
            

ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 061/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2021.

1. OBJETO- Constitui objeto do presente Edital a seleção de sociedade 
empresária objetivando a prestação de Serviço Médico Veterinário 
(atendimento clínico), destinado a suprir as necessidades junto a Secretaria 
Municipal de Agricultura, conforme descrição constante no anexo I (Termo 
de Referencia) no presente edital.

2-JUSTIFICATIVA DO PREGÃO PRESENCIAL.

2.1- Como se sabe ao promover pregão presencial à Administração 
proporciona aos interessados, na sessão, a oportunidade de discutir, sanar 
dúvidas e esclarecer pontos importantes e controversos à licitação e 
impossíveis de serem debatidos no curso de uma sessão eletrônica. A 
possibilidade do exame e análise da documentação exigida e que credencia 
os participantes é outra questão fundamental e que dá segurança a 
Pregoeira, Equipe de Apoio e ao certame. Assim, realizando esta sessão na 
forma presencial, terá a Pregoeira a oportunidade de permitir e proporcionar 
os esclarecimentos e questionamentos antes referidos entre a área 
Administrativa do demandante (Município de Natalandia) e os proponentes, 
momento em que poderão ser saneadas dúvidas, discutidas divergências, 
firmados pontos fundamentais, além de outras questões necessárias à 
contratação em pauta.

3-JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1- Esta contratação se faz necessária devido a execução e planejamento 
do plano de desenvolvimento de nosso Município, para o bom andamento 
dos serviços essenciais da Secretária Municipal de Agricultura, no intuito de 
manter as atividades pertinentes às mesmas que dependem do objeto 
licitado para que possa ser executados de maneira mais eficaz e objetiva.

Item  Qtd Unid Descrição   Valor Unitário  Valor Total  

1 12 Mensal 

Contratação de empresa especializada que 
preste Serviço Médico Veterinário 
(atendimento clínico), consiste na vacinação 
contra Brucelose, manejos reprodutivos, 
orientação e treinamento aos pequenos 
produtores e consulta à campo em animais de 
grande porte 

 R$            6.433,33   R$           77.199,96  

Valor Global  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  R$        77.199,96  



            

4- AVALIAÇÃO DE CUSTO.

4.1-conforme preconiza o Art. 3º, inciso III, da Lei 10.520, de 17 de julho 
de 2002, a administração realizou pesquisa de preços para elaboração do 
plano de trabalho para fins de subsidiar a Administração quanto ao 
orçamento do objeto e também para fins licitatórios, foi apurado o preço 
médio estimado para a despesa, no valor de R$ 77.199,96 (setenta e sete 
mil cento e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

5- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO/SERVIÇO

5.1. Os serviços serão executados de forma ao pleno atendimento ao 
cronograma dos serviços elaborado pela Secretaria Municipal de Agricultura,
observado o seguinte:

5.1.1- Atendimento por no mínimo 04 (quatro) dias semanal, para 
atendimento direto ao cidadão.

5.1.2- No atendimento aos animais, a LICITANTE VENCEDORA deverá usar 
somente materiais descartáveis e instrumentais, devidamente esterilizados).

5.1.3- Os responsáveis / proprietários dos animais deverão preencher um 
termo de autorização (em casos excepcionais de intervenção cirúrgica no 
animal) com informações próprias e do cirurgião responsável pelos 
procedimentos.

5.1.4. Os equipamentos, instrumentais e todos os demais insumos que se 
fizerem necessários, a serem utilizados nos procedimentos cirúrgicos, serão 
de responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA.

5.2- A prestação dos serviços serão de inteira responsabilidade do(os) 
proponente(es) vencedor(es), sendo o mesmo responsável por qualquer 
dano causado a terceiro por má execução dos serviços no cumprimento do 
contrato.

5.3- Todos os serviços serão prestados gratuitamente à população 
do Município de Natalândia/MG, ficado vedado à cobrança a 
qualquer título, seja honorários, taxas, gorjetas, etc.

6- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ALTERAÇÕES.

6.1- O pagamento devido a Contratada será efetuado pela Tesouraria da 
Prefeitura Municipal, em até 30 (trinta) dias, após a entrega da mercadoria, 
e mediante a apresentação de faturas ou notas fiscais devidamente 



            

atestadas e visadas, por funcionários da Prefeitura Municipal de Natalândia-
MG.

6.2- Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo 
para pagamento fluirá da sua reapresentação.

6.3- A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, 
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos 
documentos de habilitação e das propostas de preços, não se admitindo 
notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

6.4- A Prefeitura reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato 
da atestação, a licitante não tiver efetuado a entrega do objeto ou não 
estiver de acordo com a especificação apresentada.

7– DO REAJUSTE.

7.1- Na ocorrência de prorrogação de vigência do presente contrato 
administrativo, será assegurado ao contratado o direito de ver o valor do 
contrato corrigido, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro, base índice oficial do INPC ou outro que vier a substituí-lo, por se 
tratar de garantia constitucional e, de acordo com o estabelecido no inciso II 
alínea “d” do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

8– DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA:

8.1- Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato e dos termos do 
Processo do Pregão em questão constituem obrigações da CONTRATADA:

8.1.1 – A LICITANTE VENCEDORA, disponibilizará todos os recursos (pessoal 
e material) necessários durante a realização do(s)procedimento(s) de 
atendimento do(s) animal(is) indicado(s); 
8.1.2 – Executar o objeto deste instrumento nas especificações exigidas 
pela Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento, no preço, 
prazo e forma estipulados na proposta e no edital. 
8.1.3 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
8.1.4 – Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou 
indiretamente, sobre os serviços prestados. 
8.1.5 – Realizar os serviços no local indicado no termo contratual, conforme
objeto contratado, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal 
de Agricultura Pecuária e Abastecimento.
8.1.6 – Responsabilizar-se pelos custos advindos de quaisquer eventuais 
complicações decorrentes do procedimento cirúrgico no período trans e pós-



            

operatório imediato (24h), salvo se ficar comprovado que a complicação 
ocorreu por falta de cumprimento das orientações dadas pelo profissional 
responsável, ao responsável pelo animal. 
8.1.7 – Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou 
indiretamente, por sua culpa ou dolo, a causar a Secretaria Municipal de 
Agricultura Pecuária e Abastecimento, ou a terceiros, durante a execução do 
Contrato.
8.1.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta 
licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.
8.1.9 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas pela Lei nº 8.666/93, no inciso XIII, do art. 55, sob 
pena de retenção dos pagamentos, sem que venha a contratante a sofrer 
penalidades, até que a pendência seja sanada. 
8.1.10 – Prestar a Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e 
Abastecimento toda e qualquer informação necessária à perfeita execução 
do Contrato. 
8.1.11 – Manter-se habilitada junto aos respectivos órgãos de fiscalização 
da sua categoria, sob pena de rescisão contratual. 
8.1.12 - Iniciar os serviços imediatamente após a assinatura do Contrato

9– DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO:

9.1- Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato e dos termos do 
Processo do Pregão em questão constituem obrigações do Município:

9.1.1- Efetuar o pagamento no valor estipulado na Cláusula sexta.
9.1.2- Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e condições 
estabelecidas no presente Contrato.
9.1.3- Fiscalizar, através do (a) Secretário da Pasta/Núcleo de Compras, a 
execução do objeto contratual, não eximida a CONTRATADA da integral 
responsabilidade pela observância do objeto do presente Contrato.
9.1.4- Não serão aceitos, pela Prefeitura Municipal, os materiais que não 
estiverem em conformidade com as especificações deste instrumento.

10- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

10.1- A fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Agricultura 
Pecuária e Abastecimento, conforme estabelece o Art. 67 da Lei Nº 8.666/93 
e não exclui nem reduz a responsabilidade do Contrato, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua ocorrência, não implica co-
responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

11- DA ATESTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS



            

11.1- A atestação da nota fiscal/fatura referentes à compra dos produtos, 
caberá ao Setor competente da Prefeitura Municipal de Natalândia/MG.

12- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA /DESPESA ESTIMADA

12.1- A despesa para aquisição dos produtos de que trata o objeto deste 
Termo, mediante emissão de Nota de Empenho Ordinário, está a cargo da 
seguinte da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

13- DA VIGÊNCIA

13.1- A vigência do presente contrato administrativo será de 12 (doze) 
meses a contar da data da sua assinatura.

13.2- Em observância ao interesse público, e uma vez tratar de presunção 
de serviços continuados, a vigência do contrato administrativo poderá ser 
prorrogada em observância aos ditames do inciso II c/c § 4º do art. 57 da 
Lei 8.666/93.

Natalândia/MG, 10 de Junho de 2021.

Moacir José Morato de Andrade
Secretário Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento

02.09.01.20.606.2001.2084.3.3.90.39.00 Ficha 509 


