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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PAL N° 030/2020 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2020 

TIPO: MENOR VALOR DA TARIFA DO SERVIÇO PÚBLICO 

Fundamentação: Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993 e suas alterações, Lei Municipal nº 996 de 26 de junho de 2019. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a outorga de permissão dos serviços 

de captura, transporte e guarda de animais de médio e grande 

porte soltos nas rodovias estaduais e federais delegadas, dentro dos 

limites territoriais do Município de Felício dos Santos, bem como nas 

suas respectivas faixas de domínio e vias urbanas, conforme 

especificação constante no Anexo I deste Edital.  

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE CONCESSÃO   

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO 

 

Data: 04/06/2020 Horário: 09:00hs 

Local: 
Prefeitura Municipal de Felício dos Santos 

Rua Feliciano Canuto, n° 73 Centro – CEP.: 39.180-000 

Telefone: (38)3523-1225 

E-mail: licita@feliciodossantos.mg.gov.br 

Site: www.feliciodossantos.mg.gov.br 

Presidente da CPL: Gabriel dos Santos Moreira 

Presidente da CPL 
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PPRROOCCEESSSSOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  NN°°  003300//22002200  

EEDDIITTAALL  DDEE  CCOONNCCOORRRRÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  nnºº  000011//22002200  

 

O Município de Felício dos Santos/MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

na cidade de Felício dos Santos na Rua Feliciano Canuto n° 73, Centro, inscrito no CNPJ: 

17.754.201/0001-87 por intermédio do Presidente da CPL nomeado pela Portaria 26, de 08 de 

Novembro de 2019, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade de 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, visando à outorga de permissão dos serviços de captura, 

transporte e guarda de animais de médio e grande porte soltos nas rodovias estaduais e 

federais delegadas, dentro dos limites territoriais do Município de Felício dos Santos, bem 

como nas suas respectivas faixas de domínio e vias urbanas, conforme especificação 

constante no Anexo I deste Edital.  

 

Os envelopes de “HABILITAÇÃO" e “PROPOSTA” deverão ser protocolados junto à 

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de FELÍCIO DOS SANTOS, até às 

09:00 horas do dia 04 de Junho de 2020. A presente licitação será do tipo MAIOR 

DESCONTO SOBRE A TAXA de apreensão e custeio/manutenção consoante as condições 

estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei Federal nº. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; da 

Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e Lei Municipal nº 996 de 26 

de junho de 2019. 

 

1 - DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a outorga de permissão dos serviços de captura, 

transporte e guarda de animais de médio e grande porte soltos nas rodovias estaduais e 

federais delegadas, dentro dos limites territoriais do Município de Felício dos Santos, bem 

como nas suas respectivas faixas de domínio e vias urbanas, conforme especificação 

constante no Anexo I deste Edital. 

1.2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

1.2.1 - O Serviço Público de captura, transporte e guarda de animais de médio e grande 

porte soltos nas rodovias estaduais e federais delegadas, dentro dos limites territoriais do 

Município de Felício dos Santos, bem como nas suas respectivas faixas de domínio e vias 

urbanas, será prestado mediante Delegação de Permissão pelo Município de Felício dos 

Santos/MG. 

1.2.2 - A competência do Município de Felício dos Santos/MG está definida no Art. 175, da 

Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e pela 

legislação mencionada no item anterior.  

1.2.3 - Nos termos do Art. 40, da Lei 8.987/95, as permissões terão caráter precário, com 

vigência durante o prazo estabelecido neste Edital, e poderão ser revogadas unilateralmente 

pelo Poder Concedente, mediante a devida justificação e assegurada o contraditório e a ampla 

defesa ao permissionário.  

1.2.4 - Somente será outorgada uma única permissão para pessoa física ou jurídica.  
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1.2.5 - As palavras, termos ou expressões abaixo relacionadas e constantes deste edital têm 

os seguintes significados e interpretações:  

a) Licitante: Pessoa física/jurídica que apresentar proposta em conformidade com o Edital.  

b) Contrato de Permissão: Contrato de Adesão que estabelece as obrigações, direitos e 

responsabilidades das partes para a execução do Serviço Público de Captura, Transporte e 

Guarda de Animais.  

c) Permissão: Delegação a título precário, mediante licitação, de prestação do Serviço Público 

de captura, transporte e guarda de animais de médio e grande porte soltos nas rodovias 

estaduais e federais delegadas, dentro dos limites territoriais do Município de Felício dos 

Santos, bem como nas suas respectivas faixas de domínio e vias urbanas, feita pelo Município 

de Felício dos Santos/MG a pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu 

desempenho, por sua conta e risco.  

d) Permitente: Município de Felício dos Santos, representado pelo Chefe do Executivo 

Municipal.  

e) Permissionário: Pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para desempenho, 

por sua conta e risco, para prestação do Serviço Público captura, transporte e guarda de 

animais de médio e grande porte soltos nas rodovias estaduais e federais delegadas, dentro 

dos limites territoriais do Município de Felício dos Santos, bem como nas suas respectivas 

faixas de domínio e vias urbanas, estando classificado no presente processo licitatório e 

devidamente convocado para assinar o Contrato de Permissão. 

 

1.2.6 – Para fins deste procedimento, considera-se ainda PERMITENTE, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS/MG, representada pelo Prefeito Municipal. 

 

2 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

2.1 – Poderão participar da presente licitação a pessoa física ou jurídica que demonstre 

capacidade para o desempenho dos serviços públicos, por sua conta e risco e por prazo 

referencial máximo, não garantindo ao permissionário direito à indenização pela rescisão 

antecipada, nos termos do art. 2, II da Lei Federal nº. 8987/95; 

2.1.1 – Será permitida apenas 01 (uma) permissão para execução dos serviços;  

2.2 Os proponentes que desejarem participar desta Concorrência pública deverão no dia, hora 

e local estabelecido neste edital, proceder ao credenciamento, entregar o Presidente da CPL 

os envelopes separados e lacrados, respectivamente, a “DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO” e a "PROPOSTA” contendo na parte externa o nome do Presidente da CPL, 

nome do proponente, nome e número da modalidade, data e hora da realização do certame. 

Declarada a abertura da sessão pelo Presidente da CPL, não mais serão admitidos novos 

proponentes. 

2.3 Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e das condições 

gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar nenhum desconhecimento 

como elemento impeditivo da correta formulação da proposta, ou do integral cumprimento do 

contrato.  
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2.4   Os participantes deverão verificar o conteúdo deste edital e seus anexos, sendo que 

decairá do  direito  de  impugnar  os  termos   do   Edital   de   Licitação   perante   esta 

municipalidade a licitante que não o fizer até o  2º (segundo)  dia  útil  que  anteceder  à 

abertura dos envelopes de habilitação na licitação, nos termos do artigo 41, parágrafo 2º, da 

Lei Federal nº 8.666/93, com sua atual redação. 

2.5 Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessitar de vantagens ou 

subsídios (art. 17 da Lei 8.987/95). 

2.6 DAS IMPUGNAÇÕES  

2.6.1 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade 

na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 

responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no 

§ 1o do art. 113 da Lei 8666/93 

2.6.2 - Até às 16h00min do 2º (segundo) dia útil antes da data fixada para abertura dos 

envelopes de PROPOSTA, qualquer Licitante poderá impugnar os termos deste Edital, 

apontando as falhas e irregularidades que o teriam viciado.  

2.6.2.1 – A apresentação de impugnação após o prazo estipulado não a caracterizará como tal.  

2.6.3 - Acolhida a petição contra o Edital, será avaliada a possibilidade de alteração da data de 

realização do certame. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. Horário de credenciamento: 09:00 hs do dia 04/06/2020, na sala de reuniões do 

Departamento de Licitações localizada na sede deste Município na Rua Feliciano Canuto, nº 

73, Centro. 

 

3.2. Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para credenciamento no horário 

designado, e entregar ao Presidente da CPL, cópia autenticada em cartório competente ou 

original dos seguintes documentos: 

3.2.1 Pessoa Física: Carteira de identidade ou documento legal equivalente.  

3.2.1.1 Procuração ou outro documento que o credencie a participar deste certame, através da 

qual lhe sejam atribuídos poderes para praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes 

ao certame, em nome do licitante. 

3.2.2 Pessoa Jurídica: Considera-se como representante legal de pessoa jurídica qualquer 

pessoa habilitada pela licitante, mediante Estatuto/Contrato social, ou instrumento 

público/particular de procuração, ou documento equivalente. 

3.2.2.1. Entende-se por documento credencial: 

a) Certificado de Condição de Micro empreendedor Individual, quando couber; 

b) Cópia do Registro Comercial no caso de empresa individual ou Estatuto/Contrato social, 

quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa 

licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura; 
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c) Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa 

credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão; 

3.3. O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do ANEXO IV e, se não o 

fizer, deverá conter todos os dados informativos necessários ao credenciamento. 

 

3.4. O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, cível, administrativa 

e penalmente. 

 

3.5. Todos os documentos referentes ao credenciamento, solicitados neste item poderão ser 

retidos pelo Presidente da CPL para compor o processo licitatório. 

 

3.6. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Presidente da CPL 

implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal 

para realização das transações inerentes a esta Concorrência. 

  

3.7. Não será permitida a participação do mesmo representante para mais de um proponente. 

 

3.8 Não poderá participar da presente licitação empresa/pessoa física: 

3.8.1 Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada inidônea 

para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

3.8.2 Em consórcio, exceto compostos em sua totalidade ou parcialmente por MEI, ME ou EPP, 

respeitado o disposto no art. 33 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993; 

3.8.3 Com falência declarada, em liquidação judicial ou extra-judicial; 

3.8.4 Estrangeira que não funcione no País; 

3.8.5 Que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que 

tenha vínculo empregatício ou estatutário com o Município de Felício dos Santos/MG. 

 

3.9 Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e das condições 

gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar nenhum desconhecimento 

como elemento impeditivo da correta formulação da proposta, ou do integral cumprimento do 

contrato.  

 

3.10 Os participantes deverão verificar o conteúdo deste edital e seus anexos, sendo que 

decairá do direito de  impugnar  os  termos   do   Edital   de   Licitação   perante   esta 

municipalidade a licitante que não o fizer até o  2º (segundo)  dia  útil  que  anteceder  à 

abertura dos envelopes de habilitação na licitação, nos termos do artigo 41, parágrafo 2º, da 

Lei Federal nº 8.666/93, com sua atual redação. 

 

3.11 Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessitar de vantagens ou 

subsídios (art. 17 da Lei 8.987/95). 
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4 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  

4.1 - Os envelopes “1” e “2” contendo respectivamente a HABILITAÇÃO e PROPOSTA, 

deverão ser protocolados na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, 

devidamente fechados, constando da face de cada qual, os seguintes dizeres: 

4.1.1 

A/C DO PRESIDENTE DA CPL: GABRIEL DOS SANTOS MOREIRA 

NOME DO PROPONENTE 

ENVELOPE 1 - HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2020 

DATA: 04/06/2020 ÁS 09:00 HORAS 

4.1.2 

 

A/C DO PRESIDENTE DA CPL: GABRIEL DOS SANTOS MOREIRA 

NOME DO PROPONENTE 

ENVELOPE 2 - PROPOSTA  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º. 001/2020 

DATA: 04/06/2020 ÁS 09:00 HORAS 

 

4.2 A Prefeitura Municipal de FELÍCIO DOS SANTOS (MG), não se responsabilizará por 

envelopes de “Proposta” e “Documentação de habilitação” que não sejam entregues ao 

Presidente da CPL designado, no local, data e horário definidos neste edital. 

5 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N° 01 

 

5.1 Relativa à Habilitação PESSOA FÍSICA: 

5.1.1 Cédula de Identidade; 

5.1.2 Comprovante de Residência 

5.1.3 Certidão Cível de Insolvência1   

5.1.4 Prova de inscrição no cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

5.1.5 Comprovante de registro cadastral Municipal como autônomo; 

5.1.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943. 

5.1.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional. 

                                                           
1
 http://rupe.tjmg.jus.br/rupe/justica/publico/certidoes/criarSolicitacaoCertidao.rupe?solicitacaoPublica=true  

http://rupe.tjmg.jus.br/rupe/justica/publico/certidoes/criarSolicitacaoCertidao.rupe?solicitacaoPublica=true
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5.1.8 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado. 

5.1.9 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município. 

 

5.2 Relativa à Habilitação PESSOA JURÍDICA  

 

5.2.1 REGULARIDADE JURÍDICA 

 

a) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, quando couber; 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor , devidamente 

registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 

acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando 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. 

f) Cópia de identidade e CPF do sócio gerente da empresa. 

 

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ  

b) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual . Lei 8666/93, art. 29, II; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 

mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

5.2.3  QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA 
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5.2.3.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo Poder Judiciário da 

sede da licitante ou órgão equivalente, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias 

da data da sessão. 

 

5.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – PESSOA FÍSICA E JURÍDICA 

 

5.3.1 Declaração formal, sob as penas da lei, de que dispõe de: 

a) Veículo em condições legais de uso, adaptado para transporte seguro dos animais de 

grande porte; 

b) Pessoal devidamente equipado para a prestação dos serviços licitado,  

c) Terreno e instalação em que os animais serão mantidos, em área cercada não inferior a 

02 hectares, devendo este estar em perfeitas condições de higiene; 

d) Certidão de registro ou inscrição da empresa ou dos seus responsáveis técnicos, junto à 

entidade profissional competente (CRMV - Conselho Regional de Medicina Veterinária), 

na data da assinatura do Contrato. 

 

5.4 Outros Documentos 

 

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação (anexo III) – 

PESSOA FÍSICA E JURÍDICA; 

 

b) Declaração de que cumprirá os termos do inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88 

(anexo V); 

 

c) Declaração de que a empresa participante conhece todas as informações e concorda com 

as condições estabelecidas no presente edital (anexo VI); 

 

d) Para efeitos da LC 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão 

apresentar, além dos documentos mencionados no item 9.1 deste Edital, a declaração 

constante do Anexo VII – Declaração para microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

5.5. A documentação acima exigida deverá estar válida na data da sessão de abertura desta 

CONCORRÊNCIA, observados a LC 123/2006. 

 

5.6 Os interessados poderão apresentar sua documentação através de cópias autenticadas. As 

cópias não autenticadas deverão vir acompanhadas dos respectivos originais para 

autenticação pela Comissão Permanente de Licitação - CPL. Não serão aceitos documentos 

em forma de "fax". 

 

5.7. Somente serão abertos os envelopes nº 02 "PROPOSTA" das licitantes que apresentarem 

corretamente os documentos exigidos nos envelopes nº 01 “DOCUMENTAÇÃO", caso 

contrário, os mesmos serão devolvidos inviolados, com exceção das microempresas e 

empresas de pequeno porte. 
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6 – PROPOSTA  – ENVELOPE N° 02 

 

6.1 - A proposta sobre MAIOR DESCONTO SOBRE A TAXA2 deverá ser entregue em 

envelope lacrado, contendo em sua parte externa os dizeres conforme descrito no item 4.1.2; 

6.2. A proposta financeira deverá ser apresentada digitalizada, no formulário, sem rasuras, 

datada e assinada pelo representante legal em sua última folha e rubricada nas demais, 

conforme Anexo II. 

6.3. A proposta deverá ter prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data da 

sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes. 

6.4. Deverá constar o nome do representante da empresa que firmará Contrato com a 

Administração, bem como o nº do RG, CPF e cargo ocupado. 

 

7– ABERTURA DOS ENVELOPES E DEMAIS PROCEDIMENTOS  

7.1 Na(s) reunião(ões) de abertura dos envelopes o representante credenciado poderá usar da 

palavra, apresentar manifestações, assinar atas, bem como renunciar ao direito de interpor 

recursos.  

7.2 Na sessão de abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO” poderão ser abertos os envelopes 

“PROPOSTA”, se presentes todos os licitantes e/ou seus prepostos, e estes desistirem, 

expressamente, de interpor recursos das decisões referentes à fase de habilitação, nos termos 

do art. 43, inc. III e artigo 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93;  

7.3 Não ocorrendo abertura dos envelopes das Propostas na sessão de abertura da 

HABILITAÇÃO, nova sessão será marcada em data e hora a serem comunicados com 

antecedência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas, em publicações no Diário Oficial do 

Município, Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, e nos termos da lei.  

7.4 Nas sessões públicas e nas reuniões da Comissão Permanente de Licitação, serão 

lavradas Atas circunstanciadas.  

7.4.1 Inexistindo recursos contra a decisão supra ou após o julgamento dos interpostos, a 

classificação final será homologada pelo Prefeito Municipal de FELÍCIO DOS SANTOS/MG. 

7.5 - Critério de Julgamento:  

7.5.1 - Serão inabilitados os licitantes que apresentarem documentação:  

7.5.1.1 - Incompleta;  

7.5.1.2 - Com emendas, rasuras, entrelinhas ou linguagem que dificulte a exata compreensão 

do enunciado;  

7.5.1.3 - Que desatender as normas e parâmetros estabelecidos neste Edital; 

                                                           
2
 Nos termos da Lei nº 996 de 26 de junho de 2019. 
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7.5.1.4 - Que descumpra qualquer dos requisitos exigidos neste Edital ou na legislação 

pertinente; 

7.6 - A Comissão Permanente de Licitação, quando julgar necessário, poderá a seu critério, 

determinar diligências e dilações de prazo, para melhor elucidação e andamento do processo 

licitatório, sempre de acordo com a legislação pertinente. 

7.7 - ABERTURA DOS ENVELOPES “HABILITAÇÃO”  

7.7.1 - A abertura dos envelopes de “HABILITAÇÃO” dar-se-á em sessão pública, perante a 

Comissão Permanente de Licitação, em local e data já definidos neste edital, para verificação 

dos documentos de habilitação de cada licitante, sendo franqueados a todos os licitantes 

presentes e/ou seu preposto para a devida verificação de todos os documentos de cada 

licitante, devendo rubricá-los.  

7.7.2 - A ausência ou a apresentação de documentos em desacordo com o previsto no Título 9 

inabilitará a proponente, impossibilitando a abertura do seu envelope “PROPOSTA”. 

7.7.3 - Os documentos exigidos pelo Edital não poderão ser substituídos por qualquer tipo de 

protocolo ou apresentados por meio de cópias em fac-símile, mesmo autenticadas.  

7.7.4 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.  

7.7.5 - Não será causa de inabilitação a mera irregularidade ou falha que não acarrete lesão ao 

equilíbrio ou direito de licitantes, prejuízo à Administração ou que não impeça a exata 

compreensão de seu conteúdo.  

7.7.6 - As licitantes inabilitadas deverão retirar seus envelopes “PROPOSTA” no prazo de até 

15 (quinze) dias contado da data da homologação do processo licitatório.  

7.7.7 - Decorrido este prazo, sem que a proposta seja retirada, o Município de FELÍCIO DOS 

SANTOS/MG providenciará sua destruição.  

7.7.8 - Considera-se vencida a fase de habilitação quando todos os interessados desistirem da 

faculdade de recorrer, ou quando decorrer o prazo para recurso sem que seja interposto, ou, 

ainda, quando os recursos interpostos forem decididos.  

7.8 - ABERTURA DOS ENVELOPES “PROPOSTA”  

7.8.1 - A abertura dos envelopes de “PROPOSTA” dar-se-á em sessão pública, perante a 

Comissão Permanente de Licitação, após vencida a fase de habilitação. 

7.8.2 - As propostas serão disponibilizadas para todos os licitantes presentes e/ou seu 

preposto, para verificação e a devida rubrica.  

7.9 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

7.9.1 - A classificação dos licitantes far-se-á pelo critério de MAIOR DESCONTO SOBRE A 

TAXA. 

7.9.2 - Ocorrendo empate, será procedido sorteio público para definição da ordem de 

classificação. 
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8 -   JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

 

8.1. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração o tipo de licitação que é 

MAIOR DESCONTO SOBRE A TAXA. 

8.1.1. O julgamento e classificação final dos licitantes far-se-ão em ordem decrescente dos 

Valores de Avaliações Finais, sendo considerado vencedor o licitante que ofertar o MAIOR 

DESCONTO SOBRE A TAXA dispostas no Art. 3º da Lei Municipal nº 996/2019, que 

estabelece medidas para controle de animais nas vias públicas do Município de Felício 

dos Santos e dá outras providências. 

8.2 – A Comissão Permanente de Licitações, após análise e julgamento das propostas, emitirá 

parecer final que será submetido à apreciação do Prefeito Municipal, para as providências 

legais cabíveis. 

 

9 – VALIDADE DAS PROPOSTAS, PRAZO DA OUTORGA E CONTRATAÇÃO 

 

9.1 – A validade das propostas é de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura referida no 

preâmbulo deste Edital. 

9.2 - PRAZO DA OUTORGA  

9.2.1 - As permissões serão válidas por 05 (cinco) anos, improrrogáveis.  

9.3 - CONTRATAÇÃO  

9.3.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS/MG convocará o licitante 

classificado na ordem seqüencial, através de publicação na Imprensa Oficial do Município e 

também através de correspondência informativa em caráter oficial, para apresentarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, o veículo nas condições declaradas no Item 5.3.1 deste Edital.  

9.3.2 - Deverá ser apresentado na assinatura do contrato, cópia da Carteira Nacional de 

Habilitação, comprovando a condição de habilitado na categoria C, no mínimo e, dentro do 

prazo de validade. 

9.3.3 – A licitante convocada, também deverá comprovar que possui em seu corpo técnico 

profissional Médico Veterinário devidamente registrado na entidade competente -  CRMV - 

Conselho Regional de Medicina Veterinária . A comprovação de vínculo do profissional poderá 

ser feita por meio da apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), ou do contrato 

social da licitante em que conste o profissional como sócio, ou de contrato de prestação de 

serviço. 
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10 – DOS RECURSOS 

 

10.1 - Os recursos admitidos são aqueles previstos no Estatuto das Licitações, Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, notadamente em seu Art. 109. 

 

11 – DAS PENALIDADES 

 

11.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato nos prazos ajustados, o Município de 

FELICIO DOS SANTOS poderá, garantida prévia defesa, além da rescisão do contrato, aplicar 

à Contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93. 

11.2. Sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis pela lei civil, as penalidades são 

as previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e, em especial, as seguintes 

sanções: 

11.2.1. Multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor ofertado, cuja execução exceder 

os prazos pactuados, respeitados os limites da lei civil; 

11.2.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato nas demais hipóteses 

de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, contratual ou legal, respeitados os limites 

da lei civil. 

11.2.2.1. O somatório mensal das multas não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor 

estimado do contrato, sob pena de rescisão do mesmo. 

 

12.  DA RESCISÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 

12.1 Considerar-se-á extinto o Contrato nas seguintes hipóteses, sempre garantindo à Licitante 

Vencedora o amplo direito de defesa: 

12.1.1 Término do prazo do Contrato, desde que não-prorrogado por ocorrência de hipótese 

legal. 

12.1.2. Rescisão unilateral, por inexecução contratual, nos termos do artigo 78 da Lei 8.666/93, 

ou por inadimplemento das obrigações financeiras por parte da Licitante Vencedora, nos 

termos que dispõe este Edital e respectivo Contrato. 

12.2. Na hipótese de rescisão amigável ou judicial, nos termos dos incisos II e III e do artigo 79 

da Lei 8.666/93. 

12.3. Na hipótese de anulação do presente procedimento licitatório e seu respectivo Contrato. 
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12.4 O Contrato poderá, ainda, ser rescindido de pleno direito, sem necessidade de aviso ou 

interpelação judicial, assegurada a ampla defesa, nos casos de: 

12.4.1. Transferência ou subcontratação de seu objeto, no todo ou em parte, com exclusivo 

consentimento por escrito da Licitante Vencedora. 

12.4.2. Persistência por mais de 180 (cento e oitenta) dias de infração, após aplicação das 

multas previstas anteriormente. 

12.4.3. Manifesta impossibilidade, de cumprir as obrigações oriundas deste Edital e respectivo 

Contrato. 

 

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 – A assinatura do contrato será realizada após homologação do procedimento, desde que 

atendidas todas as exigências contidas neste instrumento. 

13.1.1 – Nos termos do Art. 110 da Lei 8666/93, na contagem dos prazos estabelecidos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 

consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.  Só se iniciam e vencem 

os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

13.2 -  A Comissão prestará os esclarecimentos necessários quanto a interpretação dos itens 

das condições gerais deste Edital, bem como irá dirimir as dúvidas suscitadas, de segunda a 

sexta-feira, das 8:00 h às 11:00 h e de 13:00 h às 17:00 h, através do telefone (38) 3523-1225, 

ou pessoalmente  na sede da Prefeitura Municipal em Felício dos Santos/MG. 

13.3 – Não serão aceitos os envelopes contendo documentos de habilitação e propostas 

protocoladas por via postal ou fora do local, data e hora estabelecidos neste edital. 

13.4 - Os dados informados pelos licitantes nos Anexos serão conferidos nos cadastros da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS/MG. 

13.5 - A presente concorrência terá validade de 05 (CINCO) anos a contar da data de 

homologação do resultado final da classificação, podendo ser prorrogada por igual período, à 

critério do Município de FELÍCIO DOS SANTOS/MG. 

13.6 - A não apresentação do veículo nas mesmas características indicadas neste instrumento, 

implicará na desclassificação do licitante, sendo convocado o próximo licitante por ordem de 

classificação. 

13.7 - O licitante que deixar de atender às convocações referidas anteriormente, no prazo que 

for assinalado, perderá o direito à Permissão.  

13.8 - Fica entendido que toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus 

anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 

documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido. 

13.9 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou Autoridade Superior, em qualquer 

fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
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instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originariamente da proposta. 

13.10 - Fica eleito o foro da Comarca de Diamantina/MG, Estado de Minas Gerais, para 

solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação. 

 

Felício dos Santos (MG), 29 de Abril de 2020. 

 

 

 

 
________________________ 

Gabriel dos Santos Moreira 
Presidente da CPL 

 
 
 
 

__________________________________ 
DSA Assessoria e Consultoria Eireli Epp 

CRA/MG: 03-004891/O 
CNPJ: 08.254.076/0001-55 
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

 

1 – OBJETO: 

A outorga de permissão dos serviços de captura, transporte e guarda de animais 

de médio e grande porte soltos nas rodovias estaduais e federais delegadas, 

dentro dos limites territoriais do Município de Felício dos Santos, bem como nas 

suas respectivas faixas de domínio e vias urbanas, conforme especificação 

constante no Anexo I deste Edital. 

 

1.2 - DA JUSTIFICATIVA: 

A presente contratação se faz necessária em cumprimento ao disposto no 

Convênio nº 30.012/18 de Cooperação Técnica, celebrado entre o Departamento 

de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais e o Município de Felício dos 

Santos, com a interveniência da Secretaria de Estado de Transportes e Obras 

Públicas. O referido Convênio tem como objeto a cooperação mútua entre os 

convenentes, visando a apreensão de animais soltos na via urbana, nas rodovias 

estaduais e federais delegadas, bem como nas suas respectivas faixas de domínio, 

dentro dos limites territoriais do Município de Felício dos Santos. Com isso, a 

Prefeitura Municipal de Felício dos Santos e o Departamento de Estradas de 

Rodagem do Estado de Minas Gerais buscam melhorias na operação e segurança 

das vias urbanas e rodovias envolvidas, reduzindo assim o número de acidentes 

causados por animais soltos nas pistas.  

 

1.3 – Rodovias Envolvidas: BR 259; MGC 367; MGC 451; MG317; MG 214; MG 

220; LMG 735; MG 010; MGC 259; AMG 900 E LMG 739, conforme disposto no 

Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio de Cooperação Técnica celebrado 

entre o Estado de Minas Gerais e o Município de Felício dos Santos – CONVÊNIO 

Nº DEER – 30.012/18. 

 

O valor estimado para contratação da licitante vencedora é o estabelecido em Lei 

Municipal nº 996/2019, Art. 3º, o qual fixa os valores máximos em R$200,00 

(duzentos reais) para a Taxa de apreensão e R$ 20,00 (dia) (vinte reais) para a 

taxa de custeio/manutenção, prescindível orçamentos físicos na fase interna. 

Os licitantes interessados em participar desta Concorrência deverão 

apresentar propostas com o MAIOR DESCONTO SOBRE A TAXA de 

apreensão e custeio/manutenção expressos na citada Lei. 

 

2 -  CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

2.1. O veículo para transporte dos animais deverá ter capacidade de lotação 

mínima de 3.500 kg (três mil e quinhentos quilos). O mesmo deverá estar em 

perfeitas condições técnicas, adaptado para transporte de animais de grande porte, 
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documentação junto ao DETRAN regularizada e ter manutenção das condições de 

higiene, maquinários, equipamentos e pessoal especializado para a prestação dos 

serviços licitados, cujo conserto, manutenção, combustível, multas e licenciamentos 

correrão por conta da CONTRATADA. 

2.1.1. O veículo para transporte dos animais deverá ser substituídos no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis após a comunicação formal da PREFEITURA 

MUNICIPAL, quando da apresentação de defeitos. 

2.1.2. Os serviços de reparos mecânicos nos veículos para transporte dos animais, 

inclusive acidentes e manutenção, pneus, combustíveis, são de responsabilidade 

da Contratada. 

2.1.3. O seguro contra acidentes dos veículos para transporte dos animais, 

inclusive a franquia, se houver, é de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

2.2. O condutor do veículo deverá possuir Carteira Nacional de Habilitação, no 

mínimo categoria C. 

 

2.3. O terreno e instalação em que os animais serão mantidos deverá ser 

disponibilizado pela contratada, em área cercada não inferior a 2 (dois) hectares, 

devendo ainda, estar em perfeitas condições higiênicas. 

 

2.4. Tais animais porventura capturados ficarão sob a guarda do contratado no 

endereço por ele disponibilizado, dentro do Município de Felício dos Santos / MG, 

num raio de 06 (seis) km do centro da cidade, respeitando o Código de Posturas 

Municipal vigente. 

 

2.5. A contratada, após receber a solicitação de transporte dos animais, terá um 

prazo máximo de 03 (três) horas para realização do serviço, bem como o prazo de 

24 horas para comunicar ao responsável do Departamento Municipal de Agricultura 

a referida captura. 

 

2.6. Após o transporte dos animais, a contratada deverá marcar os mesmos com 

números que serão vinculados ao proprietário, tornando precisa a sua posterior 

identificação. 

 

2.7. A PERMISSIONÁRIA deve manter em seu curral de guarda livro próprio de 

registro dos animais capturados com sua respectiva identificação. 

 

2.8. O curral de captura funcionará da seguinte forma: 

a) Para recolhimento de animais: funcionará 24 horas por dia, de 2ª (segunda) a 6ª 

(sexta) feira. Para recolhimento nos feriados, o mesmo deverá ser realizado de 

acordo com escala a ser elaborada pelo contratado juntamente com a contratante; 

b) Para liberação de animais: funcionará das 08h às 16h, de 2ª (segunda) a 6ª 

(sexta) feira, excetuando-se feriados; 
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2.9. A PERMISSIONÁRIA deverá manter os animais capturados pelo período 

máximo de 15 dias corridos, sendo que após este período, não sendo o animal 

retirado pelo proprietário ou responsável, no prazo estabelecido, este será 

disponibilizado para arrematação em hasta pública, nos termo do Art. 4º da Lei 

Municipal nº 996/2019; 

 

2.10. A PERMISSIONÁRIA ficará obrigada a alimentar os animais apreendidos com 

pasto ou forragem; fornecer água suficiente; manter a integridade das instalações 

dos currais e realizar a constante limpeza dos mesmos, instalar uma máquina de 

forragem nas dependências da unidade e dispor de funcionários/cuidadores, bem 

como médicos veterinários para dar assistência todos os dias dos meses nos 

currais de captura/guarda dos animais; 

 

2.11. Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total 

responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no 

desempenho de suas funções, podendo A PREFEITURA MUNICIPAL, solicitar a 

substituição daqueles, cuja conduta seja julgada inconveniente. 

 

2.12. A PERMISSIONÁRIA deverá disponibilizar telefone, e-mail para disque 

denúncias, bem como manter ampla divulgação dos meios de comunicação 

disponíveis à população. 

 

3 – ORIENTAÇÕES ACERCA DA CAPTURA DE ANIMAIS 

 

3.1 O critério de julgamento desta Concorrência será o de MAIOR DESCONTO 

SOBRE A TAXA de apreensão e custeio/manutenção a ser paga pelo 

proprietário do animal, nos termo da Lei Municipal nº 996/2019: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR MÁXIMO 

01 Taxa de apreensão SERVIÇO R$ 200,00 

02 Taxa de Custeio diária R$ 20,00 

 

REFERÊNCIA: Lei Municipal nº 996/2019, Art.3º. 

 

3.2.1 Será cobrada multa diária de permanência por cada dia em que o animal 

estiver no curral de guarda. 

 

3.3. O proprietário para liberar o seu animal deverá procurar a licitante vencedora, 

no horário de expediente, devendo ser das 08h as 17h, retirando a taxa de 

transporte e diária para pagamento. 

 



 
 

18 

3.3 Após o pagamento da referida taxa, o proprietário deverá retirar junto a licitante 

vencedora a Guia de Autorização de Liberação do Animal, além de um informativo 

acerca do procedimento da reincidência de apreensões. 

 

3.4 Em caso de morte do animal apreendido a mesma será de responsabilidade da 

contratada, devendo conduzi-los ao aterro sanitário para serem enterrados. 

 

3.5 A apreensão do animal será realizada pelo Departamento Municipal de 

Agricultura, através do responsável fiscal nomeado para tal. 

3.5.1 Após a apreensão do animal, o Departamento Municipal de Agricultura entrará 

em contato com a permissionária, que terá o prazo de até 2 h (duas horas) para 

captura e transporte do animal para o curral de guarda. 

 

3.6 O Departamento Municipal de Agricultura será o responsável por afixar no 

quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Felício dos Santos, na sede do Poder 

Legislativo e outros órgãos públicos de grande circulação, além da divulgação em 

rádio local, relatando a data, hora e local da apreensão do animal. 

 

4 – DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA 

 

4.1 A captura, transporte e guarda dos animais apreendidos ficará sob a 

responsabilidade e custeio da PERMISSIONÁRIA, que arcará com as despesas de 

combustível e reposição de peças do veículo, alimentação dos animais apreendidos 

e demais despesas para a perfeita execução do objeto. 

 

4.2 A alimentação, manutenção, cuidados com a saúde e integridade dos animais 

apreendidos serão de responsabilidade da contratada, sob pena de sanção prevista 

em Lei. 

 

4.3 A PERMISSIONÁRIA deverá manter arquivos individuais contendo as 

características dos animais apreendidos, especificando a data e o local da captura. 

 

4.4 Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento. 

 

4.5 Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as 

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

licitação. 

 

4.6 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a 

terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não 

podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o 

fato da Contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual. 
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4.7 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a 

incidir sobre a execução do contrato, inclusive as obrigações relativas a salários, 

previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo 

obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de 

acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na 

execução contratual. 

 

4.8. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela PREFEITURA, salvo quando implicarem em indagações de caráter 

técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

4.9. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente 

condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados da sua notificação. 

 

4.10. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, 

responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, 

observando o prazo mínimo exigido pela Administração. 

 

4.11. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do 

objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da 

Contratante. 

 

4.12. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção 

ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a 

terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em 

vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U. De 13/02/98; 

 

4.13 Atender a legislação do Conselho Regional de Medicina Veterinária. 

 

4.14 Respeitar a Lei Estadual N° Lei Nº 22231 DE 20/07/2016 que Dispõe sobre a 

definição de maus-tratos contra animais no Estado de Minas Gerais e Declaração 

Universal dos Direitos dos Animais; 

 

4.15. Atender a todas as exigências da legislação: que rege o desempenho da 

medicina veterinária, ambiental e de proteção dos animais. 

 

4.16. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, 

prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

 

4.17 Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na 

Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente. 
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4.18. Apresentar no ato da assinatura do contrato o Alvará de Licença Sanitária 

atualizada do estabelecimento, emitido pela Vigilância Sanitária do Estado ou do 

Município da Sede da Licitante. 

 

5  - OBRIGAÇÕES DA PERMITENTE 

 

5.1 - Solicitar a execução do objeto à PERMISSIONÁRIA através de instrumento 

Hábil. 

 

5.2 - Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante 

estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

 

5.3 - Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade 

competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da Contratada, que 

atenderá ou justificará de imediato. 

 

5.4 - Notificar a Contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do 

objeto contratual. 

 

5.5 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 

 

6 – DA FISCALIZAÇÃO 

 

6.1 - A execução do objeto desta concorrência será acompanhada e fiscalizada 

pelo Chefe de Departamento de Agricultura ou a quem este designar para este fim, 

de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei 8.666/93, doravante denominado 

simplesmente GESTOR. 

 

7 -  PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

7.1 - O prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da 

assinatura do Contrato, nos termos do Art. 57, II, Lei nº 8.666/93, bem como nos 

termos do Convênio nº DEER 30.012/18. 

 

8 – DO PAGAMENTO 

 

8.1. O Município será o responsável pela emissão das guias para pagamento da 

taxa de apreensão pelo proprietário do animal, bem como pelo seu recebimento. 

Os valores recolhidos serão repassados à permissionária em até 30 (trinta) dias 

contados do efetivo recebimento das guias nos cofres públicos.  

 

8.2. O permissionário será o responsável por recolher as taxas referentes à 

custeio/manutenção. 
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9 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

9.1– As despesas atinentes à execução deste Contrato serão atendidas com os 

recursos assim consignados no orçamento de 2020: 

 

09.01.03 15.451.0029.2093 33903900 ficha 820 

 

10 – Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pela Comissão Permanente de 

Licitação do Município, no endereço alhures mencionado, no horário das 08h00min 

às 12h00min e das 13h30min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, ou pelo 

telefone (38) 3523-1225, e-mail: licita@feliciodossantos.mg.gov.br. 

 

11 – Fica eleito o Foro da Comarca de Diamantina - MG, para dirimir quaisquer 

questões oriundas desta licitação, por mais privilegiado que outro possa parecer. 

 

 

 
__________________________ 
Alberione Bras Guimarães Brito 

Secretário Geral 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

CONCORRÊNCIA Nº ___/2020 – PROCESSO Nº __/2020 

 

 

A Empresa/Pessoa Física 

___________________________________________________ estabelecida na 

Rua/Avenida ______________________________, cidade ___________________, 

inscrita no CNPJ/CPF nº _______________________, neste ato representada por 

seu(s) sócio(s)-gerente(s)/presidente(s), diretor(es), Sr.(a) 

______________________, portador(es) de cédula de identidade nº 

______________, CPF nº _________________, apresenta abaixo sua proposta 

financeira, declarando sua concordância com todas as disposições 

estabelecidas no Edital de Concorrência . 

 

Para prestação de serviços de _______________ 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE DESCONTO 

CONCEDIDO 

VALOR PROPOSTO 

01 Taxa de 

apreensão 

SERVIÇO  R$  

02 Taxa de Custeio diária  R$  

 

 

a) Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as 

condições contidas no Edital desta CONCORRÊNCIA, bem como verificamos todas 

as especificações nele contidas, não havendo discrepância entre quaisquer 

informações ou documentos que dele façam parte, e que estamos cientes de todas 

as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assim como 

qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total 

responsabilidade pelas informações, bem como pelos erros ou omissões, contidas 

tanto no formulário proposta, como em seus anexos. 

 

c) A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias. 

 

______________________, ________ de __________________, de 2020. 

 

 

___________________________________________. 

(assinatura do dirigente da empresa) 
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ANEXO III  

 

 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE  

IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº __/2020 – PROCESSO Nº __/2020 

 

 

 

 

(Nome da empresa) ______________________________ CNPJ 

nº_______________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data, 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

_________________, ________de _____________ de 2020. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 

 

 

 

* Em se tratando de pessoa física adaptar para tal. 
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ANEXO IV – MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

 

 

Eu, __________________________________________________________, residente e 

domiciliado  na _____________________, nº _______, em 

______________________________/MG, inscrita no CPF sob o nº 

_____________________________________, nomeio e constituo meu bastante procurador, 

o (a) Sr. (a) _______________________________________, CPF nº 

______________________________, brasileiro(a), com poderes especiais e específicos para 

prestar esclarecimentos, firmar compromisso e obrigações, tomar decisões, receber e dar 

quitação, renunciar ao direito de recurso, bem como praticar os atos necessários aos 

legítimos interesses outorgante. 

 

Este instrumento é para fins de participação no Processo licitatório sob a modalidade de 

Concorrência nº __/2020, Processo nº ___/2020, formulada pelo Município de FELÍCIO 

DOS SANTOS/MG. 

 

 

_________________, ________de _____________ de 2020. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Em se tratando de pessoa física adaptar para tal. 
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ANEXO V  

 

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

A empresa__________________________________________________________, com 

sede na _____________________, nº _______, em 

______________________________/MG, cadastrada no CNPJ sob o nº 

_____________________________________, por seu Representante Legal nomeia e 

constitui seu bastante procurador, o (a) Sr. (a) 

_______________________________________, CPF nº 

______________________________, brasileiro(a), com poderes especiais e específicos para 

prestar esclarecimentos, firmar compromisso e obrigações, tomar decisões, receber e dar 

quitação, renunciar ao direito de recurso, bem como praticar os atos necessários aos 

legítimos interesses outorgante. 

 

Este instrumento é para fins de participação no Processo licitatório sob a modalidade de 

Concorrência nº __/2020, Processo nº ___/2020, formulada pelo Município de FELÍCIO 

DOS SANTOS/MG. 

 

 

_________________, ________de _____________ de 2020. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Em se tratando de pessoa física adaptar para tal. 
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ANEXO VI 

 

 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INC. XXXII DA CF 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº __/2020 – PROCESSO Nº ___/2020 

 

 

 

 

 

(Nome da empresa)__________________________, CNPJ nº _____________________, 

declara, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do 

inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93. 

 

 

_________________, ________de _____________ de 2020. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 

 

 

 

 

 

* Em se tratando de pessoa física adaptar para tal. 
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ANEXO VII  

 

 DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº __/2020 – PROCESSO Nº __/2020 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

(Nome da empresa)_____________________________, CNPJ nº __________________, 

sediada na _______________________, nº _______, em ________________/UF______, 

declara que tomou conhecimento de todas as informações e que concorda com todas as 

condições estabelecidas no presente certame. 

 

 

_________________, ________de _____________ de 2020. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 

 

 

 

 

 

 

* Em se tratando de pessoa física adaptar para tal. 
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ANEXO VIII  

 

 DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº __/2020 – PROCESSO Nº __/2020 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

A empresa _____________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº __________________________, por intermédio de seu 

representante legal Sr.(a) ________________________________________, 

portador do Documento de Identidade nº ___________________, inscrito no CPF 

sob o nº __________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os 

requisitos legais para qualificação como ________________________________ 

(incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 

Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a 

quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.  

 

 

 

________________, ___________ de __________________ de 2020. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO IX 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI VEÍCULO EM CONDIÇÕES LEGAIS 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº __/2020  – PROCESSO Nº __/2020 

 

 

 

 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o nº __________________________, por intermédio de seu representante legal 

Sr.(a) ________________________________________, portador do Documento de 

Identidade nº ___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ 

DECLARA, sob as penas da Lei, que possui o veículo em condições legais de uso, 

adaptado para transporte seguro dos animais de médio e grande porte, conforme 

exigido na Cláusula 5.3 do Edital da Concorrência nº __/2020. 

 

DESCREVER VEÍCULO 

 

 

________________, ___________ de __________________ de 2020. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

 

* Em se tratando de pessoa física adaptar para tal. 
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ANEXO X 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI PESSOAL EQUIPADO 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº __/2020 – PROCESSO Nº __/2020 

 

 

 

 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob 

o nº __________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 

________________________________________, portador do Documento de Identidade 

nº ___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob 

as penas da Lei, que possui Pessoal devidamente equipado para a prestação dos serviços 

licitado, conforme exigido na Cláusula 5.3 do Edital da Concorrência nº __/2020. 

 

 

 

________________, ___________ de __________________ de 2020. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

 

* Em se tratando de pessoa física adaptar para tal. 
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ANEXO XI 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI TERRENO ADEQUADO 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº __/2020 – PROCESSO Nº __/2020 

 

 

 

 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob 

o nº __________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 

________________________________________, portador do Documento de Identidade 

nº ___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob 

as penas da Lei, que possui Terreno e instalação em que os animais serão mantidos, em 

área cercada não inferior a 02 hectares, em perfeitas condições de higiene, conforme 

exigido na Cláusula 5.3 do Edital da Concorrência nº __/2020. 

 

 

 

________________, ___________ de __________________ de 2020. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

 

* Em se tratando de pessoa física adaptar para tal. 
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ANEXO XII 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONCORRÊNCIA Nº   /2020 – PROCESSO Nº __/2020 

 

O MUNICÍPIO DE _______, com sede _________, nº __, Centro em ________-

MG, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 

____________, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor 

_________, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 

............................................................., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica - CNPJ sob o nº .................................., com sede na Rua......................, 

nº........., em..............................., representada pelo Senhor................................., 

doravante denominada CONTRATADA, com fundamento no Edital de Licitações 

(Concorrência nº __/2020, Processo nº __/2020), celebram o presente contrato 

mediante às cláusulas e condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a outorga de permissão dos serviços de 

captura, transporte e guarda de animais de médio e grande porte soltos nas 

rodovias estaduais e federais delegadas, dentro dos limites territoriais do Município 

de Felício dos Santos, bem como nas suas respectivas faixas de domínio e vias 

urbanas, conforme especificação constante no Anexo I do Edital, o qual fica 

fazendo parte integrante deste contrato como se nele estivesse escrito. 

 

CLAÚSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS 

 

2.1. O veículo para transporte dos animais deverá ter capacidade de lotação 

mínima de 3.500 kg (três mil e quinhentos quilos). O mesmo deverá estar em 

perfeitas condições técnicas, adaptado para transporte de animais de grande porte, 

documentação junto ao DETRAN regularizada e ter manutenção das condições de 

higiene, maquinários, equipamentos e pessoal especializado para a prestação dos 

serviços licitados, cujo conserto, manutenção, combustível, multas e licenciamentos 

correrão por conta da CONTRATADA. 

2.1.1. O veículo para transporte dos animais deverá ser substituídos no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis após a comunicação formal da PREFEITURA 

MUNICIPAL, quando da apresentação de defeitos. 

2.1.2. Os serviços de reparos mecânicos nos veículos para transporte dos animais, 

inclusive acidentes e manutenção, pneus, combustíveis, são de responsabilidade 

da Contratada. 
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2.1.3. O seguro contra acidentes dos veículos para transporte dos animais, 

inclusive a franquia, se houver, é de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

2.2. O condutor do veículo deverá possuir Carteira Nacional de Habilitação, no 

mínimo categoria C. 

 

2.3. O terreno e instalação em que os animais serão mantidos deverá ser 

disponibilizado pela contratada, em área cercada não inferior a 2 (dois) hectares, 

devendo ainda, estar em perfeitas condições higiênicas. 

 

2.4. Tais animais porventura capturados ficarão sob a guarda do contratado no 

endereço por ele disponibilizado, dentro do Município de Felício dos Santos / MG, 

num raio de 06 (seis) km do centro da cidade, respeitando o Código de Posturas 

Municipal vigente. 

 

2.5. A contratada, após receber a solicitação de transporte dos animais, terá um 

prazo máximo de 03 (três) horas para realização do serviço, bem como o prazo de 

24 horas para comunicar ao responsável do Departamento Municipal de Agricultura 

a referida captura. 

 

2.6. Após o transporte dos animais, a contratada deverá marcar os mesmos com 

números que serão vinculados ao proprietário, tornando precisa a sua posterior 

identificação. 

 

2.7. A PERMISSIONÁRIA deve manter em seu curral de guarda livro próprio de 

registro dos animais capturados com sua respectiva identificação. 

 

2.8. O curral de captura funcionará da seguinte forma: 

a) Para recolhimento de animais: funcionará 24 horas por dia, de 2ª (segunda) a 6ª 

(sexta) feira. Para recolhimento nos feriados, o mesmo deverá ser realizado de 

acordo com escala a ser elaborada pelo contratado juntamente com a contratante; 

b) Para liberação de animais: funcionará das 08h às 16h, de 2ª (segunda) a 6ª 

(sexta) feira, excetuando-se feriados; 

 

2.9. A PERMISSIONÁRIA deverá manter os animais capturados pelo período 

máximo de 15 dias corridos, sendo que após este período, não sendo o animal 

retirado pelo proprietário ou responsável, no prazo estabelecido, este será 

disponibilizado para arrematação em hasta pública, nos termo do Art. 4º da Lei 

Municipal nº 996/2019; 

 

2.10. A PERMISSIONÁRIA ficará obrigada a alimentar os animais apreendidos com 

pasto ou forragem; fornecer água suficiente; manter a integridade das instalações 

dos currais e realizar a constante limpeza dos mesmos, instalar uma máquina de 

forragem nas dependências da unidade e dispor de funcionários/cuidadores, bem 
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como médicos veterinários para dar assistência todos os dias dos meses nos 

currais de captura/guarda dos animais; 

 

2.11. Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total 

responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no 

desempenho de suas funções, podendo A PREFEITURA MUNICIPAL, solicitar a 

substituição daqueles, cuja conduta seja julgada inconveniente. 

 

2.12. A PERMISSIONÁRIA deverá disponibilizar telefone, e-mail para disque 

denúncias, bem como manter ampla divulgação dos meios de comunicação 

disponíveis à população. 

 

CLAÚSULA QUARTA – DAS DESPESAS 

 

4.1. Correrão por conta da PERMISSIONÁRIA as despesas necessárias à perfeita 

execução do objeto. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir a terceiros o Contrato ora 

avençada sem o prévio e expresso consentimento do Contratante. 

 

CLÁUSULA SEXTA –  DO PRAZO 

 

6.1. O prazo do presente contrato  será de 60 (sessenta) meses, por se tratar de 

serviço de natureza contínua nos termos do art. 57, inc. II da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores, que será contado a partir da data da 

assinatura do contrato. 

 

CLAÚSULA SÉTIMA  – DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA 

 

7.1 A captura  transporte dos animais apreendidos ficará sob a responsabilidade e 

custeio da PERMISSIONÁRIA, que arcará com as despesas de combustível e 

reposição de peças, e alimentação dos animais apreendidos. 

 

7.2 A alimentação, manutenção, cuidados com a saúde e integridade dos animais 

apreendidos serão de responsabilidade da contratada, sob pena de sanção prevista 

em Lei. 

 

7.3 A PERMISSIONÁRIA deverá manter arquivos individuais contendo as 

características dos animais apreendidos, especificando a data e o local da captura. 
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7.4 Executar o objeto em conformidade com as condições prevista no Projeto 

Básico, anexo I do Edital, que fica fazendo parte deste Contrato, como se nele 

estivesse escrito. 

 

7.5 Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as 

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

licitação. 

 

7.6 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a 

terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não 

podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o 

fato da Contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual. 

 

7.7 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a 

incidir sobre a execução do contrato, inclusive as obrigações relativas a salários, 

previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo 

obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de 

acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na 

execução contratual. 

 

7.8. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela PREFEITURA, salvo quando implicarem em indagações de caráter 

técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

7.9. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente 

condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados da sua notificação. 

 

7.10. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, 

responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, 

observando o prazo mínimo exigido pela Administração. 

 

7.11. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do 

objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da 

Contratante. 

 

7.12. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção 

ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a 

terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em 

vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U. De 13/02/98; 

 

7.13 Atender a legislação do Conselho Regional de Medicina Veterinária. 
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7.14 Respeitar a Lei Estadual N° Lei Nº 22231 DE 20/07/2016 que Dispõe sobre a 

definição de maus-tratos contra animais no Estado de Minas Gerais e Declaração 

Universal dos Direitos dos Animais; 

 

7.15. Atender a todas as exigências da legislação: que rege o desempenho da 

medicina veterinária, ambiental e de proteção dos animais. 

 

7.16. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, 

prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

 

7.17 Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na 

Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente. 

 

7.18. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção 

ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a 

terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em 

vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U. De 13/02/98. 

 

7.19. Apresentar no ato da assinatura do contrato o Alvará de Licença Sanitária 

atualizada do estabelecimento, emitido pela Vigilância Sanitária do Estado ou do 

Município da Sede da Licitante. 

 

8  - CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA PERMITENTE 

 

8.1 - Solicitar a execução do objeto à PERMISSIONÁRIA através de instrumento 

Hábil. 

 

8.2 - Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante 

estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

 

8.3 - Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade 

competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da Contratada, que 

atenderá ou justificará de imediato. 

 

8.4 - Notificar a Contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do 

objeto contratual. 

 

8.5 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 

 

CLAÚSULA NONA– DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO E FISCALIZAÇÃO 
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9.1. Em face do estabelecido neste Contrato, não decorrerá qualquer vínculo 

empregatício entre o Contratante e o pessoal disponibilizado para atender os 

serviços contratados. 

 

9.2. A execução do objeto deste Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo 

Chefe de Departamento de Agricultura ou a quem este designar para este fim, de 

acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei 8.666/93, doravante denominado 

simplesmente GESTOR. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  – DAS PENALIDADES E MULTAS 

 

10.1.  Caso a Contratada se torne inadimplente pela falta de execução total ou 

parcial do presente Contrato serão aplicadas isoladas ou cumulativamente as 

sanções constantes no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

10.2.  Sem prejuízo das perdas, danos e das multas cabíveis pela lei civil, as 

penalidades são as previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93 

e, em especial, as seguintes sanções: 

 

a) Multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor global do contrato, cuja 

execução exercer os prazos pactuados, respeitados os limites da lei civil; 

 

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato nas demais 

hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, contratual ou legal, 

respeitados os limites da lei civil. 

 

10.2.1. O somatório mensal das multas não poderá ultrapassar 20% (vinte por 

cento) do valor estimado do contrato, sob pena de rescisão do mesmo. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 

11.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 

rescisão administrativa, previstos no artigo 77, da Lei 8.666/93. Em casos de 

inexecução total ou parcial do ajuste, a Contratada estará sujeita às penalidades 

previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações e normas aplicáveis. 

 

11.2. Considerar-se-á extinto o Contrato nas seguintes hipóteses, sempre garantido 

à Contratada o amplo direito de defesa. 

 

11.2.1. Término do prazo do contrato, desde que não-prorrogado por ocorrência de 

hipótese legal. 
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11.2.2. Rescisão Unilateral, por inexecução contratual, nos termos do artigo 78 da 

Lei 8.666/93, ou por inadimplemento das obrigações financeiras por parte da 

CONTRATADA, nos termos que dispõe o Edital e respectivo Contrato. 

 

11.2.3. Na hipótese de rescisão amigável ou judicial, nos termos do inciso II e III do 

artigo 79 da Lei 8.666/93. 

 

11.2.4 . Na hipótese de anulação do procedimento licitatório e seu respectivo 

contrato. 

 

11.3. O Contrato poderá, ainda, ser rescindido de pleno direito, sem necessidade 

de aviso ou interpelação judicial ou extra judicial, assegurada a ampla defesa, nos 

casos de: 

 

a) Transferência ou subcontratação de seu objeto, no todo ou em parte, sem 

consentimento por escrito da Contratante. 

 

b) Persistência por mais de 180 (cento e oitenta) dias de infrações, após aplicação 

das multas previstas na cláusula anterior. 

 

c) Manifesta impossibilidade, de cumprir as obrigações oriundas do Edital e 

respectivo Contrato. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – ORIENTAÇÕES ACERCA DA CAPTURA DE 

ANIMAIS 

 

12.1 VALOR DA TARIFA DE CAPTURA E TRANSPORTE POR ANIMAL BEM 

COMO O VALOR DA DIÁRIA será a seguinte multa/taxa a ser paga pelo 

proprietário do animal: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR MÁXIMO 

01 Taxa de apreensão SERVIÇO R$ 200,00 

02 Taxa de Custeio diária R$ 20,00 
 
 
 
 
12.2 Será cobrada multa diária de permanência por cada dia em que o animal estiver no curral 
de apreensão. 
 
12.3. O proprietário para liberar o seu animal deverá procurar a licitante vencedora, no horário 
de expediente, devendo ser das 08h as 17h, retirando a taxa de transporte e diária para 
pagamento. 
 
12.3.1 Após o pagamento da referida taxa, o proprietário deverá retirar junto a licitante 
vencedora a Guia de Autorização de Liberação do Animal, além de um informativo acerca do 
procedimento da reincidência de apreensões. 
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12.4 Em caso de morte do animal apreendido a mesma será de responsabilidade da 
contratada, devendo conduzi-los ao aterro sanitário para serem enterrados. 

 
12.5 A apreensão do animal será realizada pelo Departamento Municipal de Agricultura, 
através do responsável fiscal nomeado para tal. 
 
12.5.1 Após a apreensão do animal, o Departamento Municipal de Agricultura entrará em 
contato com a permissionária, que terá o prazo de até 2 h (duas horas) para captura e 
transporte do animal para o curral de guarda. 
 
12.6. O Departamento Municipal de Agricultura será o responsável por afixar no quadro de 

avisos da Prefeitura Municipal de Felício dos Santos, na sede do Poder Legislativo e outros 

órgãos públicos de grande circulação, além da divulgação em rádio local, relatando a data, 

hora e local da apreensão do animal. 

12.7 A PERMISSIONÁRIA deverá manter os animais capturados pelo período máximo de 15 
dias corridos, sendo que após este período, não sendo o animal retirado pelo proprietário ou 
responsável, no prazo estabelecido, este será disponibilizado para arrematação em hasta 
pública, nos termo do Art. 4º da Lei Municipal nº 996/2019 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

13.1. Fica eleito, nesta oportunidade, o Foro da Comarca de DIAMANTINA/MG, a fim de dirimir 

questões surgidas na execução contratual, e que não puderem ser solucionadas através de 

mútuo entendimento entre as partes. 

 

E, por assim estarem justas e contratadas, depois de lido e achado conforme, assinam as 

partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias junto às testemunhas que também o 

subscrevem, a tudo presentes. 

 

FELÍCIO DOS SANTOS/MG, ........ de ............................. de 2020. 

 

XXXXXXXXX 

Prefeito Municipal 

 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

PERMISSIONÁRIO 

 

TESTEMUNHAS: 1. ____________________________________ 

                                  CPF Nº: 

                             2. ____________________________________ 

                                 CPF Nº: 


