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PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2022
CONTRATO N.º 044/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL, E
THALITA BELCHIOR, NA FORMA ABAIXO:

Por este instrumento e na melhor forma de direito, de um lado como CONTRATANTE e assim simplesmente
denominada de ora em diante, o MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL, com sede na Praça Washington Luiz,
643 - Centro, Vargem Grande do Sul - SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 46.248.837/0001-55, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, AMARILDO DUZI MORAES, brasileiro, casado, RG n.º 15.690.034-8, CPF n.º 024.413.40816, residente e domiciliado à Rua Carino da Gama Corrêa, n.º 1.219, Jd. Brasília, na cidade de Vargem Grande do
Sul, Estado de São Paulo, e de outro lado como CONTRATADO, e assim simplesmente denominado de ora em
diante, THALITA BELCHIOR, médica Veterinária CRMV/SP 37.107, com clínica localizada na rua Quinzinho Otávio,
n.º 135, Centro, na cidade de Vargem Grande do Sul, estado de São Paulo, portadora da cédula de identidade R.G.
43.768.876-8 e CPF 371.512.598-59, residente e domiciliada a rua Ricardo Zonta, n.º 130, Jardim Itália, na cidade
de Vargem Grande do Sul, estado de São Paulo, resolvem firmar o presente contrato decorrente do Pregão
Presencial n.º 030/2022, enunciando as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em observância às
disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores que as partes declaram conhecer,
subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de serviços veterinários para esterilização cirúrgica
de cães e gatos, conforme a demanda, pelo período de 12 (doze) meses – investimento custeado com recursos
do Governo do Estado conforme Demanda 008354, Emenda 2021.015.20338, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na proposta final, os quais integram este instrumento,
independente de transcrição.
1.2. Discriminação do objeto:
Item
1
2
3
4
5
6

Descrição do Serviço
Procedimento
cirúrgico
de
esterilização
por
ovariosalpingohisterectomia com anestesia dissociativa em
felinos (fêmea)
Procedimento cirúrgico de esterilização por orquiectomia
com anestesia dissociativa em felinos (machos)
Procedimento
cirúrgico
de
esterilização
por
ovariosalpingohisterectomia com anestesia dissociativa em
caninos de até 30 kgs (fêmea)
Procedimento cirúrgico de esterilização por orquiectomia
com anestesia dissociativa em caninos de até 30 kgs (machos)
Procedimento
cirúrgico
de
esterilização
por
ovariosalpingohisterectomia com anestesia dissociativa em
caninos acima 30 kgs (fêmea)
Procedimento cirúrgico de esterilização por orquiectomia
com anestesia dissociativa em caninos acima 30 kgs (machos)

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

150

R$ 56,89

R$ 8.533,50

100

R$ 42,60

R$ 4.260,00

162

R$ 105,67

R$ 17.118,54

80

R$ 64,21

R$ 5.136,80

112

R$ 112,76

R$ 12.629,12

80

R$ 69,78

R$ 5.582,40

Valor total: R$ 53.260,36 (cinquenta e três mil, duzentos e sessenta reais e trinta e seis centavos)
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
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3.1. O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ R$ 53.260,36 (cinquenta e três mil, duzentos e sessenta
reais e trinta e seis centavos).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
orçamento da Municipal, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

4.2. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do presente contrato, as despesas com o fornecimento
correrão a conta de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contatos a partir do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Gestor ou Fiscal do Contrato, que enviará o documento para
quitação através divisão de Tesouraria do Departamento de Finanças do Município, de acordo com o artigo 40,
inciso XIV, alínea “a” da Lei n° 8.666/93;
5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar
a execução do objeto do contrato.
5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29
da Lei nº 8.666, de 1993.
5.3.1. Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o fornecedor
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;
5.3.2. O prazo do subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da Administração;
5.3.3. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Departamento de Finanças
deverá comunicar ao Gestor responsável pela fiscalização quanto à inadimplência do fornecedor, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;
5.3.4. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos contratos
em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa;
5.3.5. Havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua situação junto aos
órgãos competentes; e
5.3.6. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, em qualquer caso, pelo Chefe do Executivo, não será rescindido o contrato em execução com empresa
ou profissional que estiver irregular com o fisco.
5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
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de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
5.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
5.6.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
5.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data
do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

5.8. Não será considerado atraso no pagamento, as retenções efetuadas em virtude da aplicação do Decreto
Municipal nº 4.701, de 20 de Agosto de 2018 (JOM 25/08/2018).
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até o limite de 25% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme
disposto no Art. 65, §1º da Lei Federal 8.666/93.
6.4. Caso venha a ser comprovado, pelo CONTRATANTE, que a CONTRATADA tenha efetuado venda a União,
Estados ou Munícipios e Distrito Federal, de produtos idênticos aos que constituem objeto do presente Termo de
Contrato, até o término das entregas, por preço inferior ao ajustado, a Administração adotará as providências
cabíveis à revisão contratual quanto ao valor, compatibilizando-o com o menor preço praticado no mercado,
ressalvada a verificação das circunstâncias da ocorrência, tais como custos incidentes, fretes e outros, bem como
variações de índices de incidência de tributos ou renúncia fiscal, contribuições e outros.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO CONTRATADO
7.1. Os serviços deverão ser prestados conforme condições previstas no termo de referência, Anexo I do Edital.
7.2. Os serviços serão prestados nas dependências das clínicas veterinárias e/ou do hospital veterinário
contratados, com data e horário marcado pelo Departamento de Agricultura e Meio Ambiente;
7.3. Os pacotes de esterilização deverão corresponder à técnica de cirurgia de esterilização para fêmeas
ovariosalpingohisterectomia e para machos orquiectomia.
7.4. O (a) médico (a) veterinário (a), deverá avaliar as condições físicas do animal para realização do procedimento
cirúrgico.
7.4.1. Caso haja necessidade, o animal deverá ficar internado pelo período de um dia antes da cirurgia para
realização de procedimentos pré-operatório;
7.5. Procedimentos cirúrgicos trans-operatório (anestesia geral, técnicas de antissepsia nos animais, material
cirúrgico higienizado, esterilizado e de uso individual para cada procedimento, cirurgião e auxiliar devidamente
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paramentados com gorro, máscara, roupa cirúrgica ou avental específico. Os campos cirúrgicos utilizados na área
cirúrgica devem ser esterilizados e de uso exclusivo por animal e por procedimento);
7.6. Os procedimentos cirúrgicos de esterilização deverão obedecer as seguintes condições:
a) realização das cirurgias por equipe composta de médicos veterinários;
b) utilização de procedimento anestésico adequado às espécies;
7.6.1. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização de ato cirúrgico antes de ser atingido, pelo animal,
estágio de absoluta insensibilidade a qualquer tipo de estímulo doloroso.
7.7. Procedimentos cirúrgicos pós operatório (garantir assistência ao animal durante e pós operatório imediato até
sua liberação clínica, em casos de intercorrência durante o procedimento cirúrgico, se necessário, o Médico
Veterinário deve prescrever conduta terapêutica específica para o caso);
7.8. Em casos específicos em que haja necessidade, o Médico Veterinário procederá a retirada dos pontos em local
apropriado;
7.9. Os animais a serem castrados deverão ser transportados pela empresa ou profissional prestador dos serviços e
devolvidos aos locais previamente definidos (origem do animal).
7.9.1. Os animais devem ser transportados em caixas, gaiolas ou compartimentos individuais, de tamanho
suficiente ao seu porte, de preferência específicos para esta finalidade. Não transportar os animais soltos nos
compartimentos de carga ou volumes dos veículos;
7.9.2. Evitar o transporte simultâneo de animais de espécie e origem distinta;
7.9.3. Não permitir a permanência dos animais nos veículos, após o transporte. Caso isto não seja possível, o
veículo deve ser estacionado em local sombreado;
7.9.4. Garantir um período de descanso dos animais, de no mínimo 30 minutos antes do início dos procedimentos
pré-cirúrgicos;
7.9.5. Prever e disponibilizar equipamentos como, por exemplo, macas ou similares, para transporte de animais
em recuperação, incapazes de se locomoverem por si.
8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A CONTRATANTE indicará um gestor ou fiscal de contrato, que será responsável pelo acompanhamento e
fiscalização da execução, conforme Decreto n.º 3.322/2012, assim como artigos. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93.
8.2. O Fiscal do contrato deverá manter permanente vigilância sobre as obrigações da CONTRATADA, definidas nos
dispositivos contratuais e condições do Termo de Referência e, fundamentalmente, quanto à inarredável
observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei nº 8.666/93, com suas alterações.
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. CONTRATANTE:
9.1..1. Efetuar o pagamento, através de remessa e da apresentação dos documentos que comprovem a
execução dos serviços;
9.1.2. Realizar visitas periódicas as instalações do centro cirúrgico no qual serão realizados os procedimentos de
castração;
9.1.3. Acompanhar a técnica cirúrgica empregada e o protocolo anestésico utilizado pelos Médicos Veterinários
responsáveis pela execução dos procedimentos cirúrgicos
9.1.4 Indicar o(s) servidor(es) responsável(is) como fiscal(is) do contrato;;
9.1.4.1 O gerenciamento, controle e fiscalização dos objetivos do serviço municipal serão realizados pelo
Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, que por sua vez poderá recorrer ao sistema de cadastro e
informações das ONGs Municipais de Amparo aos Animais para auxilio em sua tarefa;
9.1.5. Encaminhar às guias de castração a clínica veterinária e/ou hospital veterinário contratado em ordem
sequenciada do cadastro de castração, os animais que farão o pacote de procedimento de esterilização;
9.1.6. Priorizar os cães e gatos que se encontram em situação de abandono, cães e gatos abandonados que
moram nas ruas com responsáveis. E famílias que comprovarem situação de baixa renda econômica, junto ao
Departamento de Agricultura e Meio Ambiente e entidades auxiliares do Município (ONGs);
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9.1.7. A comprovação da situação de baixa renda econômica será avaliada em conjunto com a Assistente Social
do Município e dessa forma, será dado sequência ao procedimento de castração de cães e gatos de uma
determinada pessoa, conforme cadastros realizados
9.1.8. Acompanhar a execução do contrato, mediante sua administração, orientação e fiscalização, em especial por
meio das seguintes ações: a) fornecer todos os meios legais para o ideal desempenho das atividades contratadas;
b) emitir relatório final de execução do contrato de sua responsabilidade; c) notificar a contratada quanto à
qualquer fato que gere o descumprimento das cláusulas contratuais; d) controlar a vigência dos contratos; e)
acompanhar e controlar os pedidos de execução dos serviços, principalmente quanto à quantidade e à qualidade
previstos no objeto do contrato administrativo; f) encaminhar ao Departamento Financeiro do Município a(s)
nota(s) fiscal(s), fatura(s), ordem(s) de serviço(s) devidamente atestadas, caso estejam estritamente em
conformidade com os descritivos contratuais; g) acompanhar e emitir parecer técnico sobre o cumprimento pela
CONTRATADA das obrigações assumidas;
9.2. CONTRATADA:
9.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda;
9.2.3. Garantir o acompanhamento veterinário dos animais castrados até a cicatrização da ferida e sua completa
recuperação;
9.2.4. Ter capacidade de realizar mensalmente no mínimo 60 (sessenta) cirurgias de esterilização, incluindo pré–
operatório e pós-operatório, em dias úteis e horário comercial;
9.2.5. Ter capacidade de transporte dentro das normas vigentes;
9.2.6. Permitir o acesso às suas instalações de qualquer técnico formalmente indicado pelo gestor do contrato
para que realize supervisão técnica, controle e fiscalização da execução do contrato;
9.2.7. A critério da fiscalização, poderão ser selecionados aleatoriamente alguns animais submetidos a cirurgia, nos
quais serão realizados exames de ultrassonografia para confirmação do procedimento realizado.
9.2.8. Permitir a fiscalização por Médico (a) Veterinário(a) indicado pelo Município, quanto a técnica cirúrgica
empregada e quanto ao protocolo anestésico utilizado, de modo a manter uniformidade nos procedimentos (de
acordo com normas do Conselho Federal de Medicina Veterinária);
9.2.9. Disponibilizar ficha para o Departamento responsável, relatando as informações dos animais esterilizados,
referente a dados clínicos, cirúrgicos e laboratoriais.
9.2.10. Após o procedimento cirúrgico e recuperação do animal emitir recibo da devolução do animal em seu local
de origem com assinatura de seu responsável;
9.2.11. Fornecer receituário, no momento da alta do animal, com orientações e prescrições médicas necessárias
para o período pós-operatório, que será entregue ao responsável do animal;
9.2.12. Responsabilizar-se por complicações pré-operatório, trans-operatório ou pós–operatório (imediato,
mediato e tardio);
9.2.13. Possuir profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária para que realizem os
procedimentos veterinários estabelecidos no contrato;
9.2.14. É vedado exigir qualquer ajuda, auxílio, colaboração e induzir responsável do animal a realizar exames
laboratoriais, comprar produtos ou medicamentos veterinários;
9.2.15. Caberá a clínica veterinária ou hospital veterinário contratado as orientações dos cuidados pré-cirúrgicos,
dos riscos anestésicos e inerentes aos procedimentos trans-cirúrgicos e dos cuidados pós-cirúrgicos até o completo
restabelecimento do animal;
9.2.16. A clínica veterinária ou hospital veterinário contratado deverá atender aos casos de intercorrências ou
complicações decorrentes do procedimento cirúrgico de esterilização;
9.2.17. É de responsabilidade da clínica veterinária ou hospital veterinária contratado elaborar relatórios dos
procedimentos realizados com indicação do número de procedimentos realizados e o período, identificação dos
animais submetidos aos procedimentos realizados no período de acordo com o cadastramento realizado pelo
Departamento responsável do Município;
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9.2.18. Caberá à contratada orientar e entregar por escrito ao responsável pelo animal as recomendações pósoperatórias, a saber:
a)

Acomodação e alojamento do animal no período de recuperação e restabelecimento cirúrgico;

b) Orientação de cuidados de enfermagem e curativos para prevenir a deiscência de pontos ou
contaminação da ferida cirúrgica;
c)

Prescrição de antibióticos e analgésicos e de medicamentos complementares, quando for o caso;

d) Retorno para realização de curativo e para retirada de pontos e/ou suturas em caso de
necessidade ou em conformidade com a avaliação do Médico Veterinário responsável pelo
procedimento.
9.2.19. A Contratada deverá prestar gratuitamente aos animais selecionados e/ou seus respectivos donos ou
responsáveis, os serviços contratados, respeitando os preceitos técnicos e éticos, nos animais previamente
cadastrados pelo Departamento responsável do Município;
9.2.20. Todos os materiais e medicamentos utilizados nas cirurgias são de responsabilidade da contratada e
deverão possuir registro junto ao Ministério as Saúde ou Ministério da Agricultura e Abastecimento, com indicação
de uso aos procedimentos realizados;
9.2.21. Vedado o direito de escolher entre espécie, raça, porte, peso, sexo do animal que será realizado o
procedimento de esterilização;
9.2.22. A Contratada passa a ser responsável pela efetiva realização do procedimento pré-operatório até o pleno
restabelecimento do paciente. Nos casos em que o animal não for considerado apto à realização do procedimento
cirúrgico por causas mórbidas, a contratada deverá informar ao Departamento responsável do Município, que
disponibilizará a vaga a outro animal.
9.2.23. Manter-se durante toda a vigência Contratual, em compatibilidade com todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas no Edital Licitatório.
9.2.24 O Município se reserva o direito de, a qualquer momento, solicitar a atualização dos documentos relativos
à habilitação/qualificação para a licitação.
9.2.25 A empresa ou o profissional médico veterinário se responsabilizará pelas suas despesas com alimentação,
e demais necessidades próprias;
10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, e será descredenciado do cadastro de fornecedores
municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais
cominações legais, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002.
10.2. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a empresa que:
10.2.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
10.2.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.2.3. Fraudar na execução da aquisição;
10.2.4. Comportar-se de modo inidôneo;
10.2.5. Cometer fraude fiscal; e
10.2.6. Não mantiver a proposta.
10.3. A empresa que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.3.1. Advertência;
10.3.2. Multas previstas no Decreto Municipal n.º 4.701/2018;
10.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos;
10.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município e consequente descredenciamento no Cadastro de
Fornecedores pelo prazo de até cinco anos;
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10.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a empresa ressarcir o Município pelos prejuízos causados;
10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a empresa que:
10.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
10.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da aquisição;
10.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
10.5. O contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente lhe
forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de
contrato.
10.6. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
10.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à empresa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
10.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
10.9. A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da
administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou
ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização nos
termos da Lei Federal nº 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos
87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.
10.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da
Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Contrato;
11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993;
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à
prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art.
77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÃO SUBJETIVA
12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos no TR; sejam mantidas as demais
cláusulas e condições deste Termo de Contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA:
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
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13.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo
nos casos previstos em lei.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e
demais normas federais de licitações.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
15.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento, bem assim para definir
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele
estivessem transcritos, os seguintes documentos:
I - Processo Administrativo n.º 019/2022;
II - Termo de Referência; e
III - Proposta da CONTRATADA.
15.2. Os documentos referidos no parágrafo anterior, são considerados suficientes para, em complemento a este
Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.
15.3. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n.º 8.666/93 e alterações, que regulamenta as licitações e
contratações promovidas pela Administração Pública.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- TOLERÂNCIA
16.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância
no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais
permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
17.1. É eleito o Foro da Comarca de Vargem Grande do Sul para dirimir os litígios que decorrerem da execução
deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº
8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Vargem Grande do Sul, 02 de junho de 2022.

Amarildo Duzi Moraes
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Thalita Belchior
Médica Veterinária
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
RG:

NOME:
RG:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2022
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
CONTRATADA: Thalita Belchior
CONTRATO Nº: 044/2022
OBJETO: Contratação de serviços veterinários para esterilização cirúrgica de cães e gatos, conforme a demanda,
pelo período de 12 (doze) meses – investimento custeado com recursos do Governo do Estado conforme Demanda
008354, Emenda 2021.015.20338
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*): Marcos Roberto Barion / Nº OAB: 255.579 / e-mail: juridico@vgsul.sp.gov.br
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão
sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá
pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido
na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras
do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do
“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme
“Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa,
interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: Vargem Grande do Sul - SP, 02 de junho de 2022.
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE / RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO/ ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE /
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE(CONTRATANTE):
Nome: Amarildo Duzi Moraes
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 024.413.408-16
Assinatura: ______________________________________________________
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE(CONTRATADA):
Nome: Thalita Belchior
Cargo: Médica Veterinária
CPF: 371.512.598-59
Assinatura: ______________________________________________________
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EDITAL DE PREGÃO Nº 030/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2022
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
CNPJ Nº: 46.248.837/0001-55
CONTRATADA: Thalita Belchior
CPF Nº: 371.512.598-59
CONTRATO Nº: 044/2022
DATA DA ASSINATURA: 02 de junho de 2022
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura
OBJETO: Contratação de serviços veterinários para esterilização cirúrgica de cães e gatos, conforme a demanda,
pelo período de 12 (doze) meses – investimento custeado com recursos do Governo do Estado conforme Demanda
008354, Emenda 2021.015.20338
VALOR: R$ 53.260,36 (cinquenta e três mil, duzentos e sessenta reais e trinta e seis centavos)

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo
arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando
requisitados.

Vargem Grande do Sul - SP, 02 de junho de 2022.

______________________________
Amarildo Duzi Moraes
Prefeito Municipal
gabinete@vgsul.sp.gov.br
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