perdido. 
Portanto, associado ao esforço de castração deve ser elaborado um Programa Local de 
Educação e de Medicina Veterinária Preventiva. 
 
A castração por intermédio de Unidades Móveis tem se mostrado muito eficiente, uma vez que 
o chamado "castramóvel" permite que, a cada dia, se esteja estacionado numa 
região diferente do bairro, facilitando o acesso da população, estimulando as pessoas a 
castrarem seus animais (o castramóvel é uma propaganda do serviço em si). 
 
DOS QUANTITATIVOS 
 
Deverá ser realizado o montante estimado de 227 castrações, sendo 200 cachorros com valor 
total estimado de R$ 224,77 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) e 
27 gatos no valor estimado de R$ 185,70 (cento e oitenta e cinco reais e setenta centavos) por 
procedimento realizado. 
 
DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 07 (sete) meses a partir da emissão da 
ordem de serviço. 
  
DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
A CONTRATADA estará obrigada, como disciplina a legislação vigente, a ter 
médico veterinário Responsável Técnico pelos procedimentos, que deverá atender ao 
disposto na Resolução Nº 1753 de 16 de outubro de 2008. 
 
A CONTRATADA deverá seguir as normas vigentes de segurança, engenharia 
medicina do trabalho. 
 
A CONTRATADA deverá manter em sua Unidade Móvel de Castração um plano de 
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controle de pragas / animais sinantrópicos, contemplando desinsetização, além de outro de 
gerenciamento de resíduos, contemplando as etapas de segregação, armazenamento, coleta, 
tratamento e disposição final dos resíduos gerados na execução do serviço, conforme legislação 
vigente. 
 
O Departamento de Saúde emitirá a primeira Ordem de Serviço após a assinatura do contrato.  
 
Compreende-se como parte integrante do contrato: A castração em unidade móvel 
dos animais (cães e gatos), que deverá estar localizada na Rua José Bonifácio nº 100 (Nova 
Aliança) e Rua Duque de Caxias, nº 431 (Distrito Nova Itapirema), após prévia divulgação, 
cadastramento dos animais a serem castrados pela CONTRATADA e aprovação do Plano de 
Trabalho junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV). 
 
Sobre o procedimento de castração: 
 
Os dias e horários para execução do procedimento cirúrgico de castração 
serão definidos pela CONTRATADA de acordo com os animais agendados. 
 
A castração só poderá ser realizada em animais clinicamente sadios e em 
jejum de alimento e hídrico, respeitando o porte e a espécie do animal. Para tanto, os 
animais deverão passar por exame clínico prévio, a ser realizado pela CONTRATADA, 
constando de seus prontuários se há histórico de vacinação antirrábica ou de outras vacinas e 
de vermifugação. Deve-se avaliar a condição de animais com infestações por carrapatos sob 
suspeita de parasitoses antes de submetê-los ao ato cirúrgico. 
 
Os responsáveis/proprietários dos animais deverão preencher um termo de 
autorização para intervenção cirúrgica com informações próprias e do cirurgião responsável 
pelos procedimentos. 
 
Os procedimentos de castração serão realizados pela CONTRATADA no 
centro cirúrgico localizado na unidade móvel de castração fornecido e mantido por esta, que 
transitará nos bairros previstos. 
 
Os procedimentos cirúrgicos deverão ser realizados por profissionais médicos 
veterinários, devidamente inscritos no Conselho Regional de Medicina Veterinária competente. 
 
Os equipamentos, instrumentais e todos os demais insumos que se fizerem necessários para os 
procedimentos de castração, serão fornecidos pela CONTRATADA e devem estar disponíveis no 
centro cirúrgico móvel, como anestésicos, analgésicos, instrumentos cirúrgicos, mobiliário e 
equipamentos próprios ao serviço, conforme exigências do CRMV. 
 
A CONTRATADA deverá fornecer todos os insumos necessários para a 
execução dos procedimentos cirúrgicos, tais como: pré-anestésicos, anestésicos, material de 
enfermagem, fios de sutura, oxigênio para equipamento de anestesia inalatória, medicamentos 
para pré e pós-operatório e todos os demais insumos que se fizerem necessários. 
 
A CONTRATADA será responsável por fornecer todos os instrumentais necessários ao 
procedimento cirúrgico de castração bem como será responsável pela esterilização dos 
mesmos, garantindo que estejam disponíveis no centro cirúrgico móvel em quantidade 
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suficiente para atender ao quantitativo de animais cadastrados para os procedimentos de 
castração. 
 
Para realização das cirurgias, deverão ser empregados anestésicos gerais ou 
dissociativos, no caso do uso deste último deverão ser utilizados, obrigatoriamente, 
analgésicos opioides e/ou agonistas adrenorreceptores alfa-2 ou similares. O emprego de 
anestesia inalatória também pode ser considerado. 
 
As técnicas de antissepsia do animal e do cirurgião e auxiliar, higienização 
do ambiente e esterilização dos materiais devem ser respeitadas. Todas as pessoas que 
estiverem participando do ato cirúrgico devem estar devidamente paramentadas (gorro, 
máscara, pijama e avental cirúrgico). Os campos cirúrgicos devem estar previamente 
esterilizados e serem de uso individual (um campo cirúrgico por animal). 
 
Deverá ser garantida pela CONTRATADA a assistência do pós-operatório dos 
animais, até seu pronto restabelecimento do procedimento cirúrgico e anestésico. 
 
A CONTRATADA deverá liberar os animais para seus responsáveis, somente 
após estes estarem com seus reflexos protetores restabelecidos e com tônus cervicais. 
 
DA DEVOLUÇÃO DOS ANIMAIS AOS SEUS RESPONSÁVEIS 
 
A devolução dos animais para seus responsáveis é de responsabilidade da CONTRATADA 
 
Os animais deverão ser devolvidos pela CONTRATADA, nas regiões de cada bairro, onde estes 
foram admitidos para o procedimento de castração. 
 
A devolução deverá ocorrer no mesmo dia em que ocorreu o procedimento de castração. Não 
será permitida a pernoite dos animais nas dependências do local onde será realizado a 
castração, ou em qualquer outro local sob responsabilidade da Administração. 
 
No ato da admissão do animal para o procedimento de castração, este deverá ser 
previamente identificado e incluído na ficha de castração, sendo que o proprietário deverá ficar 
com uma via, de forma que não haja engano, ou troca de proprietário por ocasião da devolução 
dos animais. 
 
Os animais só deverão ser devolvidos aos seus responsáveis quando recuperados por  
completo dos efeitos das medicações pré-anestésicas e anestésicas. 
 
Deverá ser fornecida pala CONTRATADA uma quantidade suficiente dimensionada para cada 
animal cadastrado de kits pós-cirúrgico, contendo: compressa de gaze, antisséptico e 
antibiótico. 
 
No ato da entrega do animal aos seus responsáveis, estes devem receber da 
CONTRATADA, por escrito, recomendações sobre a acomodação e alojamento dos animais no 
período de recuperação e restabelecimento cirúrgico, orientações e cuidados de enfermagem 
para evitar a deiscências de suturas e da contaminação da ferida cirúrgica, além de receita 
prescrevendo antibióticos ou outros fármacos que se fizerem necessários. 
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A CONTRATADA deverá disponibilizar telefone de contato para orientações 
relativas ao período pós-operatório e marcar retorno quando necessário. O 
proprietário/responsável pelos animais castrados deverá receber, no ato da 
devolução, eventuais receitas indicando a utilização de outros fármacos, assim como dos 
procedimentos de antissepsia da ferida cirúrgica, devidamente assinada pelo médico 
veterinário responsável pelo procedimento. 
 
DO VEÍCULO PARA A CIRURGIA DOS ANIMAIS 
 
O veículo destinado aos procedimentos cirúrgicos nos animais pela CONTRATADA 
deverá atender ao que segue: 
 
Veículo utilitário tipo van ou ônibus, com áreas destinadas ao pré, trans e 
pós-operatório compatíveis com o fluxo de animais a serem castrados, de acordo com as 
determinações da Resolução 962 do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). 
 
O veículo deverá contar com equipamentos necessários para a realização dos 
procedimentos cirúrgicos, tais como mesas cirúrgicas, pias para higienização das mãos, 
aparelho de anestesia, foco cirúrgico, dentre outros necessários para a realização de 
procedimentos cirúrgicos. 
 
O veículo utilizado como Serviço Médico Veterinário Móvel para cães e gatos deverá estar 
devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina 
Veterinária atendendo ao que determina a Resolução do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Estado de São Paulo Nº 2101 de 25 de abril de 2012. 
 
A Unidade Móvel deve ter averbação de Responsabilidade Técnica, conforme 
determina a Resolução do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São 
Paulo Nº 2.750 de 14 de março de 2018. 
 
A Unidade Móvel deverá dispor de reservatório de água tratada suficiente 
para as atividades de higienização, e demais demandas dos atos cirúrgicos, além de sistema de 
destinação de esgoto. 
 
A Unidade Móvel deverá estar provida de sistema de climatização de forma 
oferecer conforto térmico a equipe de cirurgiões e auxiliares. 
 
A Unidade Móvel deverá ter: ambulatório, sala para antissepsia e 
degermação, sala para cirurgia, sala de recuperação cirúrgica, sala de esterilização, banheiros 
para uso da equipe em conformidade com a Resolução do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Estado de São Paulo N2 2.750 de 14 de março de 2018. 
 
A Unidade Móvel deverá estar provida dos seguintes equipamentos: balança 
para pesagem de animais, suporte para soluções destinadas a fluidoterapia, cilindro de 
oxigênio, sondas endotraqueais (com várias numerações), AMBU, medicamentos para 
emergências (alérgicas, cardiorrespiratórias, hemorrágicos), equipamentos para esterilização 
de materiais, mobiliário compatível para castração de cães e gatos, materiais destinados ao 
descarte de resíduos. 
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A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos de combustível, motorista, eventuais multas 
de trânsito, pedágios, manutenção preventiva, corretiva, lubrificação, limpeza interna, lavagem, 
conservação, troca de óleo e filtro, pneus (troca, conserto, alinhamento e balanceamento). 
 
A CONTRATADA deverá apresentar o veículo licenciado e em perfeitas condições de 
mecânica, de funilaria, segurança, conforme legislação vigente. 
 
O veículo utilizado pela CONTRATADA deverá estar segurado contra roubo, incêndio, colisão 
terceiros, abrangendo danos materiais e pessoais, inclusive aos ocupantes do veículo. 
 
O motorista deverá apresentar-se devidamente habilitado, com carteira de habilitação 
devidamente atualizada e compatível com a categoria, bem como com os respectivos exames 
médicos em dia. 
 
A CONTRATADA deverá respeitar e fazer com que seus funcionários cumpram legislação sobre 
transito, segurança, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentação, devendo fornecer 
aos seus empregados, quando necessário, condições para cumprir estas regulamentações. 
 
A CONTRATADA deverá responder por qualquer acidente e incidente de trabalho 
na execução dos serviços e por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior. Em caso 
de dano no veículo que impossibilite a sua utilização, a reposição deste 
deverá ocorrer no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 
A CONTRATADA deverá iniciar os serviços após 05 (cinco) dias da emissão da 
Ordem de Serviço. 
 
A Ordem de Serviço será emitida pelo Departamento de Saúde. 
 
DA FISCALIZAÇÃO 
 
O Departamento de Saúde, por meio da Comissão de Fiscalização, realizará a fiscalização direta 
durante a realização dos serviços e poderá solicitar, sempre que achar conveniente, 
informações do seu andamento, devendo a CONTRATADA prestar os esclarecimentos 
desejados, bem como comunicar ao CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades que 
porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 
 
No desempenho de suas atividades, é assegurado ao Órgão Fiscalizador o direito de 
verificar a perfeita execução do presente ajuste em todos os seus termos e condições, inclusive 
todas as etapas da execução dos serviços pela Licitante vencedora. 
 
A ação ou omissão total ou parcial do Órgão Fiscalizador não eximirá a Licitante 
vencedora de total responsabilidade de executar os serviços, com toda a cautela e boa 
técnica. 

 
                                                  Nova Aliança - SP, 12 de Maio de 2022. 
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Jurandir Barbosa de Morais 
    Prefeito Municipal 
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ANEXO II  

 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

 

Eu,..........................................(nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa 

jurídica), interessada em participar do Pregão Presencial nº. 14/2022, Processo de 

Licitação nº. 0034/2022, Declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6° do Artigo 27 da 

Lei nº. 6.544, de 22 de Novembro de 1989,.....................(nome da pessoa jurídica) encontra-se em 

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto 

no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

 

 

 

 

 

Local/Data/Assinatura. 
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ANEXO III 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 034/2022. 

EDITAL DE PREGÃO Nº 14/2022.  

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA 

CONTRATADA: ........................................................................ 

 

Aos ...... dias do mês de ......... de 2022, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA ALIANÇA, Estado de São Paulo, situada na Praça Padre João Nolte, nº 22, Centro, 

CEP: 15.210-000, inscrita no CNPJ sob nº. 45.094.232/0001-94, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Jurandir 

Barbosa de Morais, brasileiro, casado, residente nesta cidade de Nova Aliança (SP), CPF nº. 

............ e RG nº. ..............., e, de outro lado a Empresa ............................., com endereço na ......................, 

inscrita(o) no CNPJ sob nº. ................, doravante denominada(o) simplesmente 

CONTRATADA(O), neste ato representada por seu representante , Sr. ..................., portador do 

RG nº. ........., CPF nº. ........., de acordo com o que consta do Processo de Licitação nº. 034/2022, 

relativo ao Pregão Presencial nº. 14/2022 tem entre si justo e acertado este instrumento 

contratual, que se regerá pelas cláusulas seguintes:- 

Cláusula Primeira - Do objeto 

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de 

esterilização de cães e gatos, machos e fêmeas, com aplicação de microchip de identificação 

através de castra móvel, conforme termo de referência anexo ao Edital, que integra este 

contrato. 

Clausula Segunda - Da Vigência  

A vigência para o presente contrato é a partir da data de sua assinatura e até a entrega total do 

objeto licitado, pelo período de 12(doze) meses. 

Em caso de prorrogação do contrato, a critério da administração, o valor será reajustado com 

base no INPC.  
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Cláusula Terceira - Documentos integrantes do contrato e legislação aplicável 

Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterização de seu objeto, bem como para 

definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este 

contrato os documentos do Pregão Presencial nº 14/2022, constantes do Processo de 

Licitação nº 034/2022, e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 

da(o) Contratada(o). 

A execução do contrato será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis 

às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.2002, aplicadas, 

subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.1993 e, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as regras de Direito Privado. 

Cláusula Quarta - Dos recursos orçamentários 

As despesas decorrentes das obrigações assumidas neste contrato, onerando a seguintes 

dotações do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Nova Aliança: 

02.08.00/10.301.0010.2033.0000/3.3.90.39.00 

Cláusula Quinta - Preço e condições de pagamento 

Pela execução do objeto deste contrato, a Contratante pagará à(o) Contratada(o) o valor de R$ 

............ (............................), sendo que os mesmos poderão sofrer reajustamento ou rebaixamento 

de preços, desde que comprovado, para manter o equilíbrio econômico-financeiro. 

O pagamento será realizado conforme o número de castrações realizadas no mês, sendo para a 

castração de cachorro o valor unitário de R$ ........... (.........), e para a castração de gato o valor 

unitário de R$ ........... (.........). 

O pagamento será efetuado mensalmente pela Tesouraria Municipal com no máximo 15 

(quinze) dias após os faturamentos e emissão das respectivas notas fiscais. 

Cláusula Sexta - Prazo e local de entrega 

O fornecimento dos produtos e/ou serviços deverá atender as requisições prévias do setor 

responsável, no que diz respeito a prazo e local de entrega, tendo por prazo mínimo 5 (cinco) 

dias a contar do pedido, podendo ser prorrogado a critério da administração quando 

devidamente justificado. 

Cláusula Sétima - Das condições de recebimento do objeto 
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Por ocasião da entrega do objeto deste contrato, a Contratada deverá colher no comprovante 

respectivo a data, o nome, o cargo e a assinatura do servidor responsável pelo recebimento. 

O recebimento do objeto se dará provisoriamente, resguardando-se posterior conferência, que 

deverá ocorrer no prazo de 03 (três) dias contados do recebimento provisório.  

Após a conferência, e verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações 

contratadas, será fornecido pela Contratante recibo de entrega definitivo, no prazo de 05 

(cinco) dias contados do recebimento provisório.  

Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:-  

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 

ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

c) se disser respeito a incorreções nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas à 

Contratada para a devida substituição no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

Nas hipóteses de substituição e/ou de complementação, a Contratada deverá fazê-la, em 

conformidade com a indicação da Contratante no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ajustado, sem prejuízo das penalidades 

impostas. 

Cláusula Oitava - Da Garantia Contratual 

Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação. 

Cláusula Nona - Das obrigações da Contratada 

A Contratada responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou 

indiretamente, provocar ou causar para a Contratante e/ou para terceiros, devendo entregar o 

objeto deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à legislação 

vigente. 

Deve a Contratada manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

A Contratada deverá executar os serviços conforme requisições da CONTRATANTE e conforme 

definido no Termo de Referência. 
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Cláusula Décima - Das obrigações da Contratante 

A Contratante obriga-se a expedir os termos de recebimento provisório e definitivo dos 

materiais, satisfeitas as exigências pactuadas. 

Obriga-se ainda a Contratante a realizar o(s) pagamento(s) respectivos na forma e nos prazos 

ora avençados, após satisfeitas as exigências deste contrato. 

Cláusula Décima Primeira - Alteração contratual  

Este contrato poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65, da Lei nº. 8.666, de 

1993, mediante a formalização do correspondente Termo de Aditamento. 

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem no objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) de seu valor inicial atualizado, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado 

entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado. 

Cláusula Décima Segunda - Das penalidades pelas infrações contratuais e inadimplência 

das obrigações assumidas 

Independentemente das responsabilidades civil e/ou criminal, bem como das sanções 

previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520, de 2002, o descumprimento das obrigações acordadas 

sujeitará a Contratada às seguintes multas:- 

a) multa de 10 % sobre o valor global deste contrato, no caso do descumprimento total da 

obrigação assumida; 

b) multa diária de 0,2% calculada sobre o bem/material não entregue no prazo avençado. 

As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outras. 

Da aplicação de multas caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da notificação do ato. 

A multa será descontada do pagamento eventualmente devido. 

Na hipótese de o pagamento das multas não ocorrer na forma prevista no parágrafo anterior e 

decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento da respectiva 

notificação, a cobrança será objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, 

incidindo correção monetária no período compreendido entre o dia imediatamente posterior à 

data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer, com base 
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na variação do IGPM. 

Cláusula Décima Terceira - Da rescisão contratual 

A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos 77 a 

80 da Lei nº. 8.666, de 1993, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e 

sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei. 

Cláusula Décima Quarta - Do foro 

Será competente o foro da Comarca de Potirendaba - SP, com renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste contrato. 

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os 

efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na 

Imprensa Oficial. 

 

 

Nova Aliança/SP, .......de ......................de 2022.  

 
_______________________________________________ 

MUNICIPIO DE NOVA ALIANÇA 
JURANDIR BARBOSA DE MORAIS 

CONTRATANTE 
 

_____________________________________________ 
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

(representante legal) 
CONTRATADA 

 
Testemunhas:- 
 
 
________________________________ 
Nome: 
RG.: 
 
 
________________________________ 
Nome: 
RG.: 
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ANEXO IV 

 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa ______________________________________ (denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ nº. _____________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, 

cujos termos Declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº. 

14/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Nova Aliança, Estado de São Paulo.   

 

 

 

 

 

Local/Data/Assinatura. 
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ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança 
Praça Padre João Nolte, nº 22 - Nova Aliança/SP. 
REF. PREGÃO PRESENCIAL nº 14/2022. 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 34/2022 
 
 
 
 
 
Eu, (nome completo), representante legal da (razão social), com sede na (endereço completo), 

inscrita no CNPJ/MF sob nº (......), interessada em participar da licitação em epígrafe que visa a 

Contratação de empresa para prestação de serviços de esterilização de cães e gatos, machos e 

fêmeas, com aplicação de microchip de identificação através de castra móvel, conforme termo 

de referência anexo ao Edital, DECLARO, sob as penas da lei que até a presente data inexistem 

fatos impeditivos para habilitação da referida empresa no presente processo licitatório e que 

estou ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

 
 
 
 
Local, data 
 
 

                                                                        _______________________________________________________________ 
                                                                          (nome, R.G, cargo e assinatura do representante legal). 
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ANEXO VI 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança 
Praça João Nolte, nº 22 - Nova Aliança/SP. 
REF. PREGÃO PRESENCIAL nº 14/2022. 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 34/2022 
 
 
 
 
 
 
 

A empresa (razão social), com sede na (endereço 
completo), inscrita no C.N.P.J./M.F. nº _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, representada pelo(a) sr.(a) 
(representante legal da empresa), no cargo de (....), portador (a) do R.G. nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _e do CPF nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e 
multas previstas neste ato convocatório, que a empresa 
__________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ Nº. 
________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar Nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos 
termos DECLARO conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 
14/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Nova Aliança – SP. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Local e data. 
Assinatura 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA C.F.; E EXISTÊNCIA DE 
REGISTRO NO CADIN ESTADUAL. 

 
 
À 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança - SP 
Endereço: Praça João Nolte, nº 22, Centro, Nova Aliança/SP. 
 
Processo Licitatório n° 34/2022 
Pregão Presencial n° 14/2022 
 
 
A empresa (razão social), com sede na (endereço completo), inscrita no C.N.P.J./M.F. nº _ _ _ __ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, representada pelo(a) sr.(a) (representante legal da empresa), no cargo de 
(....), portador (a) do R.G. nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _e do CPF nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, DECLARO sob 
as penas da Lei: 
 
a) Que nos termos da Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999 que 
alterou dispositivos da Lei n.º 8.666, de 16 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, que 
a nossa empresa, encontra-se em situação regular no Ministério do Trabalho no que se refere à 
observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República Federativa 
do Brasil. Portanto, não concede trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 
dezoito e qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos;  
 
 
b) Ter ciência de que a existência de registro no CADIN 
ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas, de acordo 
com a Lei Estadual nº 12.799/08.  
 

 
 
 
 
 
 

Local e data 
Assinatura 
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ANEXO VIII 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança 
Praça Padre João Nolte, nº 22 - Nova Aliança/SP. 
REF. PREGÃO PRESENCIAL nº 14/2022. 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 34/2022 
 

 
 
 
 
 
 
Sr. Pregoeiro, 
 

 
 
                       Pela presente, Declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 
10.520/2002, a empresa ............(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa 
para prestação de serviços de esterilização de cães e gatos, machos e fêmeas, com aplicação de 
microchip de identificação através de castra móvel, conforme termo de referência anexo ao 
Edital que integra este Edital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura 

 
 
 


