
 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022/SMS/PMF 

O Município de Florianópolis, por intermédio da Secretaria Municipal 

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

Trindade, Florianópolis - SC, por meio da Comissão Especial de 

Credenciamento para Contratação de Prestadores de Serviços de 

Saúde, nomeada pela Portaria N°. 115/SMS/GAB/2022 de 03 de maio 

de 2022, torna público o presente Edital de Chamada Pública 

destinado ao CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em 

realizar ATENDIMENTOS CLÍNICOS, EXAMES, INTERNAÇÕES E 

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDIMENTOS DE 

ROTINA OU DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA EM ANIMAIS 

ORIUNDOS DE AÇÕES REALIZADAS PELA DIRETORIA DE BEM 

ESTAR ANIMAL - DIBEA, conforme descrições contidas no Termo de 

Referência. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Chamada Pública tem como objeto o credenciamento de HOSPITAL E/OU 

CLÍNICA VETERINÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS, EXAMES, 

INTERNAÇÕES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDIMENTOS DE ROTINA 

OU DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA EM ANIMAIS ORIUNDOS DE AÇÕES REALIZADAS 

PELA DIRETORIA DE BEM ESTAR ANIMAL - DIBEA, podendo ser equinos e/ou cães e 

gatos, machos e fêmeas, de pequeno, médio e grande porte, sem domicílio, cães 

comunitários ou de tutores comprovadamente de baixa renda, resgatados e/ou 

atendidos pela Diretoria de Bem-Estar Animal, em conformidade com as condições 

estabelecidas no presente instrumento convocatório, no Termo de Referência - 

Anexo I e demais anexos, que se subordinam às normas gerais da Lei nº 8.666/93, e 

suas alterações e no que couber. 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. A Constituição Federal de 1988; 

2.2. A Lei 8.666/1993 e alterações; 

2.3. Lei Municipal 094/2001; 



 

 

2.4. Lei Municipal 383/2010; 

2.5. Resolução 962/2010 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, e; 

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

 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

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

Saúde, devendo a sua despesa onerar as seguintes dotações orçamentárias: 

Órgão: 24 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Unidade: 24.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Funcional: 04.122.0102 Saúde  

Projeto/Atividade: 2.043 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

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

Fonte de Recurso: 0080 – Recursos Próprios 

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

4.1. O edital estará disponível para consulta no endereço eletrônico 

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

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

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

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

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

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

Chamada Pública n° ___/20__/SMS/PMF. 

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

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

Município para emissão de parecer jurídico. 

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

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

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

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

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

 

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

5.1. Poderão participar do credenciamento as pessoas jurídicas, com sede em qualquer região 

do município de Florianópolis ou ainda em municípios vizinhos, sendo neste caso sua 



 

 

localização limitada a um raio de até 15 km de distância contados a partir do bairro Centro 

de Florianópolis, que atendam aos procedimentos constantes no Termo de Referência 

deste Edital (Anexo I) assim como aos requisitos exigidos nesta chamada pública. 

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

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

sejam equipados para prestar os serviços objeto deste Edital. 

5.3. Não será admitido o credenciamento de proponentes: 

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

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

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

ou não no Cadastro de Prestadores de Serviços Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Municipal, durante o prazo estabelecido para a penalidade. 

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

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

Distrito Federal. 

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

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

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

outro servidor envolvido no presente chamamento público. 

5.3.5. É vedada a participação de consórcio. 

 

6. DA INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

6.1. O presente edital vigerá a partir da sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município 

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

contrário. 

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

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

Florianópolis, devendo entregar a documentação exigida neste edital na sala do Protocolo 

Central da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, situada na Av. Henrique da Silva 

Fontes, 6100 – Trindade, Florianópolis/SC, no horário das 08:00h às 16:00h. 

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

sessões previamente estabelecidas e divulgados pela Comissão Especial de Credenciamento 

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

recebimento da proposta, salvo justificativa devidamente documentada. 



 

 

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

neste edital de chamada pública. 

 

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

7.1. Os documentos de habilitação exigidos neste edital, conforme itens a seguir, deverão ser 

apresentados em dois envelopes hermeticamente fechados, com as seguintes indicações: 

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

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

ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SALA DO PROTOCOLO CENTRAL 

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

[ INSIRA O NOME DO EDITAL / PROCEDIMENTOS ] 
 

[ INSIRA A RAZÃO SOCIAL E E-MAIL DO PROPONENTE ] 

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

Serviços, identificado conforme segue: 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OFERTA DE SERVIÇOS 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SALA DO PROTOCOLO CENTRAL 

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

[ INSIRA O NOME DO EDITAL / PROCEDIMENTOS ] 
 

[ INSIRA A RAZÃO SOCIAL E E-MAIL DO PROPONENTE ] 

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

daqueles que, por sua natureza, não contenham validade. 

7.2.1. Os documentos que não indicarem o prazo de validade, deverão ter sido expedidas no 

máximo em até 180 (cento e oitenta) dias antes da data de entrega dos envelopes. 

7.3. Os documentos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 

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

publicação em órgãos da imprensa oficial. 

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

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

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



 

 

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

passarão a fazer parte integrante do processo de credenciamento. 

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

estar devidamente identificado no processo, acompanhado da respectiva 

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

 

8. DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

8.1. Relativos à Capacidade Jurídica: 

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

inscrição no conselho, endereço completo, telefones e e-mails de contato, verificação 

se possui contratos firmados com órgãos/entidades públicas, dados bancários e dados 

do representante legal (ANEXO II); 

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

termos da lei pertinente: 

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

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

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

em vigor, devidamente registrado; 

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

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

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

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

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

8.1.2.5. QUANDO EMPRESA INDIVIDUAL: Registro comercial; e 

8.1.2.6. QUANDO EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO 

PAÍS: Decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

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

breve relato) ou Certidão Simplificada da Junta Comercial; 

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

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

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

de saúde e a licença ambiental da empresa para resíduos gerados pelas atividades, os 



 

 

quais deverão ser gerenciados adequadamente pela clínica/hospital veterinário, 

devendo ser separados, acondicionados e transportados para a destinação final. 

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

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

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

chamamento, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela 

Comissão (ANEXO III); 

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

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

qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprendiz) (ANEXO 

IV); 

8.1.9. Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo (ANEXO V); 

8.1.10. Declaração negativa de vínculo com órgão ou entidade pública municipal (ANEXO VI); 

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

 

8.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

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

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

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

nº 8.212/1991; 

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

proponente, expedida pelo órgão competente; 

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

expedida pelo órgão competente; 

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

expedida pelo órgão competente; 

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

pelo órgão competente. 

 

8.3. Relativos à Idoneidade Financeira 

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

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

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

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

data de apresentação dos documentos de habilitação; 



 

 

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

Balanço de Abertura devidamente registrado e as demonstrações contábeis 

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

abertura das propostas. 

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

devidamente assinados pelo representante legal da empresa e por contador 

devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade. 

8.3.2.1. Será considerado habilitado o proponente cujos resultados dos seus Índices de 

Liquidez Geral e Grau de Solvência forem iguais ou superiores a 1,00 (um), ou; 

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

exigido para os índices aqui solicitados, o proponente deverá comprovar que 

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

valor estimado para a contratação, por intermédio do balanço patrimonial 

apresentado. 

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

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

8.4. Documentos Relativos à Qualificação Técnica 

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

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

compatível com os procedimentos que serão executados; 

8.4.3. Relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica que realizarão os 

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

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

8.4.4. Registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária - CRMV-SC dos profissionais que 

compõe a equipe técnica; 

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

profissionais que realizarão os procedimentos ofertados, incluindo do Responsável 

Técnico e/ou de seu substituto. 

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

pertinentes para o processo de credenciamento de prestadores; 

8.4.7. Nos casos em que a Instituição terceirize seus serviços, conforme disposto no Termo de 

Referência (ANEXO I), deverá apresentar o contrato de terceirização e o alvará sanitário 

do terceirizado. 



 

 

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

pertinentes para o processo de credenciamento de prestadores. 

8.5. Documentos Relativos à Oferta de Serviços 

8.5.1. Quadro indicando a oferta de procedimentos mensal à SMS, nos termos das condições 

estabelecidas neste Edital (ANEXO IX); 

8.5.2. Declaração de concordância com os preços e normas estabelecidas pelo Edital (ANEXO 

X). 

9. DO PROCEDIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

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

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

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

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

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

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

apresentar ou complementar documentos. 

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

sendo o resultado do credenciamento publicado no Diário Oficial do Município. 

9.3.1.  O proponente, na hipótese prevista no item anterior, considera-se, 

independentemente de manifestação, ciente e notificado da decisão relativa à 

avaliação dos documentos de habilitação apresentados. 

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

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

resultado referido no item anterior. 

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

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

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

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



 

 

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

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

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

inabilitação anterior. 

10. DA DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA 

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

sessão de abertura de envelopes e que tenham sido credenciados, conforme regras 

estabelecidas neste edital.  

10.2. Não há quantitativo estimado para os procedimentos previstos neste edital, sendo a 

necessidade de encaminhamentos conforme demanda espontânea dos atendimentos 

realizados pela DIBEA/SMS. 

10.3. O edital terá um teto financeiro, definido conforme disponibilidade orçamentária e 

detalhado no ANEXO XII, que será distribuído entre os proponentes, proporcionalmente às 

suas ofertas realizadas para o credenciamento. 

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

representa em relação à oferta total recebida de todos os proponentes, em seguida será 

aplicado o percentual encontrado sobre o teto financeiro disponível para o edital, para 

assim encontrar o teto financeiro de cada proponente. 

10.4.1. Para a identificação do percentual indicado no item 10.4 será aplicada a fórmula a 

seguir: 

 
POf = Qof / Qt 

 
Onde:  

● POf: Percentual de oferta de um proponente em relação a oferta total recebida, para o 
procedimento intencionado; 

● Qof: Quantitativo ofertado pelo proponente, para o procedimento intencionado; 
● Qt: Quantitativo total ofertado por todos os proponentes, para o procedimento 

intencionado. 

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

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



 

 

10.4.3. O valor mensal estimado para cada proponente, em caso de futura contratação, será 

a soma de todos os tetos financeiros apurados para cada procedimento por este 

ofertado. 

10.5. Após a apuração dos tetos financeiros, a Comissão encaminhará e-mail à cada proponente. 

Este terá o prazo de 01 dia útil para dar ciência e ratificar ou questionar os cálculos 

apresentados. 

10.6. A divisão do teto financeiro do edital entre os grupos/procedimentos ocorre meramente 

para fins de apuração da distribuição da demanda, sendo na execução do contrato 

observado somente o teto financeiro total deste, podendo haver remanejamento de 

valores entre os procedimentos credenciados, conforme necessidade da SMS.  

10.7. Havendo saldo de recursos financeiros em procedimentos/grupos que não receberam 

oferta para credenciamento e, conforme necessidade, a SMS poderá redistribuí-los. 

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

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

anteriormente descrita. 

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

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

encaminhados pela Comissão. 

10.8.2. O proponente que desistir da oferta após a distribuição das demandas será 

considerado inabilitado e não permanecerá na fila de prestadores credenciados.  

10.9. Restando ainda saldo de teto financeiro, este ficará disponível para distribuição aos novos 

interessados durante a vigência deste edital de chamada pública. 

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

credenciamento de novos proponentes, estes permanecerão na fila de prestadores 

credenciados aguardando a disponibilidade de abertura de nova demanda. 

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

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



 

 

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

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

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

tal decisão, ser registrada e devidamente justificada. 

 

11. DA MANUTENÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

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

instrumento convocatório. 

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

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

no Edital. 

11.3. Sempre que necessário a Comissão de Credenciamento solicitará aqueles que estiverem na 

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

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

12. DA CONTRATAÇÃO 

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

12.2. O início da execução da prestação dos serviços é estimado para janeiro de 2023 e se dará 

apenas após a assinatura do contrato. 

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

Secretaria Municipal de Saúde, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. Proceder com o pagamento dos serviços executados e apurados conforme produção da 

contratada, de acordo com este Edital. 

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

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

Serviços – ANEXO XI. 



 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

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

Referência – ANEXO I e da Minuta do Contrato de Prestação de Serviços - ANEXO XI, partes 

integrantes deste Edital. 

15. DO PAGAMENTO 

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

processamento da produção que deverá ser encaminhado até o 5º dia útil do mês 

subsequente a execução, conforme especificado no contrato. 

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

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

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

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

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

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

Regularidade do FGTS. 

16. DO REAJUSTE 

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

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

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

sempre respeitando a livre negociação entre as partes. 

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

pela CONTRATANTE, deverá ser firmado em Termo Aditivo. 

17. DAS PENALIDADES 

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

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

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

CONTRATADA será novamente notificada.  



 

 

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

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

empresas. 

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

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

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

I.  Advertência; 

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

a administração por até 2 (dois) anos; 

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

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

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

concedida desde que ressarcida a administração dos prejuízos resultantes e após 

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

IV. Multa a ser cobrada segundo os seguintes critérios: 

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

sobre o valor mensal estimado dos serviços contratados; 

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

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

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

absoluto; 

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

correspondente à parcela dos serviços inexecutados ou executados em 

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

aplicáveis à espécie; 

d. Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito 

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

percentual) sobre o valor mensal estimado dos serviços contratados; 

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

cento) sobre o valor mensal estimado dos serviços contratados. 



 

 

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

as motivar, consideradas as circunstâncias objetivas de cada ocorrência. 

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

com multa. 

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

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

Secretário de Saúde. 

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

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

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

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

responsabilidades criminal ou ética do autor do fato. 

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

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

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

17.10. A contratada deverá garantir o acesso às suas dependências do Conselho de Saúde, no 

exercício do seu poder de fiscalização. 

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

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

Inidoneidade e responsabilização Civil e Criminal; 

18. RESCISÃO 

18.1. A rescisão contratual poderá ser: 

18.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, desde que haja a 

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

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

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



 

 

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

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

conveniência da CONTRATANTE. 

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

aplicação das penalidades previstas no instrumento; 

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

8.666/93; 

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

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

19. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

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

prorrogado por meio de Termos Aditivos, conforme art. 57 da Lei 8666/93. 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

alterações posteriores e demais legislações em vigor. 

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

20.3. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação 

relativa ao presente credenciamento. 

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

fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulado no todo ou em parte, por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

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

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

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

aceitação das condições estabelecidas neste Edital. 



 

 

20.7. O proponente interessado deverá atender a equinos e/ou cães e gatos devendo, no 

momento da realização da sua oferta de serviços à SMS, observar que SOMENTE o Grupo 3 

– Exames para Equinos, destinam procedimentos a equinos. 

 

21.  LISTAGEM DE ANEXOS AO EDITAL 

ANEXO I – Termo de Referência 

ANEXO II – Identificação do Proponente 

ANEXO III – Modelo de Declaração de Aceitação do Edital 

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

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

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

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

ANEXO VIII – Relação de Profissionais da Equipe Técnica 

ANEXO IX – Quadro de Oferta à SMS 

ANEXO X – Declaração de Concordância com os Preços e Normas 

ANEXO XI – Minuta Contratual 

ANEXO XII – Detalhamento do Teto Financeiro do Edital 

 

Florianópolis, 25 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

LUCIANO FORMIGHIERI 

Secretário Municipal Adjunto de Saúde 

Prefeitura Municipal de Florianópolis 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

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

Municipal de Saúde - SMS com relação à contratação de HOSPITAL E/OU CLÍNICA 

VETERINÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS, EXAMES, INTERNAÇÕES E 

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDIMENTOS DE ROTINA OU DE 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA EM ANIMAIS ORIUNDOS DE AÇÕES REALIZADAS PELA DIRETORIA 

DE BEM ESTAR ANIMAL - DIBEA, podendo ser equinos e/ou cães e gatos, machos e fêmeas, 

de pequeno, médio e grande porte, sem domicílio, cães comunitários ou de tutores 

comprovadamente de baixa renda, resgatados e/ou atendidos pela Diretoria de Bem-Estar 

Animal, em conformidade com as condições estabelecidas no presente instrumento 

convocatório e seus anexos, que se subordinam às normas gerais da Lei nº 8.666/93, e suas 

alterações e no que couber. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

O credenciamento de clínicas veterinárias ou hospitais tem como principal intuito 

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

prestados à população, complementando as atividades exercidas pela Diretoria de Bem-Estar 

Animal, provendo exames e procedimentos que o órgão não oferece, a fim de promover bem-

estar animal e atendimento às demandas da sociedade. 

Estes exames e procedimentos serão destinados aos caninos, felinos e equinos, vítimas 

de maus-tratos, negligência ou atropelamento em vias públicas ou com outras enfermidades 

que se encontram sob a guarda do município, bem como aos animais da população com 

menor poder aquisitivo que são atendidos no ambulatório do órgão e que necessitam de 

cuidados mais complexos, para permitir diagnóstico e tratamento adequados. 

Considerando que o Município de Florianópolis, por meio da Lei Complementar n. 

682/2019 que dispõe sobre a organização administrativa e funcional, atribuições e 
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competências da Diretoria do Bem-Estar Animal - DIBEA, integrante da Secretaria Municipal 

da Saúde – SMS, no âmbito do município de Florianópolis, possui dentre as suas atribuições a 

ação de proteção aos animais de tutores hipossuficientes e vítimas de maus-tratos, motivo 

pelo qual a prestação de serviços de atendimento veterinário especializado se faz necessária, 

a fim de se garantir a integridade física dos animais. 

O atendimento a denúncias de maus-tratos, bem como dos animais da população 

vulnerável da cidade de Florianópolis, em vários casos constitui elevado grau de complexidade 

e imprevisibilidade, sendo que a contratação para a prestação de serviços médicos 

veterinários especializados garantirão o atendimento das demandas da SMS e a busca pela 

proteção e bem-estar dos animais. 

A Diretoria de Bem-Estar Animal não possui infraestrutura para atendimento de urgência 

e emergência e realização de exames e procedimentos especializados. Não há aparelhos, 

medicamentos, insumos e equipe de médicos veterinários especializados para as demandas 

da cidade. Também não conta com espaço adequado para internação e recuperação dos 

animais, exames laboratoriais ou de imagem. Dessa forma, a atuação da DIBEA está limitada 

à realização de castração e atendimento clínico ambulatorial básico.  

Assim, com a crescente demanda por procedimentos hospitalares, uma vez que a cidade 

não conta com Hospital Veterinário Público, torna-se imprescindível a ampliação dos serviços 

oferecidos pela DIBEA para os animais sob tutela da Prefeitura Municipal de Florianópolis e 

também para a população hipossuficiente, que aumentou muito em razão da pandemia de 

COVID-19. 

3. DO DETALHAMENTO DO OBJETO SEUS ITENS E VALORES 

3.1 Os procedimentos veterinários, objeto deste credenciamento, são detalhados nos grupos 

a seguir, tendo a formação de preço sido analisada de forma crítica, em especial, nos casos 

de grande variação os valores apresentados nos orçamentos levantados, conforme Tabela 

de Preços e deverão ser executados por profissionais que possuam formação e habilitação 

necessárias para realizá-los. 

3.2 O prestador poderá escolher para qual grupo de procedimentos deseja credenciar-se, 

realizando sua oferta de atendimento. 
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3.2.1 SOMENTE o “Grupo 03 - Exames para Equinos” contém procedimentos destinados 

a atender equinos. TODOS OS DEMAIS grupos contêm procedimentos destinados 

ao atendimento apenas de cães e gatos. 

3.3 Ao realizar a oferta para um determinado grupo, o prestador deverá realizar todos os 

procedimentos previstos nele, exceto para os grupos “exames para equinos” e 

“procedimentos opcionais”, para qual a proponente poderá apontar qual procedimento 

realizará oferta de serviços. 

3.4 O prestador que se credenciar em algum grupo de especialidades e que precisar realizar 

procedimentos dos grupos diagnósticos para a efetivação do seu atendimento, ainda que 

não tenham credenciados para este, será remunerado por tais procedimentos conforme 

valores dispostos no edital. 

3.5 O prestador que se credenciar para o grupo de urgências e emergências e que precisar 

realizar quaisquer outros procedimentos previstos neste edital para a efetivação do seu 

atendimento, será remunerado por tais procedimentos conforme valores dispostos no 

edital. 

 

PROCEDIMENTOS CONVENCIONAIS 

GRUPO 1 

ITEM ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIAS 
Valores (R$) / porte animal 

< 10Kg 10 a 20Kg > 20Kg 

001 CONSULTA EM HORÁRIO DE PLANTÃO 160,00 

002 ATENDIMENTO EMERGENCIAL POLITRAUMATIZADO 170,00 

003 
ATENDIMENTO EMERGENCIAL VÍTIMAS 
ENVENENAMENTO/INTOXICAÇÕES/TIRO/FACADA 170,00 

004 ANESTESIA GERAL INALATÓRIA 330,00 386,25 474,00 

005 ANESTESIA GERAL INTRAVENOSA 200,00 258,75 341,00 

006 ANESTESIA LOCAL  60,00  
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PROCEDIMENTOS CLÍNICOS 

GRUPO 2 

ITEM  PROCEDIMENTOS CLÍNICOS 
Valores (R$) / porte animal 

< 10Kg 10 a 20Kg > 20Kg 

007 TRATAMENTO DE FERIDA ABERTA 180,00  

008 ANESTESIA GERAL INALATÓRIA 330,00 386,25 474,00 

009 ANESTESIA GERAL INTRAVENOSA 200,00 258,75 341,00 

010 ANESTESIA LOCAL 60,00  

011 ANTIBIOTICOTERAPIA 24,50 32,50 41,25 

012 COLOCAÇÃO DE DRENO 221,00 

013 DEBRIDAMENTO DE FERIDA 366,67 

014 DESVERMIFUGAÇÃO 11,00 

015 DRENAGEM ABCESSO 104,00 

016 DRENO EM ABDOMEN 288,00 

017 DRENO EM SUBCUTÂNEO 238,00 

018 DRENO EM TÓRAX 288,00 

019 EUTANÁSIA 351,08 449,50 505,58 

020 EXERESE DE TUMOR 230,00 330,00 403,00 

021 FLUIDOTERAPIA DURANTE 6 HORAS 75,00 

022 INALAÇAO DE 15 MINUTOS 46,00 

023 INTERNAÇÃO DIÁRIA 100,00 

024 OXIGENOTERAPIA (POR HORA) 59,00 

025 PUNÇÃO ABDOMINAL 104,00 

026 PUNÇÃO TORÁCICA 104,00 

027 REMOÇÃO DE MIÍASE - COM SEDAÇÃO 319,00 389,00 419,00 

028 REMOÇÃO DE MIÍASE - SEM SEDAÇÃO 100,00 170,00 200,00 

029 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO  978,00   

030 RETIRADA DE TUMOR CUTÂNEO  230,00   

031 SEDAÇÃO 182,00 219,00 262,00 

032 SESSÃO QUIMIOTERAPIA COM VINCRISTINA 35,00 58,00 92,00 

033 TRANSFUSÃO DE SANGUE 600,00 650,00 700,00 

034 TRATAMENTO ANTI-PULGAS ORAL DOSE ÚNICA 80,00 100,00 112,00 
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DIAGNÓSTICOS 

 

GRUPO 03 

ITEM EXAMES PARA EQUINOS 
Valores (R$) / porte animal 

< 10Kg 10 a 20Kg > 20Kg 

035 TESTE DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA 143,50 

036 TESTE DE MORMO 90,00 

037 HEMOGRAMA COMPLETO 45,00 

038 RADIOGRAFIA CONTRASTADA 335,00 

039 RADIOGRAFIA SIMPLES 1 POSIÇÃO 99,80 

040 RADIOGRAFIA SIMPLES 2 POSIÇÕES 153,60 

041 ULTRASSOM ABDOMINAL 140,00 

042 ULTRASSOM TORÁXICA 222,50 

043 ULTRASSOM ARTICULAR 222,50 

 

 

GRUPO 4  

ITEM TESTES 
Valores (R$) / porte animal 

< 10Kg 10 a 20Kg > 20Kg 

044 TESTE DE CINOMOSE (RÁPIDO) 96,00 

045 TESTE DE CINOMOSE (PCR) 200,00 

046 TESTE DE ANAPLASMA 150,00 

047 TESTE DE BORRELIA                                                                 150,00 

048 TESTE DE COMPATIBILIDADE SANGUÍNEA                                                 113,00 

049 TESTE DE DIROFILÁRIA                                                             150,00 

050 TESTE DE FLUORESCEÍNA                                                         19,00 

051 TESTE DE PARVOVIROSE 89,00 

052 TESTE DE RASPAGEM DE PELE                                              35,00 

053 TESTE FIV/FELV (RÁPIDO) 99,00 

054 TESTE FIV/FELV (PCR) 154,13 

055 TESTE GIARDÍASE (RÁPIDO) 105,00 

056 TESTE GIARDÍASE (PCR) 158,30 

057 TESTE PARA ERLICHIOSE (RÁPIDO) 150,00 

058 TESTE PARA ERLICHIOSE (PCR) 176,33 
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ITEM PERFIS 
Valores (R$) / porte animal 

< 10Kg 10 a 20Kg > 20Kg 

059 
(ALB, ALT, AST, CR, UR, BILIRRUBINA TOTAL E DIRETA, 
CÁLCIO, FA, FÓSFORO, GGT, PT, SÓDIO, UR) + 
HEMOGRAMA   

273,80 

060 
(ALBUMINA, ALT, AST, CREATININA, UREIA, CÁLCIO, FA, 
PT, URINÁLISE, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICERÍDEOS) + 
HEMOGRAMA 

291,67 

061 (ALT, AST, FA, CR UR) + HEMOGRAMA + PLAQUETAS  160,00 

062 (UR, CR, FOSFORO, CALCIO, SODIO) + HEMOGRAMA 192,60 

063 ALBUMINA 23,00 

064 ALT 23,00 

065 AST 23,00 

066 BILIRRUBINA DIRETA 23,00 

067 BILIRRUBINA TOTAL 23,00 

068 CÁLCIO 23,00 

069 COLESTEROL TOTAL 23,00 

070 CREATININA 23,00 

071 CULTURA E ANTIBIOGRAMA 129,80 

072 FOSFATASE ALCALINA 23,00 

073 FÓSFORO 23,00 

074 FRUTOSAMINA 34,90 

075 GGT 23,00 

076 GLICOSE 23,00 

077 POTÁSSIO 51,00 

078 PROTEÍNA E CREATININA URINÁRIA 40,00 

079 PROTEÍNAS TOTAIS FRAÇÕES 48,20 

080 SÓDIO 51,00 

081 TRIGLICERÍDEOS 23,00 

082 UREIA 23,00 

083 URINÁLISE - CULTURA E ANTIBIOGRAMA 141,00 

ITEM EXAMES LABORATORIAIS 
Valores (R$) / porte animal 

< 10Kg 10 a 20Kg > 20Kg 

084 ANTIBIOGRAMA 147,25 

085 ASPIRADO DE LINFONODO (CITOLOGIA) 105,00 

086 ASPIRADO DE MEDULA ÓSSEA (CITOLOGIA) 180,00 
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087 BIÓPSIA (HISTOPATOLÓGICO)  180,00 

088 CITOLOGIA 110,00 

089 COPROLÓGICO FUNCIONAL  112,80 

090 CULTURA BACTERIANA 157,80 

091 CULTURA FÚNGICA 90,00 

092 URINÁLISE - EXAME DE URINA COMPLETO 50,00 

093 EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES 69,00 

094 HEMOGRAMA COMPLETO 45,00 

095 IMUNOHISTOQUÍMICO DE PELE 360,00 

096 
PCR QUANTITATIVO LEISHMANIA (LINFONODO 
MEDULA ÓSSEA DE PELE 179,00 

097 PESQUISA DE FUNGOS  50,40 

098 RETICULÓCITOS 25,00 

099 SOROLOGIA PARA LEPTOSPIROSE 180,00 

100 T4 TOTAL  172,00 

101 TESTE DE SUPRESSÃO DE BAIXA DOSE DE 
DEXAMETASONA 

329,50 

102 TRIPISINA FECAL 56,00 

103 TSH 169,70 

104 UROCULTURA 139,83 

 

GRUPO 5 

ITEM EXAMES DE IMAGEM 
Valores (R$) / porte animal 

< 10Kg 10 a 20Kg > 20Kg 

105 ECOCARDIOGRAMA 211,67   

106 ELETROCARDIOGRAMA 139,00  

107 RADIOGRAFIA CONTRASTADA 335,00   

108 RADIOGRAFIA SIMPLES 1 POSIÇÃO 99,80  

109 RADIOGRAFIA SIMPLES 2 POSIÇÕES 153,60 

110 ULTRASSOM ABDOMINAL  185,00 

111 ULTRASSOM TORÁXICA 222,50  

112 ULTRASSOM ARTICULAR 222,50  
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ESPECIALIDADES 

 

GRUPO 6 

ITEM PROCEDIMENTOS OFTÁLMICOS 
Valores (R$) / porte animal 

< 10Kg 10 a 20Kg > 20Kg 

113 CONSULTAS ESPECIALIZADAS 200,25   

114 
DIÁRIAS COM MEDICAMENTOS + ALIMENTAÇÃO 
(SIMPLES E ESPECIAL) + CURATIVO 

270,00 

115 AFERIÇÃO DE PRESSÃO OCULAR 52,00 

116 AVALIAÇÃO DE FUNDO DE OLHO 60,00 

117 ECTRÓPIOUNILATERAL 674,33   811,67  922,67 

118 ENTRÓPIO UNILATERAL 674,33   811,67  922,67   

119 ENUCLEAÇÃO DO GLOBO OCULAR 698,33  870,00  978,00   

120 EVERSÃO DA CARTILAGEM DA TERCEIRA PÁLPEBRA 856,50  893,00 973,00 

121 
PROLAPSO DA GLÂNDULA DA TERCEIRA PÁLPEBRA - 
REPOSICIONAMENTO 

657,67 741,00 863,00 

122 ANESTESIA GERAL INALATÓRIA 330,00 386,25 474,00 

123 ANESTESIA GERAL INTRAVENOSA 200,00 258,75 341,00 

124 ANESTESIA LOCAL 60,00  

 

 

GRUPO 7 

ITEM CIRURGIAS OTOLÓGICAS 
Valores (R$) / porte animal 

< 10Kg 10 a 20Kg > 20Kg 

125 CONSULTAS ESPECIALIZADAS 200,25   

126 
DIÁRIAS COM MEDICAMENTOS + ALIMENTAÇÃO 
(SIMPLES E ESPECIAL) + CURATIVO 270,00 

127 AMPUTAÇÃO PAVILHÃO AURICULAR - UNILATERAL 800,00  800,00 800,00 

128 
CONCHECTOMIA COM INDICAÇÃO CLÍNICA SEM FINS 
ESTÉTICOS 

575,00   633,00  690,00  

129 OTO-HEMATOMA UNILATERAL 510,60 628,13  660,80  

130 ANESTESIA GERAL INALATÓRIA 330,00 386,25 474,00 

131 ANESTESIA GERAL INTRAVENOSA 200,00 258,75 341,00 

132 ANESTESIA LOCAL 60,00  
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GRUPO 8 

ITEM CIRURGIAS DO APARELHO DIGESTIVO 
Valores (R$) / porte animal 

< 10Kg 10 a 20Kg > 20Kg 

133 CONSULTAS ESPECIALIZADAS 200,25   

134 
DIÁRIAS COM MEDICAMENTOS + ALIMENTAÇÃO 
(SIMPLES E ESPECIAL) + CURATIVO 

270,00 

135 COLOCAÇÃO DE SONDA ALIMENTAR (NASOESOFÁGICA) 110,00 

136 COLOCAÇÃO DE SONDA ALIMENTAR (ESOFÁGICA) 207,00  

137 ENDOSCOPIA  965,00  

138 ENDOSCOPIA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO 1.243,33   

139 ENTEROTOMIA 1.070,75 1.225,00 1.417,67 

140 ESPLENECTOMIA 998,60 1.095,00 1.240,88 

141 EVISCERAÇÃO - TRATAMENTO CIRÚRGICO 805,00 863,00 920,00 

142 HÉRNIA INGUINAL 554,60 647,00 767,00 

143 HÉRNIA PERINEAL 960,60 1.053,33 1.000,50 

144 HÉRNIA UMBILICAL 406,60 444,50 489,40 

145 LAPARATOMIA EXPLORATÓRIA 518,00 575,00 690,00 

146 PROLAPSO DE RETO 242,00 299,00 322,00 

147 TORÇÃO/DILATAÇÃO GÁSTRICA 1.495,00 1.610,00 1.765,00 

148 ANESTESIA GERAL INALATÓRIA 330,00 386,25 474,00 

149 ANESTESIA GERAL INTRAVENOSA 200,00 258,75 341,00 

150 ANESTESIA LOCAL 60,00  

151 CORREÇÃO DE ATRESIA ANAL 690,00 750,00 820,00 

152 CORREÇÃO DE FÍSTULA ANAL 518,00 638,00 718,00 

 

GRUPO 9 

ITEM CIRURGIAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO 
Valores (R$) / porte animal 

< 10Kg 10 a 20Kg > 20Kg 

153 CONSULTAS ESPECIALIZADAS 200,25 

154 
DIÁRIAS COM MEDICAMENTOS + ALIMENTAÇÃO 
(SIMPLES E ESPECIAL) + CURATIVO 270,00 

155 ENDOSCOPIA  465,00 

156 ENDOSCOPIA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO 880,00 

157 HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA 1.150,00 1.265,00 1.438,00 

158 LAVADO BRONCO ALVEOLAR   487,50   512,50   581,25   

159 TRAQUEOSTOMIA  518,00    618,00   718,00  
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160 ANESTESIA GERAL INALATÓRIA 330,00 386,25 474,00 

161 ANESTESIA GERAL INTRAVENOSA 200,00 258,75 341,00 

162 ANESTESIA LOCAL 60,00  

 

GRUPO 10 

ITEM CIRURGIAS BUCO-MÁXILO-FACIAIS 
Valores (R$) / porte animal 

< 10Kg 10 a 20Kg > 20Kg 

163 CONSULTAS ESPECIALIZADAS 200,25 

164 
DIÁRIAS COM MEDICAMENTOS + ALIMENTAÇÃO 
(SIMPLES E ESPECIAL) + CURATIVO 

270,00 

165 EXTRAÇÃO DE DENTE DECÍDUO 207,00 207,00 207,00 

166 EXTRAÇÃO DE DENTE PERMANENTE (DEMAIS DENTES) 230,00 230,00 230,00 

167 FENDA PALATINA 550,00 

168 MANDIBULECTOMIA ROSTRAL 1.000,00 1.300,00 1.633,33 

169 MAXILECTOMIA ROSTRAL 1.000,00 1.500,00 1.700,00 

170 OSTEOSSÍNTESE DE SÍNFISE MANDIBULAR 550,00 

171 RETIRADA DE CERCLAGEM MANDIBULAR 276,67 310,00 

172 ANESTESIA GERAL INALATÓRIA 330,00 386,25 474,00 

173 ANESTESIA GERAL INTRAVENOSA 200,00 258,75 341,00 

174 ANESTESIA LOCAL 60,00  

 

GRUPO 11 

ITEM  CIRURGIAS TRAUMÁTICAS E ORTOPÉDICAS 
Valores (R$) / porte animal 

< 10Kg 10 a 20Kg > 20Kg 

175 CONSULTAS ESPECIALIZADAS 200,25 

176 
DIÁRIAS COM MEDICAMENTOS + ALIMENTAÇÃO 
(SIMPLES E ESPECIAL) + CURATIVO 

270,00 

177 AMPUTAÇÃO DE CABEÇA DO FÊMUR 1.138,00 1.309,00 1.604,25 

178 AMPUTAÇÃO DE DÍGITO 513,67 637,00 719,83 

179 
AMPUTAÇÃO DE MEMBRO LOCOMOTOR ANTERIOR 
TOTAL 

1.147,50 1.356,25 1.586,67 

180 
AMPUTAÇÃO DE MEMBRO LOCOMOTOR POSTERIOR 
TOTAL 

1.226,25 1.538,75 1.650,00 

181 CORREÇÃO DE FRATURA VERTEBRAL/ESTABILIZAÇÃO 2.250,00 

182 IMOBILIZAÇÃO PARA FRATURAS E LUXAÇÕES 139,00 161,00 184,00 

183 OSTEOSSÍNTESE – FÊMUR 1.300,00 

184 OSTEOSSÍNTESE – PELVE 1.550,00 1.700,00 1.800,00 
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185 OSTEOSSÍNTESE – TÍBIA 1.300,00 

186 OSTEOSSÍNTESE – ÚMERO 1.300,00 

187 OSTEOSSÍNTESE – RÁDIO E ULNA 1.300,00 

188 
REDUÇÃO DE FRATURA ABERTA (PINO, PLACA, 
CERCLAGEM) 

2.070,00 

189 RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO 380,00 

190 RETIRADA DE PINO INTRAMEDULAR COMPLEXA 380,00 

191 RETIRADA DE PINO INTRAMEDULAR SIMPLES 380,00 

192 RETIRADA DE PLACAS E PARAFUSOS 380,00 

193 ANESTESIA GERAL INALATÓRIA 330,00 386,25 474,00 

194 ANESTESIA GERAL INTRAVENOSA 200,00 258,75 341,00 

195 ANESTESIA LOCAL 60,00  

196 AMPUTAÇÃO CAUDA - FINS CORRETIVOS 518,00 690,00 805,00 

 

GRUPO 12 

ITEM CIRURGIAS DO APARELHO UROGENITAL 
Valores (R$) / porte animal 

< 10Kg 10 a 20Kg > 20Kg 

197 CONSULTAS ESPECIALIZADAS 200,25 

198 DIÁRIAS COM MEDICAMENTOS + ALIMENTAÇÃO 
(SIMPLES E ESPECIAL) + CURATIVO 

270,00 

199 CESARIANA COM OVARIOHISTERECTOMIA 998,80 1.139,00 1.208,00 

200 CISTOTOMIA 878,33 1.033,00 1.171,33 

201 CORREÇÃO DE URETERES ECTÓPICOS 1.610,00 

202 DESOBSTRUÇÃO URETRAL FELINA 173,00 173,00 173,00 

203 LITÍASE DE CÁLCULO RENAL 1.000,00 1.050,00 1.100,00 

204 MASTECTOMIA SIMPLES (RETIRADA DE UMA MASSA) 575,00 

205 MASTECTOMIA TOTAL UNILATERAL 679,00 1.093,00 1.265,00 

206 NEFRECTOMIA 1.216,67 1.565,00 1.775,00 

207 ORQUIECTOMIA DE RISCO 282,80 335,00 400,80 

208 ORQUIECTOMIA-CRIPTORQUIDIA ABDOMINAL 501,60 540,00 575,00 

209 ORQUIECTOMIA-CRIPTORQUIDIA INGUINAL 447,00 501,25 563,75 

210 OVÁRIO-HISTERECTOMIA DE RISCO 301,67 366,67 577,00 

211 PARTO NORMAL 350,00 

212 PARTODISTÓCICO 820,00 980,00 1.050,00 

213 PENECTOMIA 350,00 

214 PIOMETRA 715,00 806,60 961,00 
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215 PROLAPSO DE ÚTERO 575,00 634,00 748,00 

216 PROLAPSO DE VAGINA 200,00 250,00 300,00 

217 RETIRADA DE CÁLCULO DA VESÍCULA URINÁRIA 920,00 978,00 1.093,00 

218 RETIRADA DE TUMOR VAGINAL 403,00 

219 URETEROTOMIA 1.050,00 

220 URETROSTOMIA 973,00 1.100,00 1.249,30 

221 ANESTESIA GERAL INALATÓRIA 330,00 386,25 474,00 

222 ANESTESIA GERAL INTRAVENOSA 200,00 258,75 341,00 

223 ANESTESIA LOCAL 60,00  

 

PROCEDIMENTOS OPCIONAIS 

GRUPO 13 

ITEM PROCEDIMENTOS OPCIONAIS 
Valores (R$) / porte animal 

< 10Kg 10 a 20Kg > 20Kg 

224 CRIOTERAPIA 350,00 

225 NECROPSIA 400,00 

226 SESSÃO ACUPUNTURA 160,00  

227 SESSÃO FISIOTERAPIA 160,00  

228  TOMOGRAFIA 1.137,50  1.187,50   1.262,50  

 

3.6 Nos preços estabelecidos para cada item estão inclusos todos os custos com profissionais, 

equipamentos e materiais necessários à execução dos procedimentos. 

3.7 Nos preços estabelecidos para cada item, estão incluídas todas as despesas indiretas como 

por exemplo: mão de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, serviço de 

manutenção, seguro, e todos e quaisquer tributos e encargos pertinentes para cada 

execução de serviço e/ou procedimento que venha a ser solicitado pela DIBEA/SMS, 

inclusive, porventura, outras despesas, diretas e indiretas com serviços de terceiros, 

incidentes necessários ao cumprimento integral do objeto. 

3.8 As quantidades de exames e procedimentos que serão realizados estão vinculadas à 

demanda da DIBEA/SMS. 

3.9 O procedimento clínico transfusão de sangue deverá ser fornecido com doador ou bolsa 

de sangue. 

3.10 Entende-se que a medicação para controle de ectoparasitas – procedimento clínico 
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tratamento anti-pulgas oral dose única – para cães seja realizada com produtos da classe 

dos isoxazolina, com duração mínima de 30 dias, respeitando o peso do animal e a 

apresentação do produto seja compatível com idade e condições de saúde do mesmo.  

3.11 Para animais da espécie felina, a medicação para controle de ectoparasitas – 

procedimento clínico tratamento anti-pulgas oral dose única – deve ser por meio do uso 

de produtos a base de selamectina, conforme idade e peso do animal. 

3.12 Os itens 3.10 e 3.11 em caso de impossibilidade da administração da medicação, deve-

se informar a DIBEA sendo proibida a troca por outra medicação sem consentimento da 

CONTRATANTE. 

3.13 Para o uso de vermífugos – procedimento clínico desvermifugação - a medicação a ser 

ministrada deverá respeitar o peso do animal, suas condições clínicas sendo para os 

caninos com formulação de fembendazol ou febantel, pamoato de pirantel e 

praziquantel, e, sendo felinos fórmula de praziquantel e pamoato de pirantel. 

3.14 O profissional que coletará o sangue para anemia infecciosa equina e mormo deverá ter 

a habilitação específica e portaria junto ao MAPA/CIDASC. 

3.15 A CONTRATADA poderá terceirizar até 25% do rol de procedimentos objeto do seu 

contrato, devendo a subcontratada ter as mesmas qualificações e habilitações exigidas 

para execução dos procedimentos, devendo os documentos comprobatórios serem 

encaminhados à CONTRATANTE. 

3.16 A escolha da clínica/hospital veterinário, quando do encaminhamento para realização 

do procedimento no animal, será realizada pelo tutor conforme a proximidade com a 

região da sua residência, dentre os prestadores que forem credenciados pela 

DIBEA/SMS. 

3.17 Havendo indisponibilidade para realização do procedimento pela clínica/hospital 

veterinário escolhida pelo tutor, a DIBEA/SMS indicará outro credenciado, observando 

aquele que tenha disponibilidade de procedimentos e tenha a menor distância para o 

endereço do tutor do animal. 

3.18 No caso da DIBEA escolher o local da realização dos procedimentos, será considerado o 

local dentre as opções disponíveis no momento. 

3.19 A pessoa jurídica interessada em contratar estes serviços com o Poder Público e mesmo 

após notificada pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização - CAF desrespeitar as 

condições elencadas neste edital será descredenciada. 
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4. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 A prestação dos serviços deverá ser feita nas clínicas veterinárias/hospitais credenciadas, 

conforme as determinações da DIBEA/SMS. A clínica/hospital se responsabilizará pelo 

paciente durante o tempo de permanência em suas dependências. 

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

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

equipados para prestar o serviço objeto deste termo. 

4.3 O prestador deverá ofertar local seguro, limpo, termicamente confortável e isolado para 

acomodação do animal em caso de cirurgia, consulta, exame, internação ou outros 

procedimentos, seguindo as normas sanitárias e priorizando o bem-estar dos animais; 

5. PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 A Contratada deverá iniciar os serviços imediatamente após a assinatura do contrato, que 

terá validade por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por meio de Termos Aditivos, 

conforme art. 57 da Lei 8666/93. 

6. FORMA COMO OS SERVIÇOS SERÃO SOLICITADOS 

6.1 A demanda para a realização dos serviços será determinada pela Diretoria de Bem-Estar 

Animal/Secretaria Municipal de Saúde; 

6.2 Os procedimentos contratados serão prioritariamente destinados aos animais residentes 

da DIBEA devendo o saldo remanescente ser destinado ao atendimento das demandas de 

tutores munícipes de Florianópolis, comprovadamente enquadrados nos critérios 

socioeconômicos de baixa renda, obedecendo os critérios de urgência eleitos pelo corpo 

técnico ou por ordem de agendamento. 

6.3 As solicitações serão realizadas por meio de requisições devidamente carimbadas e 

assinadas pelos médicos veterinários da DIBEA e encaminhadas à CONTRATADA 

diretamente ou por meio dos tutores se assim for autorizado; 

6.4 Em casos de urgência e emergência, os pedidos de atendimento serão realizados por meio 

de correio eletrônico ou aplicativo de celular, sendo as requisições enviadas 
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posteriormente; 

6.5 As requisições emitidas pela Diretoria de Bem-Estar Animal, em casos urgentes e 

emergenciais, podem ser encaminhadas fora do horário comercial. 

6.6 Mediante autorização oficial da CONTRATANTE poderão ser encaminhados à 

CONTRATADA animais transportados por órgãos oficiais; 

6.7 É atribuição do tutor/responsável realizar, com o animal que passar por procedimento 

cirúrgico, o pré-jejum de sólidos e líquidos de 12 horas, conforme orientações recebidas 

da DIBEA/SMS e da CONTRATADA. 

6.8 É possível que o tutor/responsável possa levar o animal até a CONTRATADA, e esta 

somente poderá aceitá-lo se estiver acompanhado de requisição para a realização do 

procedimento emitida pela DIBEA/SMS, recebida física ou eletronicamente no ato da 

inscrição via central de agendamento da DIBEA/SMS. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1 Encaminhar os animais para a Contratada para o atendimento e realização dos 

procedimentos necessários no local, com data e horário previamente agendados, exceto 

nos casos excepcionais de emergência e urgência; 

7.2 Efetuar o transporte dos animais sob a guarda da DIBEA para execução dos serviços, 

entrega e retirada, no estabelecimento da CONTRATADA; 

7.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados com as 

especificações constantes do Edital e do Termo de Referência, para fins de aceitação e 

conferência dos procedimentos realizados; 

7.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, por meio 

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização - CAF, composta por médico veterinário, 

devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina - 

CRMV-SC, especialmente designado para a função e corpo administrativo/técnico da 

Diretoria de Bem-Estar Animal. 

7.5 Efetuar o pagamento, após aprovação do relatório mensal de procedimentos realizados 

enviado pela CONTRATADA, no prazo previsto; 

7.6 Realizar visitas eventuais nas instalações da unidade nos quais serão realizados os 

procedimentos e notificar a CONTRATADA em casos de constatação de irregularidade; 
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7.7 Imputar a responsabilidade à CONTRATADA pela ocorrência de óbito ou qualquer dano 

permanente causado ao animal por imperícia, imprudência, negligência, fuga, agressão ou 

acidente, devendo esta estar ciente, desde já, que todos os procedimentos cirúrgicos e 

suas possíveis consequências são de inteira responsabilidade do profissional responsável; 

7.8 Comunicar por escrito a CONTRATADA, sobre as possíveis irregularidades na prestação dos 

serviços para adoção de providências a fim de sanar os problemas eventualmente 

ocorridos; 

7.9 Atestar que as notas fiscais estejam em conformidade com este documento e relatório 

mensal e encaminhá-las para pagamento; 

7.10 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

7.11 Quaisquer situações alheias ao edital serão analisadas pelos técnicos da área do 

município. 

8. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1 NORMAS E OBRIGAÇÕES GERAIS 

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

Chamamento Público, no Termo de Referência e no Contrato de Prestação de Serviços. 

8.1.2 A CONTRATADA deverá ter registro atualizado no Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do respectivo Estado. 

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

compatibilidade com as obrigações e condições de habilitação exigidas no edital de 

chamada pública. 

8.1.4 A CONTRATADA deverá estar disponível para iniciar a prestação de serviços à 

CONTRATANTE a partir do momento da assinatura do contrato. 

8.1.5 A CONTRATADA deverá informar o nome e o registro do médico veterinário 

Responsável pela Clínica, caso haja mudança, deve ser imediatamente informado. 

8.1.6 Para a execução dos procedimentos e exames os estabelecimentos contratados 

deverão dispor de equipe suficiente e qualificada. Os profissionais médicos 

veterinários deverão ser inscritos no Conselho Regional de Medicina Veterinária de 

Santa Catarina - CRMV/SC. 
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8.1.7 A CONTRATADA deverá prestar os serviços com qualidade durante a vigência do 

Credenciamento, primando sempre pela segurança, pela dignidade e pelo respeito aos 

animais, com a prestação de informações (por meio de relatórios e prontuário) de 

todos os animais atendidos, conforme o serviço oferecido. 

8.1.8 Comunicar imediatamente à CONTRATANTE sobre qualquer alteração ocorrida no 

endereço, formas de contato, conta bancária e outros dados necessários para 

comunicação; 

8.1.9 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos 

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

contratado, na pessoa de prepostos ou estranhos. 

8.1.9.1 A CONTRATADA assumirá todas as responsabilidades legais decorrentes da 

conduta dos seus profissionais. 

8.1.10 A CONTRATADA responderá exclusiva e integralmente pela contratação de pessoal 

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

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo 

ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a 

CONTRATANTE. 

8.1.10.1 A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias 

e sociais legalmente exigidas. 

8.1.10.2 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, taxas, fretes, seguros, 

deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 

incidam ou venham a incidir na execução do contrato; 

8.1.11 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

8.1.12 A CONTRATADA deverá executar diretamente os serviços contratados, sem 

transferência de responsabilidade/subcontratação, exceto para os casos de banho e 

tosa, exames laboratoriais ou de imagem em que a empresa poderá “utilizar” serviços 

de empresas especializadas e/ou profissional volante. 

8.1.13 A DIBEA/SMS realizará avaliação dos serviços prestados pelas empresas contratadas, 

por meio de servidores ou prestadores de serviços designados. 
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8.1.14 A CONTRATADA deverá prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem 

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

serviços prestados, nos prazos estabelecidos neste edital ou indicados pela 

CONTRATANTE. 

 

8.2 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS 

8.2.1 A CONTRATADA deverá realizar os serviços contratados sem cobrança de qualquer 

valor adicional. 

8.2.2 A CONTRATADA deverá zelar pelo bem-estar dos animais encaminhados para 

atendimento e não fazer distinção em relação aos demais pacientes; 

8.2.3 Mitigar riscos de fugas e acidentes envolvendo animais; 

8.2.4 Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta execução, inclusive 

perante terceiros; 

8.2.5 Apresentar quando solicitado, Laudo Médico Veterinário dos animais atendidos pela 

CONTRATADA, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contendo nome e número do 

microchip do animal; 

8.2.6 A empresa CONTRATADA será́ responsável pelos materiais e equipamentos 

necessários à prestação dos serviços, como por exemplo material cirúrgico, material 

de enfermagem, material para coleta de exames, equipamentos e insumos necessários 

para a realização dos procedimentos, 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 e saúde do 

animal.  

8.2.7 A empresa CONTRATADA terá que fornecer também receita medicamentosa e 

recomendações do pós-atendimento. 

8.2.8 A CONTRATADA 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. 

8.2.9 Oferecer fácil comunicação e agilidade para encaminhamento dos animais, 

agendamento dos procedimentos, bem como para o envio dos resultados, imagens e 

laudos dos exames, por meio de telefone, correio eletrônico, aplicativo de celular, 

mensagem de texto e/ou outros meios de comunicação; 
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8.2.10 A CONTRATADA deverá manter devidamente arquivados os prontuários e outros 

documentos dos animais atendidos e, de imediato, quando solicitado, apresentá-los à 

DIBEA/SMS para o acompanhamento da execução do contrato, bem como fornecer 

demais informações acerca dos procedimentos realizados. 

8.2.11 Fazer constar obrigatoriamente, de forma legível, no prontuário os dados de 

identificação do paciente, anamnese, exame físico, resultados de exames realizados 

(laboratoriais, radiológicos e outros), hipóteses diagnósticas, diagnóstico(s) 

definitivo(s), tratamento realizado, evolução diária e procedimentos realizados; 

evolução médica diária (no caso de internação); evoluções de enfermagem e de outros 

profissionais assistentes; prescrições médicas, descrições cirúrgicas, fichas 

anestésicas, resumo de alta, fichas de atendimento ambulatorial e/ou atendimento de 

urgência e boletins médicos; 

8.2.12 Realizar, após autorização prévia documentada via correspondência eletrônica ou 

mensagem de texto da Diretoria do Bem-Estar Animal, exames e procedimentos 

cirúrgicos ou não que se fizerem necessários em animais resgatados pela DIBEA, bem 

como disponibilizar local para a internação dos animais que assim necessitarem; 

8.2.13 Caso o animal encaminhado pela CONTRANTE, para realização de qualquer serviço 

veterinário, não se apresentar identificado através de microchip, o mesmo deverá ser 

imediatamente implantado pela CONTRATADA, sendo o microchip fornecido pela 

CONTRATANTE e o aplicador será́ de responsabilidade da CONTRATADA; 

8.2.14 As áreas físicas destinadas à realização dos procedimentos deverão seguir 

rigorosamente as especificações da Resolução 1.275/2019 do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária e serão de responsabilidade da empresa/estabelecimento 

credenciado, ficando sujeitas à fiscalização da Vigilância Sanitária e DIBEA/SMS a 

qualquer momento durante a vigência do Contrato.  

8.2.15 O funcionamento, instalações e equipamentos de Laboratórios Clínicos de Diagnóstico 

Veterinário, Postos de Coleta, Laboratórios de Patologia Veterinária e demais 

estabelecimentos que realizam exames com a finalidade de propiciar suporte ao 

diagnóstico clínico deverão estar rigorosamente de acordo com às condições e 

especificações contidas na Resolução 1.374/2020  do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária e serão de responsabilidade da empresa/estabelecimento credenciado, 

ficando sujeitas à fiscalização da Vigilância Sanitária e DIBEA/SMS. 
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8.2.16 Obedecer à legislação municipal, estadual e federal vigente sobre a realização de 

procedimentos técnicos reconhecidos cientificamente; 

8.2.17 A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE qualquer irregularidade de que 

tenha conhecimento. 

8.2.18 Responsabilizar-se civil e criminalmente em caso de ocorrência de óbito ou qualquer 

dano permanente causado ao animal por imperícia, imprudência, negligência, 

agressão, fuga ou acidente; 

8.2.19 O rol de procedimentos descritos nos grupos de detalhamento do objeto contratado, 

não excluem, em caso de necessidade, outros procedimentos que se mostrarem 

necessários, devendo a CONTRATADA enquadrar o tratamento do animal em seu 

respectivo item, de acordo com a similaridade. 

8.2.20 Atender intercorrências no pré, trans, pós-cirúrgico e complicações pós-cirúrgicas, 

bem como oferecer suporte e retornos necessários para a recuperação do paciente, 

com os devidos materiais, sem ônus à Administração; 

8.2.21 A CONTRATADA deverá entregar, até́ o quinto dia útil de cada mês, durante a vigência 

do Contrato, relatório contendo todos os procedimentos veterinários realizados no 

mês anterior com os respectivos valores, para conferência e aprovação, acompanhado 

das cópias das requisições, para então emitir nota fiscal dos serviços prestados, para 

controle interno do município de Florianópolis e posterior pagamento; 

8.2.22 Atender prontamente a quaisquer exigências da DIBEA/SMS, inerentes ao objeto da 

presente licitação. 

8.2.23 Os profissionais devem estar em dia com suas obrigações junto aos respectivos 

Conselhos de Classe, quando aplicável. 

 

8.3 DA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

8.3.1 Será́ computado como atendimento: um procedimento, ou um grupo de 

procedimentos e ou exame (s), realizado (s) em um único animal. 

8.3.2 Cada CONTRATADA, escolhida conforme a residência do tutor e disponibilidade para 

atendimento, receberá da DIBEA a Requisição Clínica de Serviço Veterinário, 

documento este no qual se estabelecerá os procedimentos que deverão ser realizados 

em cada animal. 

8.3.3 Os serviços serão executados conforme a demanda, considerando, inclusive, o prazo 
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para execução dos procedimentos e exames veterinários, que será ́definido por grau 

de importância e gravidade de cada caso, os quais serão julgados pelo Corpo Clínico 

Veterinário da Diretoria de Bem-Estar Animal e solicitado pela CONTRATANTE da 

seguinte forma: 

a) Emergência: os procedimentos e exames veterinários deverão ser realizados 

imediatamente pela CONTRATADA após a solicitação da CONTRATANTE; 

b) Urgência: os procedimentos e exames veterinários deverão ser realizados pela 

CONTRATADA em até́ 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação da CONTRATANTE; 

c) Eletivos: os procedimentos e exames veterinários deverão ser realizados pela 

CONTRATADA em até 3 (três) dias úteis após a solicitação da CONTRATANTE e no 

máximo 30 (trinta) dias. 

8.3.4 A frequência e periodicidade serão de acordo com a demanda de animais atendidos 

pela Diretoria de Bem-Estar Animal - DIBEA. A CONTRATADA que dispor de 

atendimento para os serviços de Procedimentos de Plantão, será 24 horas por dia, 

todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. 

Para os serviços de Procedimentos fora do Plantão, de segunda-feira à sexta-feira, das 

08h às 18h. 

8.3.5 Emitir e encaminhar à DIBEA resultado dos exames e laudos técnicos após 1 (um) dia 

do prazo necessário para conclusão da análise do material enviado ou das imagens 

obtidas, bem como encaminhar o prontuário, histórico e nome e número do microchip 

do animal; 

8.3.6 A não apresentação dos resultados e laudos solicitados, configurará a não realização 

destes, impossibilitando assim o seu pagamento. 

8.3.7 A CONTRATADA providenciará, no momento da entrada do animal, que o 

tutor/responsável assine o Termo de Autorização para Procedimento Cirúrgico, no 

qual constem informações próprias e do cirurgião que realizar o procedimento. O 

respectivo documento ficará sob responsabilidade da CONTRATADA e cópia deste 

deverá ser entregue à CONTRATANTE anexada ao relatório mensal de atividades.  

8.3.8 A CONTRATADA deverá assegurar que todos os procedimentos sejam realizados ou 

supervisionados por médico (a) veterinário (a) devidamente registrado no CRMV-SC, 

que deverá assinar como responsável técnico pelo procedimento. 

8.3.9 Os procedimentos deverão ser realizados de modo a garantir a integridade física dos 
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animais sob a guarda da CONTRATADA, de acordo com os princípios éticos e de bem-

estar animal. 

8.3.10 A CONTRATADA deverá ministrar medicação prévia adequada (sedação e anestésico), 

quando necessário, conforme espécie e porte do animal, de forma que o 

procedimento seja seguro e indolor. 

8.3.11 A CONTRATADA deverá respeitar as técnicas de antissepsia do animal, do profissional 

veterinário e demais auxiliares; higienização do ambiente e esterilização dos materiais. 

Todas as pessoas que participarem dos procedimentos deverão estar devidamente 

paramentadas. 

8.3.12 A CONTRATADA deverá aplicar medicação injetável no pós-operatório imediato 

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

medicamentos para controle de processos infecciosos e inflamatórios, adequados à 

espécie e porte dos animais, que deverá constar no prontuário de cada animal. 

8.3.13 O médico veterinário responsável deverá prestar as orientações necessárias ao 

tutor/responsável pelo animal a respeito do procedimento realizado e informar sobre 

as diretrizes de suporte no atendimento de eventuais intercorrências. 

8.3.14 A CONTRATADA deverá incluir na prestação dos serviços recursos materiais e 

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

necessários, desde que em comum acordo entre as partes. 

8.3.15 Os animais com tutores atendidos pela CONTRATADA serão devolvidos diretamente 

aos tutores/responsáveis, na data a ser estabelecida pela clínica/hospital, devendo 

necessariamente ser informado a DIBEA, respeitando o período necessário para a 

recuperação do animal. 

8.3.16 No ato da retirada dos animais, os tutores/responsáveis deverão assinar prontuário de 

liberação, receber da CONTRATADA a prescrição médica, bem como serem orientados 

sobre os cuidados a serem feitos nos domicílios e data do retorno dos animais quando 

houver necessidade; 

8.3.17 No documento com orientações médico-veterinárias, deverá constar meio de contato 

para em caso de complicações decorrentes do procedimento seja possível o retorno à 

clínica/hospital; 

8.3.18 Todo e qualquer exame ou procedimento adicional deve ser previamente autorizado 

pela DIBEA, exceto em caso de risco iminente de morte do animal; 
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8.3.19 A CONTRATADA não deverá realizar quaisquer outros procedimentos como: consultas, 

tratamentos, medicamentos, exames, raios-X, tratamento de doenças e outros, que 

não estão cobertos pelo contrato e sem requisição/autorização da DIBEA; 

8.3.20 Cada serviço somente será considerado concluído mediante alta do animal e emissão 

da comprovação referente aos serviços prestados;  

8.3.21 Todos os serviços prestados serão conferidos no momento da alta do animal, e se a 

quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, 

a CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades cabíveis, verificar as inconsistências apresentadas pelo fiscal 

do contrato; 

8.3.22 A alta clínica dos animais internados na CONTRATADA deverá ser realizada das 08h às 

12h de segunda à sexta-feira, em dias úteis, a qual deverá ser informada a 

CONTRATANTE por mensagem via WhatsApp e/ou e-mail, contendo nome e número 

do microchip de cada animal de alta clínica a ser retirado do estabelecimento da 

CONTRATADA. Animais que apresentarem alta clínica fora do prazo determinado e que 

não estiverem mencionados, só serão recebidos no próximo dia útil, mediante a nova 

comunicação a ser realizada pela CONTRATADA, respeitando os critérios acima; 

8.3.23 É atribuição do tutor/responsável realizar os cuidados pós-procedimento, em seu 

domicílio, conforme orientações prestadas pela CONTRATADA; 

8.3.24 A CONTRATADA deverá instruir os médicos veterinários de sua equipe para 

comunicarem ao proprietário do animal qualquer anormalidade que vierem a 

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

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

8.3.25 A CONTRATADA deverá garantir o retorno do animal após o período para reavaliação, 

quando houver necessidade; 

8.3.26 A CONTRATADA deverá atender a intercorrências no pré, trans e pós-cirúrgico até a 

completa cicatrização e recuperação do animal, relacionado aos procedimentos sem 

ônus à CONTRATANTE ou ao tutor/responsável; 

8.3.27 A CONTRATADA deverá oferecer atendimento pós-cirúrgico sem custo, sem limite de 

número de vezes, dentro do prazo de 6 meses a contar da data da cirurgia, somente 

para os casos relacionados ao procedimento realizado, informando à CONTRATANTE; 

8.3.28 A CONTRATADA deverá ofertar reavaliações dos pacientes que realizaram 
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determinado procedimento veterinário, até que seja atestada plena alta médica 

veterinária, não havendo custos adicionais à CONTRATANTE e ocorrerá da seguinte 

forma: 

a) Reavaliações Periódicas: serão pré-agendadas no dia da alta/liberação do animal, 

após o procedimento realizado ou reavaliação anterior, conforme prazo de retorno 

indicado pelo médico veterinário responsável pelo atendimento; 

b) Reavaliações Extraordinárias: por meio de consulta a ser realizada pela 

CONTRATADA em até ́48 (quarenta e oito) horas após a solicitação da CONTRATANTE, 

sempre que esta apontar qualquer complicação de maior gravidade durante a fase de 

recuperação do animal, que esteja relacionada ao procedimento veterinário realizado 

pela CONTRATADA; 

8.3.29 Em caso de abertura dos pontos ou outras intercorrências pós-operatórias de animal 

já entregue ao tutor/responsável este poderá contatar diretamente a clínica. Em caso 

de comprovação de falha técnica da CONTRATADA, essa será responsável pelos custos 

da nova sutura ou outro procedimento necessário. Comprovada negligência do 

tutor/responsável relativo aos cuidados no pós-operatório, esse será responsável 

pelos custos de refazer o serviço. 

8.3.30 A CONTRATADA deverá comunicar eventuais óbitos no pré, trans e pós-cirúrgico ao 

responsável pelo encaminhamento do animal, e disponibilizar o cadáver para o 

responsável em no máximo 24 horas após o óbito. Na hipótese do tutor ou responsável 

do animal não retirar o cadáver, ou as partes, à CONTRATADA deverá dar o destino 

adequado segundo a legislação vigente, excetuando casos em que a CONTRATANTE 

solicite a responsabilidade para si; 

8.3.31 A CONTRATADA providenciará um relatório assinado pelo médico veterinário 

responsável pela cirurgia, que deverá ser entregue ao responsável pelo animal que 

venha a sofrer transtorno ou óbito durante o procedimento pré-cirúrgico, cirúrgico ou 

pós-cirúrgico, explicando o quadro clínico e as razões determinantes dessa 

anormalidade. A CONTRATADA obrigatoriamente fornecerá à CONTRATANTE a cópia 

do respectivo relatório. 

8.3.32 É obrigatório que a CONTRATADA mantenha prontuário dos animais atendidos, no 

qual deverão ser anotados todos os seus dados devendo estes serem arquivados em 

consonância com as determinações legais, especialmente no que tange ao prazo; 
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8.3.33 É facultado ao médico veterinário responsável pelo atendimento vetar/inabilitar a 

execução do procedimento cirúrgico em animais que apresentem más condições de 

saúde e que possam implicar risco de morte ou que as condições do animal possam 

implicar insucesso do procedimento, e/ou doenças e fatores adjacentes que possam 

interferir na cirurgia. Nestes casos poderá ser postergada a data da cirurgia até a 

liberação/habilitação do animal. 

a) O profissional responsável pelo atendimento e avaliação deverá emitir 

relatório com a justificativa do veto/inabilitação ao procedimento que 

deverá ser em 3 (três) vias, manter 01 (uma) via na clínica da CONTRATADA, 

entregar outra via para o tutor/guardião/responsável pelo animal e 

encaminhar uma via para a CONTRATANTE. 

8.3.34 Na constatação de que os serviços estão em desacordo com as especificações 

determinadas, estes deverão ser refeitos, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

8.3.35 Os serviços deverão ser realizados sem cobrança de qualquer valor adicional, sem fazer 

distinção entre o atendimento destinado aos animais encaminhados pela 

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

sem condicionamento de aquisição de produtos e/ou outros. 

8.3.36 A cobrança de valores dos exames/consultas/procedimentos, objetos deste contrato, 

dos tutores responsáveis pelo paciente acarretará a imediata rescisão do contrato e 

abertura de processo administrativo de punição de empresas, de acordo com o 

Decreto Municipal n° 20.137/2019 e suas alterações. 

8.3.37 A CONTRATADA deverá comunicar toda e qualquer anormalidade relacionada aos 

serviços prestados no prazo de até 24 horas, contado da ocorrência do fato. 

8.3.38 Qualquer situação alheia ao edital será analisada pela equipe de médicos veterinários 

da Diretoria de Bem-Estar Animal e Comissão de Acompanhamento e Fiscalização - 

CAF, que será a referência técnica. 

9. INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1 A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de registro ou inscrição da pessoa 

jurídica, na entidade profissional competente (CRMV-SC);  

9.2 O médico veterinário responsável pela clínica deverá ser informado à CONTRATANTE com 
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a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços junto ao 

CRMV-SC, com comprovante de pagamento desta; 

9.3 Deverá ser apresentada a relação de todos os médicos veterinários que executarão os 

serviços para os animais da DIBEA/SMS e os registros atualizados no Conselho Regional de 

Medicina Veterinária - CRMV-SC; 

9.4 Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá ter em seu quadro funcional 

profissionais capacitados, de todas as áreas necessárias e em número suficiente, para 

atendimento dos animais, devidamente registrados nos seus conselhos de classes, quando 

assim o exigir, respeitando as boas práticas sanitárias e os preceitos de bem-estar animal. 

9.5 É vedada a execução de qualquer procedimento por estagiários sem supervisão de 

profissional responsável técnico. 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 A CONTRATADA deverá emitir mensalmente as Notas Fiscais, correspondentes à 

prestação de serviços efetivamente prestados, as quais deverão ser entregues com 

relatório demonstrativo de quantidades de procedimentos executados com as 

informações completas de: número de microchip, dados do tutor, procedimentos 

executados, data do serviço, descrição de intercorrências em caso de cirurgia e demais 

dados relevantes ao controle da DIBEA/SMS. 

10.2 A Prefeitura Municipal de Florianópolis efetuará o pagamento referente aos serviços 

prestados pela CONTRATADA, em 30 dias, após a apresentação de Nota Fiscal e do 

relatório de serviços executados, que deverão ser devidamente conferidos pela DIBEA e 

atestado seu aceite. 

10.3 O encaminhamento da Nota Fiscal para devido pagamento dos valores estará ́

condicionado à entrega de relatório mensal de serviços executados à DIBEA, sendo 

que o atraso na entrega de um deles ou ambos acarretará no adiamento do prazo de 

pagamento na mesma quantidade de dias, não incluindo neste caso qualquer acréscimo 

de valores a título de juros, multa ou correção monetária. 
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11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

11.1 A fiscalização da contratação será exercida por uma Comissão de Acompanhamento e 

Fiscalização- CAF com representantes da DIBEA/SMS em conjunto com um médico 

veterinário do órgão, designado para realizar o acompanhamento da execução dos 

serviços, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 

contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 

11.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

como art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.3 A CAF anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do 

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

 

Florianópolis, 17 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

FABIANA BAST 

Diretora de Bem Estar Animal 



 
ANEXO II 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022/SMS/PMF 
 
 

DADOS DA PESSOA JURÍDICA 
Razão Social  
CNPJ  
Inscrição Municipal  
Nº inscrição Conselho  
Endereço Completo  
Telefones    
E-mails   

 
JÁ POSSUI CONTRATOS COM ÓRGÃOS/ENTIDADES PÚBLICAS? 

(    ) NÃO (    ) SIM. Quais?  
   
   

 
DADOS BANCÁRIOS DA PESSOA JURÍDICA 

Banco  
Agência  
Conta  

 
DADOS REPRESENTANTES LEGAIS 

Nome  
CPF  
RG  Órgão emissor  
Cargo/Função  

 
Nome  
CPF  
RG  Órgão emissor  
Cargo/Função  

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

 

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 
 
 

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



 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL 

 

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

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

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

firmado, vem declarar que possui pleno conhecimento e manifestar inteira concordância com todos 

os termos deste Edital e seus anexos, assumindo a responsabilidade pela autenticidade de todos os 

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

chamamento, e ainda que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela 

Comissão de Credenciamento de Serviços de Saúde de Florianópolis. 

 

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

 

 

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

ANEXO IV 

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

 

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

 

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

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

firmado, vem declarar para fins do disposto inciso V, do artigo 27 da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 

1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, 

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

 

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

 

 

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO 

  

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

 

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

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

firmado, declara que não foi declarada inidônea e não está suspensa em nenhum órgão público, 

federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

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

 

 

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE NEGATIVA DE VÍNCULO COM PODER PÚBLICO 

 

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

 

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

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

firmado, declara, sob todos os efeitos legais, que inexiste qualquer vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre os dirigentes, gerentes, sócios ou componentes 

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

qualquer outro servidor envolvido no presente chamamento público. 

  

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

 

 

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

ANEXO VII 

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

(LEI ANTICORRUPÇÃO) 

 

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

 

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

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

firmado, declara que não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos 

contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que 

importem lesão à Administração Pública, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 

2013 - Lei Anticorrupção. Igualmente, declara que envida os melhores esforços para prevenir, mitigar 

e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do 

mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. 

 

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

 

 

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

ANEXO VIII 

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM EQUIPE TÉCNICA 

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

Razão Social  
CNPJ  
Nº inscrição Conselho  

 

Profissionais que executarão os serviços: 

Nome do profissional CPF Carga horária 
mensal 

Categoria Profissional Nº no 
Conselho 

     
     
     
     

Responsável Técnico: 

Nome do profissional CPF Carga horária 
mensal 

Categoria Profissional Nº no 
Conselho 

     
 

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

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 
Nome: 
CPF: 

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



 

ANEXO IX 
QUADRO DE OFERTA À SMS 

 
 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022/SMS/PMF – Serviços Médico-Veterinários. 
 

GRUPO NOME DO GRUPO OFERTA À SMS 
(QTD/MENSAL) 

Grupo 1 Atendimentos de emergências  

Ao apresentar oferta para este grupo, o prestador deverá realizar todos os procedimentos previstos nele. 

 

GRUPO NOME DO GRUPO OFERTA À SMS 
(QTD/MENSAL) 

Grupo 2 Procedimentos clínicos  

Ao apresentar oferta para este grupo, o prestador deverá realizar todos os procedimentos previstos nele. 

 

GRUPO NOME DO GRUPO OFERTA À SMS 
(QTD/MENSAL) 

Grupo 3 

Exames para equinos 

Teste de anemia infecciosa equina  

Teste de mormo  

Hemograma completo  

Radiografia contrastada  

Radiografia simples 1 posição  

Radiografia simples 2 posições  

Ultrassom abdominal  

Ultrassom toráxica  

Ultrassom articular  
Ao apresentar oferta para este grupo, o prestador deverá apontar quais procedimentos irá realizar. 

 

GRUPO NOME DO GRUPO OFERTA À SMS 
(QTD/MENSAL) 

Grupo 4 

Testes 

 Perfis 

Exames laboratoriais 
Ao apresentar oferta para este grupo, o prestador deverá realizar todos os procedimentos previstos nele. 



 

 

GRUPO NOME DO GRUPO OFERTA À SMS 
(QTD/MENSAL) 

Grupo 5 Exames de imagem  

Ao apresentar oferta para este grupo, o prestador deverá realizar todos os procedimentos previstos nele. 

 

GRUPO NOME DO GRUPO OFERTA À SMS 
(QTD/MENSAL) 

Grupo 6 Procedimentos oftálmicos  

Ao apresentar oferta para este grupo, o prestador deverá realizar todos os procedimentos previstos nele. 

 

GRUPO NOME DO GRUPO OFERTA À SMS 
(QTD/MENSAL) 

Grupo 7 Cirurgias otológicas  

Ao apresentar oferta para este grupo, o prestador deverá realizar todos os procedimentos previstos nele. 

 

GRUPO NOME DO GRUPO OFERTA À SMS 
(QTD/MENSAL) 

Grupo 8 Cirurgias do aparelho digestivo  

Ao apresentar oferta para este grupo, o prestador deverá realizar todos os procedimentos previstos nele. 

 

GRUPO NOME DO GRUPO OFERTA À SMS 
(QTD/MENSAL) 

Grupo 9 Cirurgias do aparelho respiratório  

Ao apresentar oferta para este grupo, o prestador deverá realizar todos os procedimentos previstos nele. 

 

GRUPO NOME DO GRUPO OFERTA À SMS 
(QTD/MENSAL) 

Grupo 10 Cirurgias buco-máxilo-faciais  

Ao apresentar oferta para este grupo, o prestador deverá realizar todos os procedimentos previstos nele. 

 

 

 



 

GRUPO NOME DO GRUPO OFERTA À SMS 
(QTD/MENSAL) 

Grupo 11 Cirurgias traumáticas e ortopédicas  

Ao apresentar oferta para este grupo, o prestador deverá realizar todos os procedimentos previstos nele. 

 

GRUPO NOME DO GRUPO OFERTA À SMS 
(QTD/MENSAL) 

Grupo 12 Cirurgias do aparelho urogenital  

Ao apresentar oferta para este grupo, o prestador deverá realizar todos os procedimentos previstos nele. 

 

GRUPO NOME DO GRUPO OFERTA À SMS 
(QTD/MENSAL) 

Grupo 13 

Procedimentos opcionais 

Crioterapia  

Necropsia  

Sessão acupuntura  

Sessão fisioterapia  

Tomografia  
Ao apresentar oferta para este grupo, o prestador deverá apontar quais procedimentos irá realizar. 

 

 

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

 

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

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



 

ANEXO X 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS PREÇOS E REGRAS ESTABELECIDAS PELO EDITAL 

 

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

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

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

firmado, vem declarar que está de acordo com as normas técnicas, princípios, diretrizes e tabelas de 

valores definidas pelo Edital e que realizará todos os procedimentos a que se propõe, de acordo com 

as regras estabelecidos pelo Termo de Referência e Edital, assim como pelas normas e boas práticas 

para o exercício da Medicina Veterinária. 

 

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

 

 

 

[ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL] 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



 

ANEXO XI 

MINUTA CONTRATUAL 

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

Silveira nº 60, 5° andar, Bairro Centro, Florianópolis/SC, através da Secretaria Municipal de 

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

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

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

inscrito no CPF/MF sob o nº _____________ e a empresa _____________, representada pelo(a) 

Sr.(a) _____________, RG _____________, CPF _____________, doravante denominada 

CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, decorrente do Edital de Chamada Pública n° 

____/20XX/SMS/PMF, cujo Edital é parte integrante deste, mediante cláusulas e condições a seguir 

enunciadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. O presente contrato tem por objeto à realização de ATENDIMENTOS CLÍNICOS, EXAMES, 

INTERNAÇÕES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDIMENTOS DE ROTINA OU DE 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA EM ANIMAIS ORIUNDOS DE AÇÕES REALIZADAS PELA DIRETORIA DE 

BEM ESTAR ANIMAL - DIBEA, machos e fêmeas, de pequeno, médio e grande porte, sem 

domicílio, cães comunitários ou de tutores comprovadamente de baixa renda, resgatados e/ou 

atendidos pela Diretoria de Bem-Estar Animal, em conformidade com as condições 

estabelecidas no Edital de Chamada Pública e seus anexos, que se subordinam às normas gerais 

da Lei nº 8.666/93, e suas alterações e no que couber. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL  

Constituição Federal, arts. 37, XXI e 199. 

Lei 8.666/1993 e alterações. 

Lei Municipal 094/2001. 

Lei Municipal 383/2010. 

Resolução 962/2010 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, e; 

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



 

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

existentes. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO TETO FINANCEIRO  

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

(_________________________), apurado mediante à aplicação de critérios técnicos descritos 

no edital de chamada pública originário. 

3.1.1. O Valor mensal estimado do contrato será de R$ XXXX (_______________________). 

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

conforme especificações do quadro à seguir: 

Quadro 01: Valor dos procedimentos deste Contrato 

GRUPO X 

ITEM Nome do Grupo 
Valores (R$) / porte animal 

< 10Kg 10 a 20Kg > 20Kg 

   

   

     

     

 

3.3. O pagamento dos procedimentos realizados será baseado na confirmação dos atendimentos, 

sendo as quantidades de exames e procedimentos que serão realizados vinculadas à demanda 

da DIBEA/SMS. 

3.4. Nos preços estabelecidos para cada item estão inclusos todos os custos com profissionais, 

equipamentos e materiais necessários à execução dos procedimentos. 

3.5. Nos preços estabelecidos para cada item, estão incluídas todas as despesas indiretas como por 

exemplo: mão de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, serviço de manutenção, 

seguro, e todos e quaisquer tributos e encargos pertinentes para cada execução de serviço e/ou 

procedimento que venha a ser solicitado pela DIBEA/SMS, inclusive, porventura, outras 

despesas, diretas e indiretas com serviços de terceiros, incidentes necessários ao cumprimento 

integral do objeto. 

3.6. O prestador que se credenciar em algum grupo de especialidades e que precisar realizar 



 

procedimentos dos grupos diagnósticos como condição para a efetivação do seu atendimento, 

ainda que não tenham credenciados para este, será remunerado por tais procedimentos 

conforme valores dispostos no edital. 

3.7. O prestador que se credenciar para o grupo de urgências e emergências e que precisar realizar 

quaisquer outros procedimentos previstos neste edital como condição para a efetivação do seu 

atendimento, será remunerado por tais procedimentos conforme valores dispostos no edital. 

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

ou supressões que se fizerem necessárias na oferta de serviços, em até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com a necessidade da Secretaria 

Municipal de Saúde de Florianópolis; 

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

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

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

respeitando a livre negociação entre as partes. 

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

aprovado pela CONTRATANTE, deverá ser firmado em Termo Aditivo. 

CLÁUSULA QUARTA - DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E PAGAMENTO 

4.1 A CONTRATADA deverá emitir mensalmente as Notas Fiscais, correspondentes à prestação de 

serviços efetivamente prestados, as quais deverão ser entregues até o 5º dia útil do mês 

subsequente a execução, acompanhada de relatório demonstrativo de quantidades de 

procedimentos executados com as informações completas de: número de microchip, dados do 

tutor, procedimentos executados, data do serviço, descrição de intercorrências em caso de 

cirurgia e demais dados relevantes ao controle da DIBEA/SMS. 

4.2 O pagamento será efetuado no dia 22 ou 25 do mês subsequente ao da entrega da nota fiscal, de 

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

4.2.1 No caso de a data descrita recair em feriado, final de semana ou que não seja possível o 

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

4.3 A CONTRATADA deverá apresentar, obrigatoriamente, juntamente com a Nota Fiscal a Certidão 

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

FGTS. 

4.4 O encaminhamento da Nota Fiscal para devido pagamento dos valores estará condicionado à 



 

entrega de relatório mensal de serviços executados à DIBEA, sendo que o atraso na entrega de 

um deles ou ambos acarretará no adiamento do prazo de pagamento na mesma quantidade de 

dias, não incluindo neste caso qualquer acréscimo de valores a título de juros, multa ou correção 

monetária. 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA  

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

dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde: Unidade Orçamentário/Bloco: 

____________; Funcional: __________________;  Atividade: ________________________;  

Elemento de despesa: ___________________________ e Fontes de Recursos: _____ - 

_____________/mês e _______- ____________/mês. 

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1.1 A prestação dos serviços deverá ser feita nas dependências da CONTRATADA que se 

responsabilizará pelo paciente durante o tempo de permanência em suas dependências. 

6.1.2 Os atendimentos deverão ser realizados em locais legalmente destinados a esta 

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

vigor e equipados para prestar o serviço objeto deste termo. 

6.1.3 A CONTRATADA deverá ofertar local seguro, limpo, termicamente confortável e isolado 

para acomodação do animal em caso de cirurgia, consulta, exame, internação ou outros 

procedimentos, seguindo as normas sanitárias e priorizando o bem-estar dos animais. 

6.2 FORMA COMO OS SERVIÇOS SERÃO SOLICITADOS 

6.2.1 A demanda para a realização dos serviços será determinada pela Diretoria de Bem-Estar 

Animal/Secretaria Municipal de Saúde; 

6.2.2 Os procedimentos contratados serão prioritariamente destinados aos animais residentes 

da DIBEA devendo o saldo remanescente ser destinado ao atendimento das demandas de 

tutores munícipes de Florianópolis, comprovadamente enquadrados nos critérios 

socioeconômicos de baixa renda, obedecendo os critérios de urgência eleitos pelo corpo 

técnico ou por ordem de agendamento. 



 

6.2.3 As solicitações serão realizadas por meio de requisições devidamente carimbadas e 

assinadas pelos médicos veterinários da DIBEA e encaminhadas à CONTRATADA 

diretamente ou por meio dos tutores se assim for autorizado; 

6.2.4 Em casos de urgência e emergência, os pedidos de atendimento serão realizados por meio 

de correio eletrônico ou aplicativo de celular, sendo as requisições enviadas 

posteriormente; 

6.2.5 As requisições emitidas pela Diretoria de Bem-Estar Animal, em casos urgentes e 

emergenciais, podem ser encaminhadas fora do horário comercial. 

6.2.6 Mediante autorização oficial da CONTRATANTE poderão ser encaminhados à 

CONTRATADA animais transportados por órgãos oficiais; 

6.2.7 É atribuição do tutor/responsável realizar, com o animal que passar por procedimento 

cirúrgico, o pré-jejum de sólidos e líquidos de 12 horas, conforme orientações recebidas 

da DIBEA/SMS e da CONTRATADA. 

6.2.8 É possível que o tutor/responsável possa levar o animal até a CONTRATADA, e esta 

somente poderá aceitá-lo se estiver acompanhado de requisição para a realização do 

procedimento emitida pela DIBEA/SMS, recebida física ou eletronicamente no ato da 

inscrição via central de agendamento da DIBEA/SMS. 

6.3 NORMAS E OBRIGAÇÕES GERAIS 

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

Chamamento Público, no Termo de Referência e no Contrato de Prestação de Serviços. 

6.3.2 A CONTRATADA deverá ter registro atualizado no Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do respectivo Estado. 

6.3.3 A CONTRATADA deverá manter-se, durante a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações e condições de habilitação exigidas no edital de chamada pública. 

6.3.4 A CONTRATADA deverá estar disponível para iniciar a prestação de serviços à 

CONTRATANTE a partir do momento da assinatura do contrato. 

6.3.5 A CONTRATADA deverá informar o nome e o registro do médico veterinário Responsável 

pela Clínica, caso haja mudança, deve ser imediatamente informado. 

6.3.6 Para a execução dos procedimentos e exames os estabelecimentos contratados deverão 

dispor de equipe suficiente e qualificada. Os profissionais médicos veterinários deverão 

ser inscritos no Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina - CRMV/SC. 

6.3.7 A CONTRATADA deverá prestar os serviços com qualidade durante a vigência do 



 

Credenciamento, primando sempre pela segurança, pela dignidade e pelo respeito aos 

animais, com a prestação de informações (por meio de relatórios e prontuário) de todos 

os animais atendidos, conforme o serviço oferecido. 

6.3.8 Comunicar imediatamente à CONTRATANTE sobre qualquer alteração ocorrida no 

endereço, formas de contato, conta bancária e outros dados necessários para 

comunicação; 

6.3.9 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos 

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

na pessoa de prepostos ou estranhos. 

6.3.9.1 A CONTRATADA assumirá todas as responsabilidades legais decorrentes da 

conduta dos seus profissionais. 

6.3.10 A CONTRATADA responderá exclusiva e integralmente pela contratação de pessoal para 

a execução do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, 

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

em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE. 

6.3.10.1 A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, 

comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente 

exigidas. 

6.3.10.2 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, taxas, fretes, seguros, 

deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam 

ou venham a incidir na execução do contrato; 

6.3.11 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

6.3.12 A CONTRATADA deverá executar diretamente os serviços contratados, sem 

transferência de responsabilidade/subcontratação, exceto para os casos de banho e 

tosa, exames laboratoriais ou de imagem em que a empresa poderá “utilizar” serviços 

de empresas especializadas e/ou profissional volante. 

6.3.13 A DIBEA/SMS realizará avaliação dos serviços prestados pelas empresas contratadas, por 

meio de servidores ou prestadores de serviços designados. 

6.3.14 A CONTRATADA deverá prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem 

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

serviços prestados, nos prazos estabelecidos neste edital ou indicados pela 

CONTRATANTE. 



 

6.4 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS 

6.4.1 A CONTRATADA deverá realizar os serviços contratados sem cobrança de qualquer valor 

adicional. 

6.4.2 A CONTRATADA deverá zelar pelo bem-estar dos animais encaminhados para 

atendimento e não fazer distinção em relação aos demais pacientes; 

6.4.3 Mitigar riscos de fugas e acidentes envolvendo animais; 

6.4.4 Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta execução, inclusive 

perante terceiros; 

6.4.5 Apresentar quando solicitado, Laudo Médico Veterinário dos animais atendidos pela 

CONTRATADA, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contendo nome e número do 

microchip do animal; 

6.4.6 A empresa CONTRATADA será ́responsável pelos materiais e equipamentos necessários à 

prestação dos serviços, como por exemplo material cirúrgico, material de enfermagem, 

material para coleta de exames, equipamentos e insumos necessários para a realização 

dos procedimentos, 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 e saúde do animal.  

6.4.7 A empresa CONTRATADA terá que fornecer também receita medicamentosa e 

recomendações do pós-atendimento. 

6.4.8 A CONTRATADA 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. 

6.4.9 Oferecer fácil comunicação e agilidade para encaminhamento dos animais, agendamento 

dos procedimentos, bem como para o envio dos resultados, imagens e laudos dos 

exames, por meio de telefone, correio eletrônico, aplicativo de celular, mensagem de 

texto e/ou outros meios de comunicação; 

6.4.10 A CONTRATADA deverá manter devidamente arquivados os prontuários e outros 

documentos dos animais atendidos e, de imediato, quando solicitado, apresentá-los à 

DIBEA/SMS para o acompanhamento da execução do contrato, bem como fornecer 

demais informações acerca dos procedimentos realizados. 

6.4.11 Fazer constar obrigatoriamente, de forma legível, no prontuário os dados de 

identificação do paciente, anamnese, exame físico, resultados de exames realizados 

(laboratoriais, radiológicos e outros), hipóteses diagnósticas, diagnóstico(s) definitivo(s), 

tratamento realizado, evolução diária e procedimentos realizados; evolução médica 



 

diária (no caso de internação); evoluções de enfermagem e de outros profissionais 

assistentes; prescrições médicas, descrições cirúrgicas, fichas anestésicas, resumo de 

alta, fichas de atendimento ambulatorial e/ou atendimento de urgência e boletins 

médicos; 

6.4.12 Realizar, após autorização prévia documentada via correspondência eletrônica ou 

mensagem de texto da Diretoria do Bem-Estar Animal, exames e procedimentos 

cirúrgicos ou não que se fizerem necessários em animais resgatados pela DIBEA, bem 

como disponibilizar local para a internação dos animais que assim necessitarem; 

6.4.13 Caso o animal encaminhado pela CONTRANTE, para realização de qualquer serviço 

veterinário, não se apresentar identificado através de microchip, o mesmo deverá ser 

imediatamente implantado pela CONTRATADA, sendo o microchip fornecido pela 

CONTRATANTE e o aplicador será ́de responsabilidade da CONTRATADA; 

6.4.14 As áreas sicas des nadas à realização dos procedimentos deverão seguir 

rigorosamente as especificações da Resolução 1.275/2019 do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária e serão de responsabilidade da empresa/estabelecimento 

credenciado, ficando sujeitas à fiscalização da Vigilância Sanitária e DIBEA/SMS a 

qualquer momento durante a vigência do Contrato.  

6.4.15 O funcionamento, instalações e equipamentos de Laboratórios Clínicos de Diagnóstico 

Veterinário, Postos de Coleta, Laboratórios de Patologia Veterinária e demais 

estabelecimentos que realizam exames com a finalidade de propiciar suporte ao 

diagnóstico clínico deverão estar rigorosamente de acordo com às condições e 

especificações contidas na Resolução 1.374/2020  do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária e serão de responsabilidade da empresa/estabelecimento credenciado, 

ficando sujeitas à fiscalização da Vigilância Sanitária e DIBEA/SMS. 

6.4.16 Obedecer à legislação municipal, estadual e federal vigente sobre a realização de 

procedimentos técnicos reconhecidos cientificamente; 

6.4.17 A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE qualquer irregularidade de que 

tenha conhecimento. 

6.4.18 Responsabilizar-se civil e criminalmente em caso de ocorrência de óbito ou qualquer 

dano permanente causado ao animal por imperícia, imprudência, negligência, agressão, 

fuga ou acidente; 

6.4.19 O rol de procedimentos descritos nos grupos de detalhamento do objeto contratado, 

não excluem, em caso de necessidade, outros procedimentos que se mostrarem 

necessários, devendo a CONTRATADA enquadrar o tratamento do animal em seu 



 

respectivo item, de acordo com a similaridade. 

6.4.20 Atender intercorrências no pré, trans, pós-cirúrgico e complicações pós-cirúrgicas, bem 

como oferecer suporte e retornos necessários para a recuperação do paciente, com os 

devidos materiais, sem ônus à Administração; 

6.4.21 A CONTRATADA deverá entregar, até́ o quinto dia útil de cada mês, durante a vigência 

do Contrato, relatório contendo todos os procedimentos veterinários realizados no mês 

anterior com os respectivos valores, para conferência e aprovação, acompanhado das 

cópias das requisições, para então emitir nota fiscal dos serviços prestados, para 

controle interno do município de Florianópolis e posterior pagamento; 

6.4.22 Atender prontamente a quaisquer exigências da DIBEA/SMS, inerentes ao objeto da 

presente licitação. 

6.4.23 Os profissionais devem estar em dia com suas obrigações junto aos respectivos 

Conselhos de Classe, quando aplicável. 

6.5 DA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

6.5.1 Será ́computado como atendimento: um procedimento, ou um grupo de procedimentos 

e ou exame (s), realizado (s) em um único animal. 

6.5.2 Cada CONTRATADA, escolhida conforme a residência do tutor e disponibilidade para 

atendimento, receberá da DIBEA a Requisição Clínica de Serviço Veterinário, documento 

este no qual se estabelecerá os procedimentos que deverão ser realizados em cada 

animal. 

6.5.3 Os serviços serão executados conforme a demanda, considerando, inclusive, o prazo 

para execução dos procedimentos e exames veterinários, que será ́definido por grau de 

importância e gravidade de cada caso, os quais serão julgados pelo Corpo Clínico 

Veterinário da Diretoria de Bem-Estar Animal e solicitado pela CONTRATANTE da 

seguinte forma: 

a) Emergência: os procedimentos e exames veterinários deverão ser realizados 

imediatamente pela CONTRATADA após a solicitação da CONTRATANTE; 

b) Urgência: os procedimentos e exames veterinários deverão ser realizados pela 

CONTRATADA em até́ 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação da CONTRATANTE; 

c) Eletivos: os procedimentos e exames veterinários deverão ser realizados pela 

CONTRATADA em até 3 (três) dias úteis após a solicitação da CONTRATANTE e no 

máximo 30 (trinta) dias. 



 

6.5.4 A frequência e periodicidade serão de acordo com a demanda de animais atendidos pela 

Diretoria de Bem-Estar Animal - DIBEA. A CONTRATADA que dispor de atendimento para 

os serviços de Procedimentos de Plantão, será 24 horas por dia, todos os dias da 

semana, inclusive sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. Para os serviços de 

Procedimentos fora do Plantão, de segunda-feira à sexta-feira, das 08h às 18h. 

6.5.5 Emitir e encaminhar à DIBEA resultado dos exames e laudos técnicos após 1 (um) dia do 

prazo necessário para conclusão da análise do material enviado ou das imagens obtidas, 

bem como encaminhar o prontuário, histórico e nome e número do microchip do 

animal; 

6.5.6 A não apresentação dos resultados e laudos solicitados, configurará a não realização 

destes, impossibilitando assim o seu pagamento. 

6.5.7 A CONTRATADA providenciará, no momento da entrada do animal, que o 

tutor/responsável assine o Termo de Autorização para Procedimento Cirúrgico, no qual 

constem informações próprias e do cirurgião que realizar o procedimento. O respectivo 

documento ficará sob responsabilidade da CONTRATADA e cópia deste deverá ser 

entregue à CONTRATANTE anexada ao relatório mensal de atividades.  

6.5.8 A CONTRATADA deverá assegurar que todos os procedimentos sejam realizados ou 

supervisionados por médico (a) veterinário (a) devidamente registrado no CRMV-SC, que 

deverá assinar como responsável técnico pelo procedimento. 

6.5.9 Os procedimentos deverão ser realizados de modo a garantir a integridade física dos 

animais sob a guarda da CONTRATADA, de acordo com os princípios éticos e de bem-

estar animal. 

6.5.10 A CONTRATADA deverá ministrar medicação prévia adequada (sedação e anestésico), 

quando necessário, conforme espécie e porte do animal, de forma que o procedimento 

seja seguro e indolor. 

6.5.11 A CONTRATADA deverá respeitar as técnicas de antissepsia do animal, do profissional 

veterinário e demais auxiliares; higienização do ambiente e esterilização dos materiais. 

Todas as pessoas que participarem dos procedimentos deverão estar devidamente 

paramentadas. 

6.5.12 A CONTRATADA deverá aplicar medicação injetável no pós-operatório imediato 

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

medicamentos para controle de processos infecciosos e inflamatórios, adequados à 

espécie e porte dos animais, que deverá constar no prontuário de cada animal. 

6.5.13 O médico veterinário responsável deverá prestar as orientações necessárias ao 



 

tutor/responsável pelo animal a respeito do procedimento realizado e informar sobre as 

diretrizes de suporte no atendimento de eventuais intercorrências. 

6.5.14 A CONTRATADA deverá incluir na prestação dos serviços recursos materiais e humanos, 

aqui não apontados, sem ônus para a CONTRATANTE, mas que julgue necessários, desde 

que em comum acordo entre as partes. 

6.5.15 Os animais com tutores atendidos pela CONTRATADA serão devolvidos diretamente aos 

tutores/responsáveis, na data a ser estabelecida pela clínica/hospital, devendo 

necessariamente ser informado a DIBEA, respeitando o período necessário para a 

recuperação do animal. 

6.5.16 No ato da retirada dos animais, os tutores/responsáveis deverão assinar prontuário de 

liberação, receber da CONTRATADA a prescrição médica, bem como serem orientados 

sobre os cuidados a serem feitos nos domicílios e data do retorno dos animais quando 

houver necessidade; 

6.5.17 No documento com orientações médico-veterinárias, deverá constar meio de contato 

para em caso de complicações decorrentes do procedimento seja possível o retorno à 

clínica/hospital; 

6.5.18 Todo e qualquer exame ou procedimento adicional deve ser previamente autorizado 

pela DIBEA, exceto em caso de risco iminente de morte do animal; 

6.5.19 A CONTRATADA não deverá realizar quaisquer outros procedimentos como: consultas, 

tratamentos, medicamentos, exames, raios-X, tratamento de doenças e outros, que não 

estão cobertos pelo contrato e sem requisição/autorização da DIBEA; 

6.5.20 Cada serviço somente será considerado concluído mediante alta do animal e emissão da 

comprovação referente aos serviços prestados;  

6.5.21 Todos os serviços prestados serão conferidos no momento da alta do animal, e se a 

quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, a 

CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades cabíveis, verificar as inconsistências apresentadas pelo fiscal 

do contrato; 

6.5.22 A alta clínica dos animais internados na CONTRATADA deverá ser realizada das 08h às 

12h de segunda à sexta-feira, em dias úteis, a qual deverá ser informada a 

CONTRATANTE por mensagem via WhatsApp e/ou e-mail, contendo nome e número do 

microchip de cada animal de alta clínica a ser retirado do estabelecimento da 

CONTRATADA. Animais que apresentarem alta clínica fora do prazo determinado e que 

não estiverem mencionados, só serão recebidos no próximo dia útil, mediante a nova 



 

comunicação a ser realizada pela CONTRATADA, respeitando os critérios acima; 

6.5.23 É atribuição do tutor/responsável realizar os cuidados pós-procedimento, em seu 

domicílio, conforme orientações prestadas pela CONTRATADA; 

6.5.24 A CONTRATADA deverá instruir os médicos veterinários de sua equipe para 

comunicarem ao proprietário do animal qualquer anormalidade que vierem a constatar 

durante os exames, cirurgia ou manuseio deste e que, a critério do (a) médico (a) 

veterinário (a) exijam tratamento ou cuidados especiais; 

6.5.25 A CONTRATADA deverá garantir o retorno do animal após o período para reavaliação, 

quando houver necessidade; 

6.5.26 A CONTRATADA deverá atender a intercorrências no pré, trans e pós-cirúrgico até a 

completa cicatrização e recuperação do animal, relacionado aos procedimentos sem 

ônus à CONTRATANTE ou ao tutor/responsável; 

6.5.27 A CONTRATADA deverá oferecer atendimento pós-cirúrgico sem custo, sem limite de 

número de vezes, dentro do prazo de 6 meses a contar da data da cirurgia, somente 

para os casos relacionados ao procedimento realizado, informando à CONTRATANTE; 

6.5.28 A CONTRATADA deverá ofertar reavaliações dos pacientes que realizaram determinado 

procedimento veterinário, até que seja atestada plena alta médica veterinária, não 

havendo custos adicionais à CONTRATANTE e ocorrerá da seguinte forma: 

a) Reavaliações Periódicas: serão pré-agendadas no dia da alta/liberação do animal, 

após o procedimento realizado ou reavaliação anterior, conforme prazo de retorno 

indicado pelo médico veterinário responsável pelo atendimento; 

b) Reavaliações Extraordinárias: por meio de consulta a ser realizada pela CONTRATADA 

em até́ 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação da CONTRATANTE, sempre que esta 

apontar qualquer complicação de maior gravidade durante a fase de recuperação do 

animal, que esteja relacionada ao procedimento veterinário realizado pela 

CONTRATADA; 

6.5.29 Em caso de abertura dos pontos ou outras intercorrências pós-operatórias de animal já 

entregue ao tutor/responsável este poderá contatar diretamente a clínica. Em caso de 

comprovação de falha técnica da CONTRATADA, essa será responsável pelos custos da 

nova sutura ou outro procedimento necessário. Comprovada negligência do 

tutor/responsável relativo aos cuidados no pós-operatório, esse será responsável pelos 

custos de refazer o serviço. 

6.5.30 A CONTRATADA deverá comunicar eventuais óbitos no pré, trans e pós-cirúrgico ao 

responsável pelo encaminhamento do animal, e disponibilizar o cadáver para o 



 

responsável em no máximo 24 horas após o óbito. Na hipótese do tutor ou responsável 

do animal não retirar o cadáver, ou as partes, à CONTRATADA deverá dar o destino 

adequado segundo a legislação vigente, excetuando casos em que a CONTRATANTE 

solicite a responsabilidade para si; 

6.5.31 A CONTRATADA providenciará um relatório assinado pelo médico veterinário 

responsável pela cirurgia, que deverá ser entregue ao responsável pelo animal que 

venha a sofrer transtorno ou óbito durante o procedimento pré-cirúrgico, cirúrgico ou 

pós-cirúrgico, explicando o quadro clínico e as razões determinantes dessa 

anormalidade. A CONTRATADA obrigatoriamente fornecerá à CONTRATANTE a cópia do 

respectivo relatório. 

6.5.32 É obrigatório que a CONTRATADA mantenha prontuário dos animais atendidos, no qual 

deverão ser anotados todos os seus dados devendo estes serem arquivados em 

consonância com as determinações legais, especialmente no que tange ao prazo; 

6.5.33 É facultado ao médico veterinário responsável pelo atendimento vetar/inabilitar a 

execução do procedimento cirúrgico em animais que apresentem más condições de 

saúde e que possam implicar risco de morte ou que as condições do animal possam 

implicar insucesso do procedimento, e/ou doenças e fatores adjacentes que possam 

interferir na cirurgia. Nestes casos poderá ser postergada a data da cirurgia até a 

liberação/habilitação do animal. 

a) O profissional responsável pelo atendimento e avaliação deverá emitir relatório com 

a justificativa do veto/inabilitação ao procedimento que deverá ser em 3 (três) vias, 

manter 01 (uma) via na clínica da CONTRATADA, entregar outra via para o 

tutor/guardião/responsável pelo animal e encaminhar uma via para a CONTRATANTE. 

6.5.34 Na constatação de que os serviços estão em desacordo com as especificações 

determinadas, estes deverão ser refeitos, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

6.5.35 Os serviços deverão ser realizados sem cobrança de qualquer valor adicional, sem fazer 

distinção entre o atendimento destinado aos animais encaminhados pela CONTRATANTE 

e os demais pacientes, particulares, atendidos pela CONTRATADA e sem 

condicionamento de aquisição de produtos e/ou outros. 

6.5.36 A cobrança de valores dos exames/consultas/procedimentos, objetos deste contrato, 

dos tutores responsáveis pelo paciente acarretará a imediata rescisão do contrato e 

abertura de processo administrativo de punição de empresas, de acordo com o Decreto 

Municipal n° 20.137/2019 e suas alterações. 

6.5.37 A CONTRATADA deverá comunicar toda e qualquer anormalidade relacionada aos 



 

serviços prestados no prazo de até 24 horas, contado da ocorrência do fato. 

6.5.38 Qualquer situação alheia ao edital será analisada pela equipe de médicos veterinários da 

Diretoria de Bem-Estar Animal e Comissão de Acompanhamento e Fiscalização - CAF, 

que será a referência técnica. 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1 Encaminhar os animais para a Contratada para o atendimento e realização dos procedimentos 

necessários no local, com data e horário previamente agendados, exceto nos casos excepcionais 

de emergência e urgência; 

7.2 Efetuar o transporte dos animais sob a guarda da DIBEA para execução dos serviços, entrega e 

retirada, no estabelecimento da CONTRATADA; 

7.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados com as 

especificações constantes do Edital e do Termo de Referência, para fins de aceitação e 

conferência dos procedimentos realizados; 

7.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, por meio Comissão de 

Acompanhamento e Fiscalização - CAF, composta por médico veterinário, devidamente inscrito 

no Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina - CRMV-SC, especialmente 

designado para a função e corpo administrativo/técnico da Diretoria de Bem-Estar Animal. 

7.5 Efetuar o pagamento, após aprovação do relatório mensal de procedimentos realizados enviado 

pela CONTRATADA, no prazo previsto; 

7.6 Realizar visitas eventuais nas instalações da unidade nos quais serão realizados os procedimentos 

e notificar a CONTRATADA em casos de constatação de irregularidade; 

7.7 Imputar a responsabilidade à CONTRATADA pela ocorrência de óbito ou qualquer dano 

permanente causado ao animal por imperícia, imprudência, negligência, fuga, agressão ou 

acidente, devendo esta estar ciente, desde já, que todos os procedimentos cirúrgicos e suas 

possíveis consequências são de inteira responsabilidade do profissional responsável; 

7.8 Comunicar por escrito a CONTRATADA, sobre as possíveis irregularidades na prestação dos 

serviços para adoção de providências a fim de sanar os problemas eventualmente ocorridos; 

7.9 Atestar que as notas fiscais estejam em conformidade com este documento e relatório mensal 

e encaminhá-las para pagamento; 

7.10 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

7.11 Quaisquer situações alheias ao edital serão analisadas pelos técnicos da área do município. 



 

CLÁUSULA OITAVA – GESTOR E FISCAL DO CONTRATO 

8.1. A responsabilidade direta pela gestão do presente Contrato será do Ordenador do Fundo 

Municipal de Saúde, ou a quem ele formalmente designar. 

8.2. A fiscalização do presente Contrato, pelo Contratante, será exercida por um representante ou 

comissão nomeada pelo Gestor do Contrato ao qual terá sua nomeação publicada através de 

portaria e competirá a ele dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua vigência. 

8.3. A fiscalização da contratação será exercida por uma Comissão de Acompanhamento e 

Fiscalização- CAF com representantes da DIBEA/SMS em conjunto com um médico veterinário 

do órgão, designado para realizar o acompanhamento da execução dos serviços, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 

ciência à Administração. 

8.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade como art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.5. A CAF anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

8.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal ou da Comissão deverão 

ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção de medidas convenientes. 

8.7. A CONTRATANTE poderá efetuar vistorias nas instalações da CONTRATADA, independente de 

agendamento prévio, anterior ou posteriormente à assinatura do contrato, para verificar se 

persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas por ocasião do credenciamento, 

de acordo com os critérios vigentes na legislação. 

8.8. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa da 

CONTRATADA poderá ensejar a não prorrogação do contrato ou a revisão das condições ora 

estipuladas. 

8.9. A CONTRATADA, quando auditada, deverá responder relatório no tempo solicitado pela 

auditoria e disponibilizar documentação solicitada por esta. 

 



 

CLÁUSULA NONA – DA PROTEÇÃO DE DADOS  

9.1. A CONTRATADA declara conhecer a Lei n° 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD) 

e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com o 

intuito de proteger os dados pessoais que lhe forem repassados, cumprindo as normas de 

proteção de dados pessoais, jamais colocando, por seus atos ou por sua omissão, a 

CONTRATANTE em situação de violação de tais regras. 

9.2. A CONTRATADA designará Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais cuja a identidade e as 

informações de contato deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, 

preferencialmente seu no sítio eletrônico de acordo com o § 1º. do art. 41 da Lei nº 

13.709/2018. (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). 

9.3. A CONTRATADA se comprometerá a manter a CONTRATANTE informada sobre os dados 

atualizados de contato do Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais, sempre que for 

substituído, independentemente das alterações em sua página eletrônica. 

9.4. A CONTRATADA somente poderá tratar dados pessoais dos usuários dos serviços contratados, 

nos limites e finalidades exclusivas do cumprimento de suas obrigações com base no presente 

contrato e jamais para nenhuma outra finalidade. 

9.5. A CONTRATADA se certificará de que seus empregados, representantes e prepostos agirão de 

acordo com o presente contrato e com as leis de proteção de dados e eventuais instruções 

transmitidas pela CONTRATANTE sobre a presente cláusula, comprometendo-se a manter o 

sigilo e a confidencialidade dos dados pessoais e dos dados pessoais sensíveis repassados em 

decorrência da execução do objeto contratual em consonância com o disposto na Lei nº 

13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LPGD), certificando-se a CONTRATADA de que 

seus empregados, representantes e prepostos assumam compromisso ou confidencialidade ou 

estejam sujeitos as obrigações legais de confidencialidade. 

9.6. Se o titular dos dados ou terceiros solicitarem informações à CONTRATADA relativas ao 

tratamento de dados pessoais que detiver em decorrência do presente contrato, a 

CONTRATADA submeterá esse pedido à apreciação da CONTRATANTE, não podendo, sem 

instruções prévias da CONTRATANTE, transferir, compartilhar e/ou garantir acesso aos dados 

pessoais que detenha por força do presente contrato, sendo, em regra, vedada a transferência 

das informações a outras pessoas físicas ou jurídicas, salvo aquelas decorrentes de obrigações 

legais ou para viabilizar o cumprimento do próprio contrato; se a solicitação for realizada por 



 

autoridade de proteção de dados, a CONTRATADA informará imediatamente à CONTRATANTE 

sobre tal pedido e suas decorrências.  

9.7. A CONTRATADA prestará assistência à CONTRATANTE no cumprimento das obrigações previstas 

nas leis de proteção de dados, quando relacionadas ao objeto contratual, especialmente nos 

casos em que for necessária a assistência da CONTRATADA para que a CONTRATANTE cumpra 

suas obrigações, incluindo aquelas relativas à segurança do tratamento, violações de dados 

pessoais, avaliação de impacto de proteção de dados, e consulta prévia a autoridades de 

proteção de dados, incluindo pedidos de acesso, retificação, bloqueio, restrição, apagamento, 

portabilidade de dados, ou o exercício de quaisquer outros direitos dos titulares de dados com 

base nas Leis Aplicáveis à Proteção de Dados. 

9.8. Quando solicitada, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, no prazo de 2 (dois) dias úteis, 

todas as informações necessárias para comprovar a conformidade das obrigações da 

CONTRATADA previstas neste contrato com as leis de proteção de dados. 

9.9. A CONTRATADA prestará assistência à CONTRATANTE no cumprimento de suas outras 

obrigações de acordo com as leis de proteção de dados, no caso em que estiver implícita sua 

assistência e/ou nos casos em que for necessária para que a CONTRATANTE cumpra suas 

obrigações concernentes a segurança do tratamento, violações de dados pessoais, avaliação de 

impacto de proteção de dados e consulta prévia as autoridades de proteção de dados. 

9.10. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar à CONTRATANTE, por escrito, em até 2 (dois) dias 

úteis a contar do momento em que tomou ciência da violação, ou em menor prazo, se assim 

vier a recomendar ou determinar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD, 

qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou 

ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento 

inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais.  

9.11. A CONTRATADA indenizará a CONTRATANTE, em razão do não cumprimento por parte da 

CONTRATADA das obrigações previstas nas leis, normas, regulamentos e recomendações das 

autoridades de proteção de dados com relação ao presente contrato, de quaisquer danos, 

prejuízos, custos e despesas, incluindo-se honorários advocatícios, multas, penalidades e 

eventuais dispêndios investigativos relativos a demandas administrativas ou judiciais 

propostas em face da CONTRATANTE a esse título. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES  



 

10.1. Na hipótese de identificação de irregularidades na oferta dos procedimentos, a CONTRATADA 

será notificada pela Comissão de Fiscalização de Contratos de Serviços em Saúde. Caso a 

situação não seja restabelecida ou ocorra reincidência, a CONTRATADA será novamente 

notificada.  

10.2. Na ocorrência de duas notificações, a Comissão de Fiscalização de Contratos de Serviços em 

Saúde procederá ao encaminhamento de abertura de processo de punição de empresas. 

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

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

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

I. Advertência; 

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

administração por até 2 (dois) anos; 

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

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida desde que ressarcida 

a administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base na alínea anterior; 

IV. Multa a ser cobrada segundo os seguintes critérios: 

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

sobre o valor mensal estimado dos serviços contratados; 

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

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

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

absoluto; 

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

correspondente à parcela dos serviços inexecutados ou executados em 

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

aplicáveis à espécie; 

d. Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito 

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

percentual) sobre o valor mensal estimado dos serviços contratados; 



 

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

cento) sobre o valor mensal estimado dos serviços contratados. 

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

motivar, consideradas as circunstâncias objetivas de cada ocorrência. 

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

multa. 

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

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

Saúde. 

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

10.8. A imposição de qualquer das sanções não ilidirá o direito da contratante exigir indenização 

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

gestores do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente das responsabilidades criminal 

ou ética do autor do fato. 

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

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

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

10.10. A contratada deverá garantir o acesso às suas dependências do Conselho de Saúde, no 

exercício do seu poder de fiscalização. 

10.11. A cobrança de valores dos exames listados neste Edital dos pacientes ou de seus 

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

Inidoneidade e responsabilização Civil e Criminal; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO POR INTERESSE DA CONTRATANTE  

11.1. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, suspender a prestação dos serviços, ou de parte 

deles, desde que notifique por escrito à CONTRATADA, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 

em seu artigo 78, inciso XIV. 



 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA  

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

prorrogado por meio de Termos Aditivos, conforme art. 57 da Lei 8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICACÃO  

13.1. O presente Termo deverá ser publicado, em extrato, no Diário Oficial do Município de 

Florianópolis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERACÃO DO CONTRATO  

15.1. Este contrato poderá ser alterado, exceto em seu objeto, nos casos previstos no artigo 65 da 

Lei no 8.666/93, por meio de Termos Aditivos e por acordo entre as partes.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO  

16.1. A rescisão contratual poderá ser: 

16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, desde que haja a notificação 

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

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

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

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

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

conveniência da CONTRATANTE. 

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

aplicação das penalidades previstas no instrumento; 

16.3. Constituem motivos para rescisão do Contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal 8.666/93; 

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

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



 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO  

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com expressa renúncia 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões resultantes do 

presente contrato não resolvidas na esfera administrativa.  

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato na data abaixo 

indicada, em 03 (três) vias de igual teor e forma.  

 

Florianópolis, ___ de ___________ de 202X.  

_____________________________________________ 

CONTRATANTE 

_____________________________________________ 

CONTRATADA 



 

ANEXO XII 
DETALHAMENTO TETO FINANCEIRO DO EDITAL 

 
 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022/SMS/PMF – Serviços Médico-Veterinários. 

 

ORÇAMENTO DISPONÍVEL PARA EDITAL 340.500,00 100 

GRUPO Nome do Grupo VALOR (R$) % 

1 Atendimentos emergenciais 17.025,00  5 

2 Procedimentos clínicos 40.860,00  12 

3 Exames para equinos 6.810,00  2 

4 Testes/perfis/exames laboratoriais 54.480,00  16 

5 Exames de imagem 54.480,00  16 

6 Procedimentos oftalmológicos 13.620,00  4 

7 Cirurgias otológicas 13.620,00  4 

8 Cirurgias do aparelho digestivo 13.620,00  4 

9 Cirurgias do aparelho respiratório 13.620,00  4 

10 Cirurgias buco-maxilo-faciais 20.430,00  6 

11 Cirurgias traumáticas e ortopédicas 51.075,00  15 

12 Cirurgias do aparelho urogenital 34.050,00  10 

13 Procedimentos opcionais 6.810,00  2 

 

“10.6. A divisão do teto financeiro do edital entre os grupos/procedimentos ocorre meramente 

para fins de apuração da distribuição da demanda, sendo na execução do contrato observado 

somente o teto financeiro total deste, podendo haver remanejamento de valores entre os 

procedimentos credenciados, conforme necessidade da SMS. 

10.7. Havendo saldo de recursos financeiros em procedimentos/grupos que não receberam oferta 

para credenciamento e, conforme necessidade, a SMS poderá redistribuí-los.” 
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