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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-18264/2022

 
1.      DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 PREÂMBULO:
A Prefeitura do Município de Ariquemes, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº.
04.104.816/0001-16, com sede à Avenida Tancredo Neves, nº. 2.166, Setor Institucional, Ariquemes-RO,
através da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto 18259 de 22/12/2021 (ID 681204),
torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado torna público a
realização de chamamento público para obtenção de propostas para que seja efetuado
o CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS/HOSPITAIS VETERINÁRIOS QUE ATUEM NO ATENDIMENTO DE
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRAÇÃO) EM CANINOS E FELINOS DE AMBOS
OS SEXOS, VISANDO ATENDER O CONTROLE POPULACIONAL DE TAIS ANIMAIS, ATENDENDO
ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
ARIQUEMES/RO, para que o Município cumpra com as suas obrigações, por intermédio da secretaria
municipal de saúde de Ariquemes, que figura como responsável pela continuidade do serviço público de
maneira a atender a legislação municipal.

1.2. As contratações decorrentes do presente chamamento serão formalizadas com base na Lei 8666/93,
atendendo os preceitos da transparência, eficiência, isonomia, seleção da proposta mais vantajosa, bem
como ofertar meios para assegurar a autoridade competente do cumprimento dos requisitos do Art. 26,
parágrafo único, e incisos II e III da Lei Nacional nº 8.666/1993; e as exigências estabelecidas neste Edital,
no Projeto Básico e nos seus anexos;

1.3. As propostas deverão ser entregues até 20/12/2022.

1.4 Do valor estimado para a Contratação: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

1.5 Cronograma.

EVENTO DATA
Publicação do Edital 30/11/2022
Período de solicitação de credenciamento (Inicial). 30/11/2022 a 20/12/2022
Prazo para solicitação de impugnação ao Edital 06/12/2022
Período de solicitação de credenciamento (Distribuição dos
demais) 20/12/2022 a 20/12/2025

Prazo para Julgamento e homologação do credenciamento 5(cinco) dias úteis após conclusão da
petição

Prazo para Recurso após inabilitação ou descredenciamento 5(cinco) dias úteis após ciência da decisão

Prazo para Julgamento do recurso do Recurso 5(cinco) dias úteis após conclusão da
petição

Prazo p/ celebrar Termo de Credenciamento/Contratual. 5 (cinco) dias úteis após homologação

2.      DO OBJETO
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2.1 O presente tem por objeto a Chamamento Público para CREDENCIAMENTO DE
CLÍNICAS/HOSPITAIS VETERINÁRIOS QUE ATUEM NO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE
ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRAÇÃO) EM CANINOS E FELINOS DE AMBOS OS SEXOS,
VISANDO ATENDER O CONTROLE POPULACIONAL DE TAIS ANIMAIS, ATENDENDO ASSIM AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES/RO, para
que o Município cumpra com as suas obrigações, por intermédio da secretaria municipal de saúde de
Ariquemes, que figura como responsável pela continuidade do serviço público de maneira a atender a
legislação municipal.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA QUANTIDADE 

ITEM UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 Serviço 250

Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de
CASTRAÇÃO ANIMAL, elencadas na tabela abaixo, com o fornecimento de
todos os profissionais, equipamentos, espaço físico e demais insumos
necessários para a execução dos serviços, conforme a Lei Municipal
2.518/2021, de forma contínua, com execução dos serviços, conforme
demanda, 5 (cinco) dias por semana, de forma ininterrupta na cidade de
Ariquemes/RO.

1.  A Contratada realizará Atendimentos Ambulatoriais para avaliação e
de intervenção cirúrgica para realização da cirurgia de castração, de
maneira previamente estabelecida e regulada pela Secretaria
Municipal de Saúde.

2.  O estabelecimento deverá ter plenas condições de atendimento das
demandas, devendo de maneira indispensável manter-se alinhada
com legislação sanitária e correlatas.

3.  A empresa deverá realizar todos os exames necessários, assim como
fornecer medicamentos e eventuais intervenções indispensáveis para
a realização das castrações, inclusive no pós-operatório com
fornecimento de colar do tipo Elizabetano para cães/gatos, tamanho
a definir de acordo com a demanda, com acabamento em plástico
dos dois lados, tiras para passar coleira e fecho em nylon para
garantia do bem estar animal, devendo prever o valor no momento
do orçamento.

Caberá a contratada fazer a conferência de todos os critérios de regulação
dos procedimentos contratados para a execução do procedimento.

1.1 CASTRAÇÃO ANIMAL PARA CÃES, SEXO: FEMEA DE PEQUENO
PORTE, CONSIDERADOS POR PESO E ALTURA: PESO: 0,5 KG A 05 KG;

1.2 CASTRAÇÃO ANIMAL PARA CÃES, SEXO: MACHO DE PEQUENO
PORTE, CONSIDERADOS POR PESO E ALTURA: PESO: 0,5 KG A 05 KG;

1.3 CASTRAÇÃO ANIMAL PARA CÃES, SEXO: FEMEA DE MÉDIO PORTE,
CONSIDERADOS POR PESO E ALTURA: PESO: 06 KG A 14 KG;

1.4 CASTRAÇÃO ANIMAL PARA CÃES, SEXO: MACHO DE MÉDIO PORTE,
CONSIDERADOS POR PESO E ALTURA: PESO: 06 KG A 14 KG;

1.5 CASTRAÇÃO ANIMAL PARA CÃES, SEXO: FEMEA DE GRANDE PORTE,
CONSIDERADOS POR PESO E ALTURA: PESO: 15  KG A 24 KG;

1.6 CASTRAÇÃO ANIMAL PARA CÃES, SEXO: MACHO DE GRANDE PORTE,
CONSIDERADOS POR PESO E ALTURA: PESO: 15  KG A 24 KG;

1.7 CASTRAÇÃO ANIMAL PARA CÃES, SEXO: FEMEA DE GRANDE PORTE TIPO
XG, CONSIDERADOS POR PESO E ALTURA: PESO ACIMA DE 25 KG;

1.8 CASTRAÇÃO ANIMAL PARA CÃES, SEXO: MACHO DE GRANDE PORTE TIPO
XG, CONSIDERADOS POR PESO E ALTURA: PESO ACIMA DE 25 KG;

1.9 CASTRAÇÃO ANIMAL PARA GATOS, CONSIDERADOS POR SEXO, MACHO

1.10 CASTRAÇÃO ANIMAL PARA GATOS, CONSIDERADOS POR SEXO, FEMEA.
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3.      DA ELABORAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA
3.1. Os interessados deverão elaborar suas propostas contendo o valor unitário e total para os itens
propostos, já considerados e inclusos todos os tributos, tarifas e despesas decorrentes da execução do
objeto.

3.2. Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de
acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo a execução ser realizada sem ônus adicional.

3.3. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos.

3.4. Caso haja equívoco no dimensionamento dos quantitativos da proposta, a CONTRATADA deverá
arcar com o ônus decorrente, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente não seja satisfatório
para o atendimento do objeto da contratação.

3.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global por item em algarismos e por extenso.

3.6. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global do item, prevalecerão os primeiros;
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.

3.7. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.

3.8. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de
outro Licitante.

3.9. A proposta comercial deverá ser enviada, com as folhas numeradas sequencialmente, assinada pelo
representante, e deverá conter as seguintes informações:
     3.9.1. Quantitativo;
    3.9.2. Preço unitário, conforme unidade de fornecimento, com até duas casas decimais após a vírgula;
     3.9.3. Preço Total, com até duas casas decimais após a vírgula;
     3.9.4. Dados bancários para pagamento; e
     3.9.5 A proposta deverá ter prazo mínimo de validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
apresentação.
 
4.      DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO

4.1. Encerrado o prazo para envio das propostas, estas serão ordenadas por ordem de sorteio, não será
aceita a proposta que for em desencontro com o estabelecido no item 20 do projeto básico.
4.2 A ordem estabelecida de sorteio, será para o atendimento do final do exercício de 2022. Será
respeitada a ordem do sorteio, sendo encaminhado 1 (um) animais/pacientes para cada profissional
credenciado.
4.3 Encerrado o prazo estabelecido no edital e no aviso, todas os demais clínicas ou hospitais veterinários
que estiverem aptos, conforme critérios objetivos do projeto básico, serão credenciados, e irão compor a
lista por ordem de solicitação de credenciamento. Visando futuros atendimentos.
4.4 No prazo de 36 (trinta e seis) meses poderão qualquer clínicas ou hospitais veterinários que atenda as
condições realizar o seu credenciamento, devendo para tanto aguardar a distribuição
de animais/pacientes conforme as demandas judiciais e para tanto a convocação.

ORDEM CRITERIOS RESPONSÁVEL PROCEDIMENTO

1º Conformidade
Técnica SEMSAU

Manifestação documental nos autos do processo
sobre as características técnicas da prestação de
serviço. Devendo incluir se o animal/participante tem
condições de realizar o procedimento no município
de Ariquemes sem custo diversos além do valor do
procedimento. 

2º SML
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Conformidade
Certidões e

Anexos

Após atendimento ao primeiro critério (Conformidade
técnica), deve o responsável constar em expediente
documental a identificação do(s) participante(s).

Responsável verificará e atestará a regularidade de
inscrição do proponente nos Sistemas SICAF ou
Cadastro Municipal. Quando não cadastrado nestes
sistemas, deverá requerer do proponente toda a
documentação exigida no Projeto Básico para fins de
comprovação de idoneidade e regularidade fiscal.

Após efetuar o sorteio.

3º Homologação SEMSAU

Julgamento e Homologação de
credenciamento: GABRIEL SANTOS DALLA
COSTA e EVELYN MARTINS LUCIANO ALVES
SILVA.

Julgamento e homologação do credenciamento,
fase recursal: LORENA PEREIRA FIORENZANI

5.      HABILITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão se credenciar as Clínicas e Hospitais veterinários legalmente constituídas de acordo com a
legislação do país, que tenham por objeto social atividade compatível e condizente com o objeto
mencionado.

5.2. Não poderão participar deste chamamento:
5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação

vigente;
5.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
5.2.3. que não tenham no estatuto ou contrato social o objeto desta Licitação;
5.2.4. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber

citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.2.5. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 19 e parágrafo único do RLCE; e
5.2.6. que estejam sob falência, ou concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou

liquidação.
5.2.7 empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração

Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal
de Ariquemes ou com qualquer outro Município ou ente da administração, direta ou indireta

5.3. Não será aceita documentação vencida e nem protocolos, salvo os protocolos de pedido de
revalidação dos documentos constantes da documentação técnica;

5.4. As documentações deverão estar legíveis e identificadas, com as informações realçadas, sombreadas
(principalmente as publicadas no diário oficial) e separadas respeitando, necessariamente, a ordem
da relação abaixo;

5.5. É facultado ao Agente de Licitação ou à autoridade competente a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo.

 
6.      DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTIPAÇÃO E DA HABILITAÇÃO

6.1. Concluída a fase de CONFORMIDADE TÉCNICA quanto às especificações do serviço e
compatibilidade do preço, a CPL verificará, como condição prévia ao exame da documentação de
habilitação, o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
6.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF.
6.1.2. Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual
CAGEFIMP, que resultará em efeitos de inabilitação a depender da natureza da sanção aplicada
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(http://www.transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/EmitirCertidao).
6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da União
CGU, que resultará em efeitos de inabilitação a depender da natureza da sanção aplicada;
(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis);
6.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA), do
Conselho Nacional de Justiça CNJ, que resultará em efeitos de inabilitação a depender da natureza da
sanção aplicada; (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
6.1.5. Constatada a existência de sanção, a CPL reputará a inabilitção, por falta de condição de
participação.
6.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos participantes será verificada por meio
do SICAF.

6.3.RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

6.3.1. Registro comercial, no caso de empresário individual;

6.3.2  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos ou contrato consolidado em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores. Os documentos em apreço
deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

6.3.3 Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentação que
identifique a diretoria em exercício;

6.3.4 Decreto de autorização, caso se trate de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;

6.3.5 Comprovante de inscrição no Conselho de Classe competente, mediante apresentação de certificado
ou documento equivalente;

6.3.6 Documento oficial com foto do sócio administrador da empresa.

6.3.7 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)

6.4.            RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

6.4.1. Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Federal (da Secretaria da Receita Federal e
da Procuradoria da Fazenda Nacional), admitida comprovação também, por meio de certidão positiva com
efeito de negativa, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;
(Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais, Previdenciários e à Divida Ativa da União,
conforme portaria RFB/PGFN nº1751 de 02/10/2014);
6.4.2. Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual, admitida comprovação também, por
meio de certidão positiva com efeito de negativo, diante da existência de débito confesso, parcelado e em
fase de adimplemento;
6.4.3. Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal, admitida comprovação também,
por meio de certidão positiva com efeito de negativo, diante da existência de débito confesso, parcelado e
em fase de adimplemento;
6.4.4. Certidão de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também, por meio de certidão positiva
com efeito de negativo, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;
6.4.5. Certidão de Regularidade de Débito CNDT, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho, admitida comprovação também, por meio de certidão positiva com efeito de
negativo, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;
6.4.6 As certidões de que trata o item deverão se referir ao mesmo CNPJ exposto pedido de
credenciamento;
6.4.7 Caso o objeto do contrato venha a ser executado por filial, deve-se também apresentar as certidões
referidas no item em seu favor, sem prejuízo das relativas à matriz;

http://www.transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/EmitirCertidao
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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6.4.8 Aos interessados enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte que não gozem
de regularidade fiscal e/ou trabalhista será facultada a regularização na forma do § 1.º do art. 43 da Lei
complementar nº 123/2006;
6.4.9 A não regularização da documentação no prazo de 30 (trinta) dias implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado à administração convocar os interessados remanescentes, na ordem de classificação;
6.4.10 As microempresas e empresas de pequeno interessadas em usufruir a faculdade prevista neste
item deverão comprovar essa condição mediante apresentação, no requerimento, de declaração de que
não paira sobre ela nenhum dos impedimentos previstos no § 4.º do art. 3.º da Lei complementar nº
123/2006 e ainda, comprovação de que se enquadra nos limites estabelecidos pelos incisos I e II do caput
do art. 3º desta mesma lei.

6.5.            RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
6.5.1. Certidão Negativa de Recuperação Judicial Lei n° 11.101/05 (falência e concordata) emitida pelo
órgão competente, EXPEDIDA NOS ÚLTIMOS 90 (Noventa) dias caso não conste o prazo de validade;

6.5.1.1.  Nas hipóteses em que a certidão prevista na alínea anterior seja positiva, deve o
licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano
de recuperação judicial/extrajudicial em vigor, devendo ainda demonstrar que a contratação
respeita os limites previstos no seu plano de recuperação.

6.6.       CRITÉRIOS ESPECÍFICOS, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E DEMAIS DOCUMENTOS. 

6.6.1. Comprovante de responsável técnico, médico veterinário com inscrição regular no Conselho de
Classe competente CRMV, mediante apresentação de certificado ou documento equivalente;
6.6.2 Certificado de Registro da clínica ou hospital veterinário junto ao Conselho Regional de Medicina
Veterinária do local onde estão fixadas as dependências da empresa para a realização dos procedimentos;
6.6.3 Certificado de responsabilidade Técnica do Médico Veterinário responsável pela clínica ou hospital
veterinário. Este deverá durante a vigência do contrato, em uma das seguintes situações:

6.6.3.1 Se fizer parte do quadro permanente da interessada, condição comprovada através de
fotocópia autenticada da ficha de registro de empregados ou do registro em carteira
profissional, juntada aos documentos de habilitação.

6.6.3.2 Se profissional autônomo contratado pela empresa, condição comprovada por cópia
autenticada do contrato, juntada aos documentos da habilitação.

6.6.3.3 Se proprietário, ou sócio ou administrador da empresa, condição comprovada por
cópia autenticada do contrato social da empresa, junto aos documentos da habilitação.

6.6.4 Alvará de licença para localização e funcionamento do estabelecimento médico veterinário,
atualizado e válido, emitido por órgão competente.

7.       DECLARAÇÕES:

7.1.1.            DECLARAÇÕES A SEREM ANEXADAS JUNTO COM A HABILITAÇÃO.
a) Declaração de inexistência de empregados menores (Anexo IV);
b) Que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do
inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 (Anexo V);
c) Ter capacidade técnica para atendimento de para realização de cirurgias do tipo castração, declarando
por escrito e seguindo as normas técnicas do respectivo conselho e Disponibilizar de clínica com ambiente
adequado para o atendimento dos animais/pacientes de maneira adequada e conforme eventual legislação
especifica exija (Anexo V);
d) Declaração do representante legal da empresa que o estabelecimento médico veterinário possui plena
capacidade operacional para execução dos serviços a serem contratados nas quantidades e condições
estabelecidos no Termo de Referência e que está em conformidade com as condições estabelecidas nas
resoluções nº 670/2000, nº 962/2010, nº 1015/2012, nº 1069/2014 Art. 6 Inciso VI e nº 1080/2015 ou as
que por atualização vierem a ser substituídas do Conselho Federal de Medicina Veterinária (Anexo V);
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e) Declaração de relação de parentesco (Anexo V);

8.      PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
8.1. A entrega dos serviços respeitará o disposto projeto básico anexo I.
 
9.  DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1  Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, pela contratada à outra empresa, a cessão ou
transferência total ou parcial do objeto licitado.

9.2 O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e retirados somente por meio da Internet no site
www.ariquemes.ro.gov.br.

9.3. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após a apresentação da documentação e da
proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento e discordâncias de seus termos.

9.4.        Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão ser
obtidas pelo telefone (69) 3516-2021 ou 2020, ou na sede Prefeitura de Ariquemes/RO.

9.5.        Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Ariquemes do Estado de Rondônia,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou
controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

10.  APÊNDICES E ANEXOS

10.1.        Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - PROJETO BÁSICO  (ID 1200060) 
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO 
ANEXO III - MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO (ID 1240798) 
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES (ID 1240933) 
ANEXO V - MODELO DECLARAÇÃO CONJUNTA (ID 1240963)
ANEXO VI - MODELO PROPOSTA  (ID 1241900)

Publique-se.

Ariquemes /RO, 29 de Novembro de 2022.

Henrique da Silva 

Superintendente Municipal de Licitações
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