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AVISO DE EDITAL 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2021 

 
 
 
 
 
O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari - CONSISA, situado na Rua Luiz Gaspar Jung, 
3665, sala 08, Bairro Montanha, no Município de Lajeado - RS, fone (51) 3710-2706, estará recebendo 
no período de 12 (doze) meses, contados a partir da data desta publicação, inscrição(ões) ao processo 
de CHAMAMENTO PÚBLICO que tem por objeto o credenciamento de Pessoas Jurídicas para prestação 
de serviços veterinários a pequenos animais conforme demanda dos municípios associados ao 
CONSISA, nos moldes da Lei nº 8.666/93, art. 25, “caput”. Cópia do Edital está disponível no site 
www.consisavrt.com.br e demais informações podem ser solicitadas pelo telefone acima no horário das 
08h às 12h e das 13h às 17h. 
 
 
 
 
 
 

MARCOS JOSÉ SCORSATTO 
Presidente do CONSISA 
Prefeito de Itapuca, RS 
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EDITAL 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2021 
 
I – PREÂMBULO  
1. 1 O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI, pessoa jurídica de direito 
público, CNPJ nº 07.242.772/0001-89, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. MARCOS JOSÉ 
SCORSATTO, brasileiro, Prefeito de Itapuca/RS, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e 
alterações posteriores no que couber, considerando a Lei Federal nº. 8.080/90, Lei Federal nº. 8.142/90, 
Lei Federal nº. 11.107/05 e Decreto Federal nº. 6.017/07, Portaria GM/MS nº 358/06 e Portaria/GM/MS 
nº 1606/2001, ambas do Ministério da Saúde, Parecer Jurídico e demais disposições contidas em lei 
especiais e regulamentares aplicáveis, torna pública a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO que tem 
por objeto o credenciamento de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços veterinários a pequenos 
animais conforme demanda dos municípios associados ao CONSISA, nos termos e condições 
estabelecidos no presente Edital de Chamamento Público e seus anexos.  
 
II - DO OBJETO  
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas que atuem 
na área da medicina veterinária para a prestação de serviços descritos na Tabela de Procedimentos e 
Serviços Veterinários - ANEXO I deste edital a serem realizados nos estabelecimentos próprios dos 
interessados, conforme a necessidade dos municípios associados ao CONSISA. 
2.2. O interessado, uma vez homologada a sua inscrição ao chamamento público bem como formalizado 
o termo de credenciamento, estará apto a prestar serviços aos municípios associados de acordo com as 
regulamentações e normas previstas neste edital. A contratação não gera vínculo entre as partes sob a 
ótica trabalhista, eis que se trata de mero chamamento público para o credenciamento de prestadores 
de serviços, pessoas jurídicas, que prestarão os procedimentos e serviços tabelares do Anexo I em suas 
dependências. 
2.3. A Tabela de Procedimentos e Serviços Veterinários do CONSISA constante do ANEXO I (Resolução 
25/2021) deste edital, também se encontra publicada no sítio eletrônico oficial www.consisavrt.com.br. 
 
III - DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO  
3.1. Poderão participar deste credenciamento as PESSOAS JURÍDICAS que tenham objeto social e 
desempenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste certame e ao qual desejam se 
credenciar, bem como atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação 
constante deste instrumento e seus anexos, requerida para sua habilitação; 
3.2. É vedado:  
3.2.1. Cobrar qualquer complementação dos valores que serão pagos pelos serviços prestados nos 
termos deste credenciamento. 
3.2.2. O trabalho de credenciado em dependências ou setores próprios do Consórcio ou dos 
Municípios Consorciados (unidades de saúde e correlatos);  
3.2.3. O credenciamento de Pessoa Física.  
3.3. Será vedada o credenciamento de empresas quando:  
3.3.1. Estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública, ou que por 
esta tenham sido declaradas inidôneas, enquanto perdurar o prazo estabelecido na sanção aplicada; 
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3.3.2. Reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, 
qualquer que seja sua forma de constituição, de empresas impedidas na forma do item anterior;  
3.3.3. Verificado que o interessado se enquadrar nas vedações elencadas no artigo 9º da Lei 8.666/1993 
e a participação de empresas que façam parte de cooperativa;  
3.3.4. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;  
3.3.5. Cujo estatuto ou contrato social não guarde pertinência com o objeto deste chamamento público;  
3.3.6. Que estejam em processo de dissolução, recuperação judicial, falência, concordata, fusão, cisão, 
ou incorporação, conforme decisão judicial;  
3.3.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em 
comum;  
3.4. Não poderá exercer atividades através de pessoa jurídica credenciada, em favor do município onde 
lotado, o profissional que for servidor público, em exercício de cargo ou emprego efetivo, de cargo em 
comissão ou função gratificada, ou que estiver em exercício de mandato legislativo/executivo (com 
referência ao Consórcio e os Municípios a ele associados), bem como nos casos de impedimentos 
previstos na legislação brasileira.  
3.4.1. O credenciado que venha a se enquadrar nas situações previstas neste item, terá suspensa a 
respectiva atividade, enquanto perdurar o impedimento; 
3.4.2. Esta suspensão será de iniciativa e responsabilidade da Comissão de Licitações e de Equipe Técnica 
designada pelo CONSISA, e a reativação ocorrerá quando da comunicação da cessação do motivo do 
impedimento.  
3.4.3. O despacho decisório caberá à Secretaria Executiva do CONSISA, devendo a decisão ser publicada.  
 
IV - DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
4.1. Este Chamamento ficará permanentemente aberto, podendo participar os interessados que se 
manifestarem durante o período de vigência e que atendam aos requisitos estabelecidos nesse Edital. 
Este edital e seus anexos ficarão disponíveis no endereço eletrônico: www.consisavrt.com.br  
4.2. O prazo de vigência deste credenciamento é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
publicação do aviso. 
4.3. Recebido os documentos de habilitação, a Comissão de Licitações fará à apreciação dos mesmos 
em 15 (quinze) dias corridos, prorrogável por igual período.  
4.4. Após a fase de habilitação, o credenciado será convocado para, no prazo de cinco dias úteis, assinar 
o termo de credenciamento.  
 
V - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
5.1 A documentação deverá ser enviada única e exclusivamente em formato digital, para os seguintes 
endereços de e-mail e com o seguinte título: 
 

juridico@consisavrt.com.br ou compras@consisavrt.com.br 
 
Título do e-mail: 
CREDENCIAMENTO “nome da empresa” - CHAMAMENTO PÚBLICO nº 01/2021 

 
VI – DA HABILITAÇÃO  

mailto:compras@consisavrt.com.br
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6.1. Para se credenciarem, as pessoas jurídicas interessadas deverão apresentar os seguintes 
documentos: 
a) “ANEXO II - Requerimento de Credenciamento” preenchido correta e integralmente, bem como 
assinado; 
b) Cópia do documento de identidade e CPF do representante legal da empresa; 
c) Documento de constituição da empresa: Registro Comercial no caso de empresa individual; Ato 
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; ou Inscrição do Ato Constitutivo no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
d) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
e) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, e se houver estadual, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto desse certame; 
f) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Federal (abrangendo inclusive os relativos à 
seguridade social e a dívida ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda), Estadual e Municipal 
do domicílio ou sede da interessada; 
g) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
i) Certidão Negativa de feitos sobre falência expedida a não mais de 45 dias da data da solicitação do 
credenciamento pelo distribuidor da sede do licitante; 
j) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício do último exercício social, já 
apresentados na forma da lei; 
l) Alvará de localização/funcionamento e Alvará Sanitário fornecido pelo município sede da pessoa 
jurídica; 
m) Atestado de capacidade técnica fornecido por outra pessoa jurídica de direito público ou privado, 
emitido há não mais de um ano, que comprove a aptidão do proponente para a prestação dos serviços 
em características e quantidades compatíveis com o descrito no requerimento; 
m.1) O atestado de capacidade técnica deve ser emitido em papel timbrado do emitente e além disso 
conter: nome, cargo e telefone para contato do responsável pela emissão do atestado; 
n) Prova de inscrição e regularidade da pessoa jurídica e física (responsável técnico) junto ao Conselho 
Regional de Medicina Veterinária; 
o) Anotação de Responsabilidade Técnica do Médico Veterinário para atuar na clínica/espaço.  
p) Comprovação do vínculo do profissional responsável técnico e demais profissionais de características 
técnicas que executarão os procedimentos (conforme indicado no requerimento de credenciamento) 
junto à pessoa jurídica, devendo a empresa atender um dos seguintes requisitos: 
- Se empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado, registrada na DRT, ou ainda, cópia 
atualizada da Carteira de Trabalho;  
- Se sócio: será verificado junto ao item “c”;  
- Se contratado: cópia do contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil 
comum, podendo este ter sua eficácia condicionada na admissão do credenciamento. 
q) Declaração Conjunta conforme Anexo III, de preferência em papel timbrado da empresa, assinada 
pelo representante legal.  
6.2. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor, a exceção do 
tratamento diferenciado constante na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas 
alterações posteriores. Se este prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será 
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considerado o prazo de validade de 6 (seis) meses, a contar de sua expedição. Documentos apresentados 
com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente, ressalvado a comprovação de 
regularidade fiscal das empresas enquadradas como ME e EPP, que deverão apresentar toda a 
documentação exigida no edital, mesmo que apresente alguma restrição, porém, sendo exigido a 
comprovação de regularidade fiscal somente para efeito de assinatura do contrato, caso serem julgadas 
credenciadas (conforme Art. 42 e 43, §§ 1° e 2° da LC 123/2006).  
6.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
6.3.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do Art. 44, da LC 123/2006 e 
suas alterações posteriores, implicará decadência do direito ao credenciamento, sem prejuízo das 
sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  
6.4. A aceitação dos documentos, obtidos via internet, ficará condicionada à confirmação de sua 
validade, também por esse meio. 
6.5. Todos os documentos a serem assinados pela empresa devem ter assinatura eletrônica/digital da 
pessoa jurídica ou física (representante legal) criptografada através de um certificado digital emitido 
por autoridade certificadora, por exemplo, ICP-Brasil. 
 
VII – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
7.1 Até 10 (dez) dias após a publicação, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar 
o presente Edital, mediante petição por escrito, endereçada ao CONSISA e enviado aos e-mails 
constantes do item 5.1. 
7.1.1. A requerente deverá apontar e argumentar, de forma clara e objetiva, as razões do seu pedido.  
7.2. Das decisões proferidas pelo CONSISA caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a 
partir da data de publicação.  
7.3. Os recursos serão recebidos, analisados e julgados de acordo com a legislação vigente. 
 
VIII - DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO  
8.1 - A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será feita pela 
Comissão de Licitações, devendo ser observado o seguinte:  
8.1.1. A análise da documentação será realizada no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, prorrogável 
por igual período, contados a partir da data de recebimento da documentação.  
8.2 - Serão declarados inabilitados os interessados:  
8.2.1. Que por qualquer motivo, tenham sido declarados inidôneos ou tenham sido punidos com 
suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, 
Estadual ou Municipal, com a publicação do ato no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, 
pelo Órgão que o expediu;  
8.2.2. Inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador da classe, sejam as 
pendências financeiras ou relativas ao registro profissional, bem como os que possuam qualquer nota 
desabonadora emitida pelo mesmo;  
8.2.3. Que deixarem de apresentar qualquer documentação de apresentação obrigatória exigida no 
Edital (documentação pessoal dos responsáveis pela empresa, entre outros);  
8.2.4. Anteriormente descredenciados pelo CONSISA por descumprimento de cláusulas contratuais ou 
por haver sido constatada irregularidade na execução dos serviços prestados.  
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8.2.5. Após a análise da solicitação de credenciamento e respectivos documentos, deverá ser registrada 
declaração por parte da Comissão de Licitações de que os documentos apresentados foram analisados 
e satisfazem as exigências em vigor.  
8.2.6. O Grupo de trabalho verificará o eventual descumprimento das condições de habilitação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação ou credenciamento, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  
- Verificação junto ao site do Tribunal de Contas do Estado acerca da existência de eventual 
impedimento e/ou idoneidade das empresas participantes deste certame em contratar com o Poder 
Público (www.tce.rs.gov.br – Link Consultas - Impedidos de Contratar com o Poder Público: CGU e TCU). 
Nota (1): A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  
Nota (2): Constatada a existência de sanção, a Comissão de Licitações negará o credenciamento por 
falta de condição de participação.  
8.2.7. Após o credenciamento, o Consórcio CONSISA incluirá os dados do credenciado em seus controles. 
Todas as empresas ou instituições credenciadas para prestação dos serviços objeto do presente Edital 
de Chamamento Público constarão do “Rol de Credenciados”, em que serão informados nome, 
endereços de execução, telefone para contato e serviços oferecidos, com publicação nos meios oficiais 
de publicação do CONSISA.  
8.3. Comete infração administrativa, a empresa que:  
8.3.1. Não assinar o contrato e/ou termo de credenciamento, quando convocada dentro do prazo de 
validade da proposta;  
8.3.2. Apresentar documentação falsa;  
8.3.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  
8.3.4. Comportar-se de modo inidôneo;  
8.3.5. Cometer fraude fiscal;  
8.3.6. Fizer declaração falsa;  
8.3.7. Ensejar o retardamento da execução do certame;  
8.3.8. Falhar ou fraudar a execução do credenciamento. 
 
IX - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DOS RECURSOS  
9.1 - Analisada a documentação para verificar o cumprimento das exigências do Edital, para efeito de 
habilitação, o CONSISA divulgará os resultados, por meio de extrato de publicação no endereço 
eletrônico www.consisavrt.com.br e afixação em mural do CONSISA, sito na Rua Luiz Gaspar Jung, 3665, 
sala 08, Bairro Montanha, Lajeado/RS.  
9.2 - Os interessados poderão recorrer do resultado publicado, apresentando suas razões devidamente 
fundamentadas e por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia útil 
subsequente à data da divulgação, ficando, nesse período, autorizado que tenha vistas ao seu processo;  
9.3 - O recurso limitar-se-á as questões de habilitação e serão considerados os documentos anexados 
em fase de recurso;  
9.4 - O recurso deverá ser protocolizado junto ao Protocolo Geral, sendo dirigido à Comissão de 
Licitações, ficando estabelecido o prazo de até 10 (dez) dias úteis para reconsiderá-lo ou fazê-lo 
encaminhar devidamente informado ao Presidente do CONSISA, que terá até 05 (cinco) dias úteis para 
análise e decisão; 
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9.5 - Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não protelatórios; 
9.6 - Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos, o resultado final do 
processo de credenciamento será divulgado por meio de publicação no endereço eletrônico 
www.consisavrt.com.br e afixação em mural do CONSISA, sito na Rua Luiz Gaspar Jung, 3665, sala 08, 
Bairro Montanha, Lajeado/RS. 
 
X - DOS VALORES DOS SERVIÇOS 
10.1. A remuneração dos serviços a serem prestados pelo CREDENCIADO corresponderão aos 
apresentados na Tabela de Procedimentos e Serviços Veterinários do ANEXO I, fixados nesta data em 
moeda corrente nacional, de acordo com a Resolução nº25/2021.  
10.1.1 – Eventuais descontos proporcionados à Tabela de Preços constante do Chamamento Público, 
serão repassados aos Municípios associados que utilizarem os serviços. 
 
XI - DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
11.1. Estando a empresa apta à contratação, o processo será encaminhado a assessoria jurídica do 
CONSISA que verificará a regularidade do procedimento, visando a realização do processo de 
inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o “caput” do artigo 25 da Lei de Licitações, tendo em 
vista o fato de que a competição resta fática e juridicamente impossibilitada, já que é do interesse da 
coletividade local que o maior número possível de empresas prestem os serviços especializados em 
questão, no intuito de ampliar o acesso da população envolvida.  
 
XII - ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO  
12.1. O habilitado será convocado a assinar o instrumento contratual de FORMA DIGITAL, através do 
mesmo endereço de e-mail do envio dos documentos de habilitação, em um prazo de até cinco dias 
úteis após emissão da Ata de Credenciamento pela equipe de licitações.  
12.2. Todos os documentos a serem assinados pela empresa devem ter assinatura eletrônica/digital da 
pessoa jurídica ou física (representante legal) criptografada através de um certificado digital emitido por 
autoridade certificadora, por exemplo, ICP-Brasil. 
 
XIII - DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO  
13.1. O prazo de vigência do credenciamento da empresa será de 12 (doze) meses a contar da data de 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por interesse do CREDENCIANTE e anuência do(a) 
CREDENCIADO(A), por iguais e sucessivos períodos até o limite de sessenta meses, mediante Termo 
Aditivo consensual. 
 
XIV - DA ORDEM E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
14.1. Os procedimentos e serviços da Tabela do Anexo I serão autorizados pelo município adquirente, 
mediante emissão da Ficha de Atendimento Ambulatorial - FAA (com código de barras). Conforme o 
caso, o município entrará em contato com o credenciado para marcação de horário para realização do 
procedimento/serviço.  
14.2. O prestador credenciado SOMENTE poderá realizar o serviço quando estiverem munidos com a 
Ficha de Atendimento Ambulatorial emitida e assinada por responsável da Secretaria Municipal de 
Saúde ou outro departamento competente. Concluído o serviço/procedimento, o credenciado deve 
reter tal documento para entregá-lo posteriormente no Consórcio, permitindo assim o faturamento dos 
serviços os quais prestou. 
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14.3. Os serviços serão realizados nas dependências do Credenciado ou em local diverso, de acordo com 
o tipo de prestação de serviço, através de seus profissionais e equipamentos podendo esporadicamente 
e por razões de interesse público, alterar o seu local de atendimento mediante justificativa prévia. 
14.4. Sendo o credenciado autorizado a realizar os serviços (seja procedimento, consulta, exames e etc), 
deverá elaborar os respectivos laudos e resultados. 
14.5. O laudo ou resultado (do procedimento, consulta ou exame) deverá ser retirado pelo Município, 
junto ao credenciado que prestou o serviço.   
 
XV – DA ROTINA DE FATURAMENTO E PAGAMENTO  
15.1. O CREDENCIADO deverá apresentar ao Consisa, até o último dia útil do mês da prestação dos 
serviços, os documentos de autorização (Ficha de Atendimento Ambulatorial - FAA com código de barras 
emitido e entregue pelo município) relativos aos serviços efetivamente prestados. Passado este prazo, 
o faturamento passa a ser contabilizado no mês subsequente. 
15.2. Caso a CREDENCIADA não apresente os documentos anteriormente citados, fica prejudicado o 
faturamento e consequentemente a remuneração pelos serviços prestados. Decairá do direito de 
recebimento, os atendimentos prestados há mais de 90 dias e não enviados para faturamento à 
CREDENCIANTE. 
15.3. Concluído o processo de análise dos documentos recebidos da CREDENCIADA, onde será feito um 
cruzamento com os dados constante no sistema e eventuais ajustes, será emitido o relatório final do 
faturamento do mês, contendo os valores para emissão da nota fiscal pela CREDENCIADA e descrição 
dos serviços prestados no período.  
15.4. Após a rotina acima descrita e condicionando a liquidação e pagamento, a CREDENCIADA deverá 
apresentar ao CREDENCIANTE a nota fiscal de cobrança dos serviços prestados e faturados, 
acompanhada de comprovação de sua regularidade junto ao INSS e FGTS (certidões negativas de 
débito). Poderão ser exigidas outras comprovações acerca da regularidade para com os encargos 
trabalhistas quanto aos profissionais utilizados pela CREDENCIADA na prestação dos serviços.  
15.5. A CREDENCIANTE efetuará o pagamento, depositando-o na conta bancária do CREDENCIADO, até 
o 30º dia útil após a realização dos serviços, condicionado ao efetivo repasse dos municípios 
demandantes de tais serviços à conta da CREDENCIANTE. 
15.6. A não observação dos itens anteriores, retardará o pagamento ao fornecedor até que a exigência 
tenha sido cumprida. 
 
XVI - DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO  
16.1. O CONSISA realizará o acompanhamento da execução dos serviços credenciados por meio de 
auditorias, comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, sob responsabilidade do fiscal 
designado para acompanhamento do contrato e as ocorrências deverão ser registradas em relatórios 
anexados ao processo do credenciado. 
 
XVII – DA COBRANÇA DE TARIFA DE CREDENCIAMENTO  
17.1. O CONSISA cobrará tarifa de credenciamento mensal das empresas que firmarem termo de 
credenciamento na proporção de 1% (um por cento) sobre o faturamento bruto mensal da prestação 
de serviços, cujos valores serão descontados diretamente do pagamento a que tenham direito, 
conforme Resolução nº017/2017.  
 
XVIII – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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18.1. As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, correrão no presente exercício, a 
conta de dotação consignada no orçamento do CONSISA e Municípios, alocados para este fim.  
ATIVIDADE:  2008 
NATUREZA DA DESPESA:  3.3.90.39 
RECURSO:   1001 
 
XIX. DOS REAJUSTES 
19.1. A Tabela de Procedimentos e Serviços Veterinários do CONSISA – Anexo I PODERÁ ser reajustada 
conforme decisão da Câmara Setorial de Saúde, decisão do Conselho de Prefeitos e/ou Assembleia Geral 
de Prefeitos, podendo ou não ser atrelada a índices oficiais de medição de variação de preços (IPCA, 
INPC, IGP-M e etc); 
19.2. Se aprovado o reajuste pelas instâncias acima, a data-base para tal será nos meses de agosto, 
setembro ou outubro de cada exercício. 
 
XX - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
20.1. A inexecução total ou parcial do termo de credenciamento enseja a sua rescisão, de acordo com 
os artigos 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações. 
 
XXI. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DO DESCREDENCIAMENTO 
21.1. A pessoa jurídica credenciada ficará passível da aplicação das sanções e penalidades previstas na 
Resolução 13/2021, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, aplicáveis isolada ou 
conjuntamente, nas seguintes situações:  
21.2. As pessoas jurídicas credenciadas ao CONSISA, através de Chamamento Público, que não 
cumprirem as obrigações expressas no edital e assumidas na execução do contrato estão sujeitas às 
seguintes sanções: 
I. Advertência; 
II. Notificação com suspenção temporária do contrato; 
III. Multa na razão de 2% (dois por cento) sobre o valor total do faturamento dos últimos três meses;  
IV. Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONSISA e com seus municípios consorciados, pelo 
prazo de até 02 (dois) anos.  
21.3. Pela recusa injustificada na execução dos serviços ora credenciados previstos no Termo de 
Credenciamento:  
I. Advertência; 
II. Notificação com suspenção temporária do contrato; 
III. Multa na razão de 2% (dois por cento) sobre o valor total do faturamento dos últimos três meses;  
IV. Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONSISA e com seus municípios consorciados, pelo 
prazo de até 02 (dois) anos.  
21.4. Pela execução dos serviços em desacordo com o solicitado no Edital:  
I. Advertência; 
II. Notificação com suspenção temporária do contrato; 
III. Multa na razão de 2% (dois por cento) sobre o valor total do faturamento dos últimos três meses;  
IV. Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONSISA e com seus municípios consorciados, pelo 
prazo de até 02 (dois) anos.  
21.5. Por causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:  
I. Advertência; 
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II. Notificação com suspenção temporária do contrato; 
III. Multa na razão de 2% (dois por cento) sobre o valor total do faturamento dos últimos três meses;  
IV. Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONSISA e com seus municípios consorciados, pelo 
prazo de até 02 (dois) anos.  
21.6. Do descredenciamento:  
21.6.1 O processo de descredenciamento ocorrerá por iniciativa do próprio credenciado ou da equipe 
técnica do CONSISA, devendo ser adotadas as seguintes medidas: 
a) suspensão imediata do encaminhamento de serviços;  
b) publicação da decisão;  
c) exclusão do credenciado nos controles.  
21.6.2 Em caso de descredenciamento a pedido, fica dispensada a aprovação por parte da equipe técnica 
do CONSISA, bem como, nos casos de débitos, devendo ser cumpridos os demais quesitos.  
21.6.3 Havendo necessidade de preservar interesse do Consórcio, a suspensão imediata de 
encaminhamento de exames poderá ocorrer concomitantemente à tramitação da proposta de 
descredenciamento. 
 
XXII - DA RESCISÃO  
22.1. - Ocorrendo motivo que justifique e/ou aconselhe, atendido em especial o interesse do 
CREDENCIANTE, o presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CREDENCIANTE a 
qualquer momento, mediante notificação para imediata suspensão dos serviços.  
22.2. - A CREDENCIADA poderá a qualquer tempo denunciar o ajuste, bastando para tanto notificar 
previamente a Administração do CONSISA, com antecedência de 30 (trinta) dias, não podendo, neste 
caso, haver agendamento de pacientes.  
 
XXIII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
23.1. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus anexos, bem como 
todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as 
circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos 
na execução do objeto desta licitação. 
23.2. Os interessados assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
23.3. A participação neste processo implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nele contidas durante todo o vínculo contratual. 
23.4. É facultado ao CONSISA, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
23.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
interessado, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 
do interesse público. 
23.7. O Edital e seus anexos poderão ser lidos e/ou obtidos na íntegra, no endereço eletrônico 
www.consisavrt.com.br ou solicitados através do e-mail compras@consisavrt.com.br. 
23.8. Os casos omissos serão dirimidos com base nas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e 
demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 
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23.09. São partes integrantes deste edital:  
ANEXO I – Tabela de Procedimentos e Serviços Veterinários do CONSISA;  
ANEXO II – Requerimento de Credenciamento; 
ANEXO III – Declarações Conjuntas;  
ANEXO IV – Minuta de Termo de Credenciamento;  
23.10. É competente o Foro da Comarca de Lajeado - RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e do termo de credenciamento decorrente. 
 
LAJEADO - RS, 01 de dezembro de 2021. 
 
 

 
 

MARCOS JOSÉ SCORSATTO 
Presidente do CONSISA 
Prefeito de Itapuca, RS 

 
 
 

Este Edital de Licitação na modalidade Chamamento Público nº 03/2021, foi revisado na data de 30 de 
novembro de 2021, e está de acordo com a legislação, ressalvado quanto ao objeto, uma vez que este 
exame desborda da análise jurídica. Segue Minuta de Termo de Credenciamento. Publique-se. 
 
 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 
CARLOS RAFAEL MALLMANN OAB 69.179  

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
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ANEXO I 
TABELA DE PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS VETERINÁRIOS DO CONSISA 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2021 
 
 

ITEM GRUPO NOME CÓDIGO CONSISA VALOR 

1 TESTES TESTE CINOMOSE TE000001 66,67 

2 TESTES TESTE DE RASPAGEM DE PELE TE000003 70,00 

3 TESTES TESTE FLUORESCEÍNA TE000002 41,67 

4 TESTES TESTE PARVOVIROSE TE000004 66,67 

5 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

ANTIBIOTICOTERAPIA DOSE - ACIMA DE 
21KG PC000007 

205,00 

6 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

ANTIBIOTICOTERAPIA DOSE - ATÉ 10KG 
PC000005 

83,33 

7 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

ANTIBIOTICOTERAPIA DOSE – DE 11KG A 
20KG PC000006 

143,33 

8 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

CURATIVO 
PC000001 

71,67 

9 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

DEBRIDAMENTO DE FERIDA 
PC000002 

206,67 

10 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

DESVERMINAÇÃO - ACIMA DE 21 KG 
PC000010 

96,67 

11 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

DESVERMINAÇÃO - ATÉ 10 KG 
PC000008 

40,00 

12 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

DESVERMINAÇÃO - DE 11 A 20 KG 
PC000009 

63,33 

13 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

DRENAGEM DE ABSCESSOS 
PC000003 

210,00 

14 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

EUTANÁSIA - ACIMA DE 21 KG 
PC000013 

266,67 

15 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

EUTANÁSIA - ATÉ 10 KG 
PC000011 

156,67 

16 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

EUTANÁSIA - DE 11 A 20 KG 
PC000012 

200,00 

17 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

PUNÇÃO ABDOMINAL 
PC000004 

166,67 

18 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

REMOÇÃO DE MIIASE - COM SEDAÇÃO - 
ACIMA DE 21 KG PC000016 

366,67 

19 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

REMOÇÃO DE MIIASE - COM SEDAÇÃO - 
ATÉ 10 KG PC000014 

190,00 
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20 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

REMOÇÃO DE MIIASE - COM SEDAÇÃO - 
DE 11 A 20 KG PC000015 

266,67 

21 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

REMOÇÃO DE MIIASE - SEM SEDAÇÃO - 
ACIMA DE 21 KG PC000019 

173,33 

22 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

REMOÇÃO DE MIIASE - SEM SEDAÇÃO - 
ATÉ 10 KG PC000017 

140,00 

23 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

REMOÇÃO DE MIIASE - SEM SEDAÇÃO - 
DE 11 A 20 KG PC000018 

156,67 

24 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

SEDAÇÃO - ACIMA DE 21 KG 
PC000022 

250,00 

25 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

SEDAÇÃO - ATÉ 10 KG 
PC000020 

150,00 

26 
PROCEDIMENTOS 
CONVENCIONAIS 

SEDAÇÃO - DE 11 A 20 KG 
PC000021 

200,00 

27 
PROCEDIMENTOS 
CIRURGICOS 

ORQUIECTOMIA CANINOS - ACIMA DE 
21 KG PP000006 

376,67 

28 
PROCEDIMENTOS 
CIRURGICOS 

ORQUIECTOMIA CANINOS - ATÉ 10 KG 
PP000005 

256,67 

29 
PROCEDIMENTOS 
CIRURGICOS 

ORQUIECTOMIA CANINOS- DE 11 A 20 
KG PP000007 

323,33 

30 
PROCEDIMENTOS 
CIRURGICOS 

ORQUIECTOMIA FELINOS 
PP000008 

160,00 

31 
PROCEDIMENTOS 
CIRURGICOS 

OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA 
CANINOS - ACIMA DE 21 KG PP000002 

790,00 

32 
PROCEDIMENTOS 
CIRURGICOS 

OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA 
CANINOS - ATÉ 10 KG PP000001 

476,67 

33 
PROCEDIMENTOS 
CIRURGICOS 

OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA 
CANINOS - DE 11 A 20 KG PP000003 

633,33 

34 
PROCEDIMENTOS 
CIRURGICOS 

OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA 
FELINOS PP000004 

316,67 

35 
ATENDIMENTO DE 
EMERGÊNCIA 

ATENDIMENTO EMERGENCIAL 
POLITRAUMATIZADO - ACIMA DE 21 KG 

AE000003 

333,33 

36 
ATENDIMENTO DE 
EMERGÊNCIA 

ATENDIMENTO EMERGENCIAL 
POLITRAUMATIZADO - ATÉ 10 KG AE000001 

250,00 

37 
ATENDIMENTO DE 
EMERGÊNCIA 

ATENDIMENTO EMERGENCIAL 
POLITRAUMATIZADO - DE 11 A 20 KG 

AE000002 

300,00 
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38 
ATENDIMENTO DE 
EMERGÊNCIA 

ATENDIMENTO EMERGENCIAL VÍTIMAS 
ENVENENAMENTO/INTOXICAÇÕES 

AE000004 

266,67 

39 EXAMES DE IMAGEM RADIOGRAFIA CONTRASTADA EI000001 300,00 

40 EXAMES DE IMAGEM RADIOGRAFIA SIMPLES EI000002 225,00 

41 EXAMES DE IMAGEM ULTRASSOM ABDOMINAL EI000003 200,00 

42 EXAMES LABORATORIAIS 
HEMOGRAMA COMPLETO 

EE000003 
101,67 

43 EXAMES LABORATORIAIS 
EXAME PARASITOLOGICO DE FEZES 

EE000001 
120,00 

44 EXAMES LABORATORIAIS 
EXAME DE URINA COMPLETO 

EE000002 
133,33 

45 CONSULTAS 
CONSULTA EM HORÁRIO COMERCIAL 

CC000001 
116,67 

46 CONSULTAS 
CONSULTA EM HORÁRIO DE PLANTÃO 

CC000002 
183,33 

 
  

mailto:compras@consisavrt.com.br


 

 

 

Fone (51) 3710.2706    

compras@consisavrt.com.br 

www.consisavrt.com.br 
     

Página | 15  
 

ANEXO II 
REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2021 
 

1 – Dados Cadastrais 
 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Bairro: Município: 

CEP:  

Telefone Fixo: WhatsApp: 

E-mail para contato: 

Dados Bancários da PJ: 

 
2 – Representante Legal da Pessoa Jurídica 
 

Nome Completo: 

Nacionalidade: Estado Civil: 

Profissão:  

RG: CPF: 

Endereço Residencial completo: 
 

 
3 – Responsável Técnico da PJ perante Conselho de Classe (quando aplicável) 
 

Nome Completo: 

Profissão/Especialidade: 

Nº do registro: Conselho de Classe: (exemplo CRMV) 

Vínculo com a PJ: (CLT, Sócio ou contrato) 

 
4 – Profissionais técnicos que realizarão os procedimentos/serviços 
 

Nome Função Registro Profissional Vínculo com a PJ 

    

    

    

    

    

 
5 – Procedimentos/serviços a serem ofertadas e quantitativo mensal conforme Tabela do ANEXO I. 
 

Descrição dos serviços a serem ofertados: (exemplo de preenchimento: Todos os serviços da tabela do 
Anexo I ou relacionar item a item caso a empresa não puder ou não quiser realizar algum deles); 
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Quantitativo mensal geral a disposição do Consórcio: (exemplo de preenchimento: 15 testes; 30 
procedimentos convencionais, 50 procedimentos cirúrgicos e etc)  

 
6 – Abrangência de atendimento  

Poderá atender os Municípios:  
 
  

 
 
Este requerimento de credenciamento tem validade de XX (no mínimo 90 dias). 
 

 
Local e data, 

 
 
 

______________________________ 
Nome Completo 

Representante Legal 
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ANEXO III 
DECLARAÇÕES CONJUNTAS 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2021 
 

 
 (NOME DA EMPRESA) ................................., CNPJ nº ............................... sediada 
.............................................(endereço completo) ......................, DECLARA, sob as penalidades da Lei: 
 
1 -  De que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na CHAMAMENTO 
PÚBLICO nº 03/2021 e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 
2 – De que cumpre integralmente o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, ou seja, 
de não possuir em seu quadro funcional, pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos. 
 
3 – De que concorda com todos os termos do edital, até mesmo de que a remuneração pelos eventuais 
serviços prestados será feita de acordo com os valores tabelares do Anexo I e que esses abrangem a 
integralidade das despesas e custos incorridos no serviço, inclusive para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados pela Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data do 
credenciamento. 
 
4 – De que tomou conhecimento de todas as informações e das condições legais e locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação e de que possui suporte técnico/administrativo, 
aparelhamento, instalações e condições adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, 
disponíveis para o fornecimento dos serviços objeto deste credenciamento. 
 
5 – De que tem conhecimento que os serviços deverão ser prestados, única e exclusivamente, em suas 
dependências, estando proibido de prestar qualquer procedimento ou serviço do Anexo I nas 
dependências do Consórcio ou Municípios consorciados (unidades de saúde e correlatos), bem como de 
cobrar qualquer complementação de valores dos Municípios demandantes. 
 
 

Local e Data, 
 

 
______________________________ 

Nome Completo 
Representante Legal  
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ANEXO IV 
 

MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2021 
 
TERMO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI  E ... ... ..., PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE.  

 
Pelo presente instrumento, o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI, Pessoa 
Jurídica de Direito Público, CNPJ sob n° 07.242.772/0001-89, situado na Rua Luiz Gaspar Jung, 3665, sala 
08, Bairro Montanha, Lajeado, RS, neste ato legalmente representado pelo seu Presidente ___, 
brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº. ___ e do CPF nº. ___, doravante denominado 
CREDENCIANTE; e de outro lado, Empresa __, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
__, com sede na Rua __, nº __, Bairro __, cidade de __ – RS, neste ato representada por seu diretor __, 
brasileiro, casado, empresário, inscrito n CPF sob nº __, portador da CI RG nº __, doravante designada 
CREDENCIADA; tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal em especial os seus artigos 196 e 
seguintes; a Constituição Estadual, artigos 241 e seguintes, Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores no que couber, demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, resolvem celebrar o 
presente TERMO DE CREDENCIAMENTO para prestação de serviços técnicos profissionais na área da 
medicina veterinária, em conformidade com o procedimento administrativo prévio:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1 - O presente TERMO tem por objeto a prestação dos serviços veterinários abaixo relacionados a 
serem realizados nos estabelecimentos próprios da CREDENCIADA, conforme a necessidade dos 
municípios associados ao CREDENCIANTE, dentro dos limites e quantitativos a seguir fixados:  
 
I -  ... ... .../mês - valor conforme Tabela de Procedimentos e Serviços Veterinários do CONSISA – 
Resolução nº 25/2021. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
2.2 – O CREDENCIADO obriga-se a prestar serviços aos municípios associados de acordo com as 
regulamentações contratuais, se comprometendo a ofertar, gratuitamente, todos os profissionais 
necessários a execução dos serviços CONTRATADOS.  
2.2.1 – A contratação não gera vínculo entre as partes sob a ótica trabalhista, eis que se trata de mero 
credenciamento de prestadores de serviços pessoas jurídicas, que prestarão os serviços tabelares do 
Anexo I do respectivo edital em suas próprias dependências e aos municípios consorciados que 
demandarem para tal. 
2.2.2 - Consideram-se profissionais do estabelecimento da CREDENCIADA:  
2.2.2.1 - O membro do corpo de profissionais da CREDENCIADA;  
2.2.2.2 - O profissional que tenha vínculo de emprego com a CREDENCIADA;  
2.2.2.3 - O profissional autônomo que presta serviços a CREDENCIADA; 
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2.2.2.4 - O profissional que, não estando incluído nas definições acima, é admitido pela CREDENCIADA 
nas suas instalações para prestar determinado serviço. 
2.2.2.5 - Equipara-se ao profissional autônomo definido no item 3.2.2.3, a empresa, o grupo, a sociedade 
ou conglomerado de profissionais que exerça atividade na área de saúde junto a CREDENCIADA. 
2.3 - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CREDENCIADA, será imediatamente 
comunicada ao CREDENCIANTE, que analisará a conveniência de manter os serviços ora CONTRATADOS 
em outro endereço, podendo o CREDENCIANTE rever as condições deste Contrato, e até mesmo 
rescindi-lo, se entender conveniente. A mudança do responsável Técnico também será comunicada ao 
CREDENCIANTE.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS NORMAS GERAIS 
3.1 - Os serviços ora CONTRATADOS serão prestados diretamente por profissionais do estabelecimento 
da CREDENCIADA, que se compromete a disponibilizar tantos quanto profissionais necessários a 
execução dos serviços CONTRATADOS.   
3.2 - A CREDENCIADA não poderá cobrar qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços 
prestados nos termos deste Contrato.  
3.3 - A CREDENCIADA responsabilizar-se-á por qualquer cobrança indevida, feita por profissional 
empregado ou preposto, em razão da execução deste Contrato.  
3.4 - Sem prejuízo do acompanhamento da fiscalização e da normatividade suplementar exercida pelo 
CREDENCIANTE sobre a execução do objeto deste Contrato, os contratantes reconhecem a prerrogativa 
genérica da direção nacional do SUS, decorrente de Lei Orgânica da Saúde.  
3.5 - É de responsabilidade exclusiva e integral da CREDENCIADA a utilização de pessoal para execução 
do objeto deste Contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 
resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 
transferidos para a CREDENCIANTE;  
3.6 - A CREDENCIADA fica exonerada da responsabilidade pelo não atendimento ao paciente amparado 
pelo CONSISA, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento devido pelo CONSISA, 
ressalvadas situações de calamidade pública ou grave ameaça na ordem interna ou as situações de 
urgência e emergência.  
3.7 - A prestação dos serviços ora CONTRATADOS não implica vínculo empregatício nem exclusividade 
de colaboração entre o CREDENCIANTE e a CREDENCIADA, os quais se dão pelo regime de 
CREDENCIAMENTO.  
3.8 - A CREDENCIADA deverá comunicar por escrito ao CREDENCIANTE, com 30 (trinta) dias de 
antecedência, situações que diminuam ou impeçam a capacidade operativa de atendimento por um 
período de tempo, cabendo a este avaliar e aceitar ou não a justificativa proposta por aquela. O prazo 
de 30 (trinta) dias poderá ser diminuído em situações especiais, a critério do CREDENCIANTE.  
3.9 - Nos casos de reconsultas e/ou mostra de exames, a CREDENCIADA deverá executá-los em no 
máximo, até 6 (seis) meses, independente do prazo transcorrido desde a consulta, obrigando-se, via de 
consequência, em realizá-los, sem exigir nova autorização/ficha de atendimento do município 
requerente. 
3.10 - Mediante Termo Aditivo e, de acordo com a capacidade operacional da CREDENCIADA e as 
necessidades do CREDENCIANTE, os contratantes poderão, por interesses públicos, fazer acréscimos nos 
serviços CONTRATADOS de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato, 
durante o período de sua vigência, mediante justificativa aprovada pelo CONSISA.  
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
4.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 
A CREDENCIADA se obriga a oferecer ao paciente todo o recurso necessário ao seu atendimento, 
conforme consta especificado no objeto.   
4.2 A CREDENCIADA se obriga ainda, a:  
4.2.1. Manter sempre atualizado o prontuário médico dos animais e o arquivo médico-veterinário;  
4.2.2. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação;  
4.2.3. Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário mantendo sempre 
a qualidade na prestação de serviços;  
4.2.4. Cumprir e fazer cumprir a Normas Técnicas e Administrativas emanadas do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária e do CONSISA.  
4.2.5. Notificar ao CREDENCIANTE de eventual alteração de sua razão social ou de seu controle acionário 
e de mudança de sua diretoria, Contrato ou Estatuto, enviando ao CONTRATANTE, no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados a partir da data de registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da 
Junta Comercial ou do Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas;  
4.3. DA RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADA 
A CREDENCIADA é responsável pela indenização de dano causado ao paciente, ao CONSISA e a terceiros 
a eles vinculados, decorrentes de ato ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência, 
praticadas por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado o direito de regresso 
(Art.37, § 6º, CF).  
4.3.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato pelo CREDENCIANTE não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CREDENCIADA, nos termos da legislação referente a licitações e 
Contratos Administrativos. 
4.3.2. A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos causados por 
defeitos relativos a prestação dos serviços, nos termos do art. 14, da Lei 8.078, de 11\09\90 (Código de 
Defesa do Consumidor).  
4.1. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 
4.4.1 O CREDENCIANTE, além das obrigações estabelecidas no Edital, obriga-se: 
4.4.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
representante ou preposto do CREDENCIADO; 
4.4.3. Efetuar o pagamento devido pela prestação dos serviços do objeto, desde que cumpridas todas 
as formalidades e exigências do contrato; 
4.4.4. Exercer a fiscalização da prestação dos serviços, por servidores designados para esse fim. 
4.4.5. Comunicar oficialmente ao CREDENCIADO quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 
contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO 
5.1. O CREDENCIANTE pagará mensalmente à CREDENCIADA, todo o procedimento ou serviço tabelar 
efetivamente executado e apresentado para faturamento à CREDENCIANTE, com base no objeto deste 
contrato e valores monetários definidos na Tabela de Procedimentos e Serviços Veterinários do 
CONSISA.   
 
5.2. DO REAJUSTE DO PREÇO  
5.2.1 A Tabela de Procedimentos e Serviços Veterinários do CONSISA PODERÁ ser reajustada conforme 
decisão da Câmara Setorial de Saúde, decisão do Conselho de Prefeitos e/ou Assembleia Geral de 
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Prefeitos, podendo ou não ser atrelada a índices oficiais de medição de variação de preços (IPCA, INPC, 
IGP-M e etc); 
5.2.2. A data-base para o reajustamento da Tabela, conforme o caso, será nos meses de agosto, 
setembro ou outubro de cada exercício. 
5.2.3. Eventuais descontos financeiros concedidos pela CREDENCIADA na execução dos serviços serão 
repassados aos Municípios associados que utilizarem os mesmos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, correrão no presente exercício à conta de 
dotação consignada no orçamento do CONSISA e Municípios, alocados para este fim.  
ATIVIDADE:  2008 
CATEGORIA:  3.3.90.39 
RECURSO:  1001 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FATURAMENTO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTO  
7.1. O CREDENCIADO deverá apresentar ao Consisa, até o último dia útil do mês da prestação dos 
serviços, os documentos de autorização (Ficha de Atendimento Ambulatorial - FAA com código de barras 
emitido e entregue pelo município) relativos aos serviços efetivamente prestados. Passado este prazo, 
o faturamento passa a ser contabilizado no mês subsequente. 
7.2. Caso a CREDENCIADA não apresente os documentos anteriormente citados, fica prejudicado o 
faturamento e consequentemente a remuneração pelos serviços prestados. Decairá do direito de 
recebimento, os atendimentos prestados há mais de 90 dias e não enviados para faturamento à 
CREDENCIANTE. 
7.3. Concluído o processo de análise dos documentos recebidos da CREDENCIADA, onde será feito um 
cruzamento com os dados constante no sistema e eventuais ajustes, será emitido o relatório final do 
faturamento do mês, contendo os valores para emissão da nota fiscal pela CREDENCIADA e descrição 
dos serviços prestados no período.  
7.4. Após a rotina acima descrita e condicionando a liquidação e pagamento, a CREDENCIADA deverá 
apresentar ao CREDENCIANTE a nota fiscal de cobrança dos serviços prestados e faturados, 
acompanhada de comprovação de sua regularidade junto ao INSS e FGTS (certidões negativas de 
débito). Poderão ser exigidas outras comprovações acerca da regularidade para com os encargos 
trabalhistas quanto aos profissionais utilizados pela CREDENCIADA na prestação dos serviços.  
7.5. A CREDENCIANTE efetuará o pagamento, depositando-o na conta bancária do CREDENCIADO, até o 
30º dia útil após a realização dos serviços, condicionado ao efetivo repasse dos municípios demandantes 
de tais serviços à conta da CREDENCIANTE. 
7.6. A não observação dos itens anteriores, retardará o pagamento ao fornecedor até que a exigência 
tenha sido cumprida. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA COBRANÇA DE TARIFA DE CREDENCIAMENTO  
8.1 – A CREDENCIANTE cobrará tarifa de credenciamento mensal da CREDENCIADA na proporção de 1% 
(um por cento) sobre o faturamento bruto dos serviços prestados por ela em cada competência. 
8.2 – O valor da tarifa será abatido do pagamento mensal a que tem direito, tendo em vista os serviços 
prestados a CREDENCIANTE, conforme Resolução nº 017/2017. 
 
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO  

mailto:compras@consisavrt.com.br


 

 

 

Fone (51) 3710.2706    

compras@consisavrt.com.br 

www.consisavrt.com.br 
     

Página | 22  
 

9.1 - O CONSISA realizará o acompanhamento da execução dos serviços credenciados por meio de 
auditorias, comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, sob responsabilidade do fiscal 
designado para acompanhamento do contrato e as ocorrências deverão ser registradas em relatórios 
anexados ao processo do credenciado. 
9.2. A execução do presente CONTRATO será avaliada pelos órgãos competentes do CREDENCIANTE 
mediante procedimentos de Supervisão Indireta ou Local, os quais observarão o cumprimento das 
cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, e de quaisquer outros dados necessários ao controle 
e avaliação dos serviços prestados.  
9.3 - Sob critérios definidos em normatização complementar, poderá, em casos específicos, ser realizada 
auditoria especializada.  
9.4 - Os prontuários dos pacientes/animais deverão ficar sob a guarda da CREDENCIADA por 05 (cinco) 
anos, no mínimo, a disposições do CREDENCIANTE, para eventuais auditorias.  
9.5 - Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa da 
CREDENCIADA poderá ensejar a não prorrogação deste Contrato ou a revisão das condições ora 
estipuladas. 
9.6 - A fiscalização exercida pela CREDENCIANTE sobre os serviços ora CONTRATADOS, não eximirá A 
CREDENCIADA da sua plena responsabilidade perante aquele, ou para com os pacientes e terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato.  
9.7 - A CREDENCIADA facilitará ao CREDENCIANTE o acompanhamento e a fiscalização permanente dos 
serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados pelos servidores daquele, 
designados para tal fim.  
9.8 - Em qualquer hipótese é assegurado a CREDENCIADA amplo direito de defesa, nos termos das 
normas gerais da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO  
10.1 - O prazo de vigência do credenciamento da empresa será de 12 (doze) meses, a contar da data de 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e anuência do(a) 
CREDENCIADO(A), por iguais e sucessivos períodos, até o limite de sessenta meses, mediante Termo 
Aditivo e consensual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES  
11.1. A pessoa jurídica credenciada ficará passível da aplicação das sanções e penalidades previstas na 
Resolução 13/2021, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, aplicáveis isolada ou 
conjuntamente, nas seguintes situações:  
11.2. As pessoas jurídicas credenciadas ao CONSISA, através de Chamamento Público, que não 
cumprirem as obrigações expressas no edital e assumidas na execução do contrato estão sujeitas às 
seguintes sanções: 
I. Advertência; 
II. Notificação com suspenção temporária do contrato; 
III. Multa na razão de 2% (dois por cento) sobre o valor total do faturamento dos últimos três meses;  
IV. Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONSISA e com seus municípios consorciados, pelo 
prazo de até 02 (dois) anos.  
11.3. Pela recusa injustificada na execução dos serviços ora credenciados previstos no Termo de 
Credenciamento:  
I. Advertência; 
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II. Notificação com suspenção temporária do contrato; 
III. Multa na razão de 2% (dois por cento) sobre o valor total do faturamento dos últimos três meses;  
IV. Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONSISA e com seus municípios consorciados, pelo 
prazo de até 02 (dois) anos.  
11.4. Pela execução dos serviços em desacordo com o solicitado no Edital:  
I. Advertência; 
II. Notificação com suspenção temporária do contrato; 
III. Multa na razão de 2% (dois por cento) sobre o valor total do faturamento dos últimos três meses;  
IV. Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONSISA e com seus municípios consorciados, pelo 
prazo de até 02 (dois) anos.  
11.5. Por causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:  
I. Advertência; 
II. Notificação com suspenção temporária do contrato; 
III. Multa na razão de 2% (dois por cento) sobre o valor total do faturamento dos últimos três meses;  
IV. Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONSISA e com seus municípios consorciados, pelo 
prazo de até 02 (dois) anos.  
11.6. Do descredenciamento:  
11.6.1. O processo de descredenciamento ocorrerá por iniciativa do próprio credenciado ou da equipe 
técnica do CONSISA, devendo ser adotadas as seguintes medidas: 
a) suspensão imediata do encaminhamento serviços ao profissional ou entidade;  
b) publicação da decisão;  
c) exclusão do credenciado nos controles.  
11.6.2. Em caso de descredenciamento a pedido, fica dispensada a aprovação por parte da equipe 
técnica do CONSISA, bem como, nos casos de débitos, devendo ser cumpridos os demais quesitos.  
11.6.3. Havendo necessidade de preservar interesse do Consórcio, a suspensão imediata de 
encaminhamento de exames poderá ocorrer concomitantemente à tramitação da proposta de 
descredenciamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DA RESCISÃO  
12.1 - Ocorrendo motivo que justifique e/ou aconselhe, atendido em especial o interesse do 
CREDENCIANTE, o presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CREDENCIANTE a 
qualquer momento, mediante notificação para imediata suspensão dos serviços.  
12.2 - A CREDENCIADA poderá a qualquer tempo denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar 
previamente a Administração do CONSISA, com antecedência de 30 (trinta) dias, não podendo, neste 
caso, haver agendamento de pacientes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) 
13.1. As partes reconhecem que no exercício das atividades contratadas poderão ter acesso, voluntária 
ou involuntariamente, a informações exclusivas e confidenciais uma da outra, de seus clientes/usuários 
e/ou de terceiros, tais como dados pessoais ou sensíveis, assim considerados nos termos da Lei 
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD). 
13.2. Em razão disso, as partes comprometem-se a manter, no desempenho das atividades contratadas, 
o mais absoluto sigilo sobre tais dados, abstendo-se de copiar, reproduzir, fotografar, filmar, vender, 
ceder, licenciar, comercializar, transferir ou de outra forma divulgar ou dispor de tais dados a terceiros, 
tampouco de utilizá-los para quaisquer outros fins que não sejam aqueles atinentes ao objeto do 

mailto:compras@consisavrt.com.br


 

 

 

Fone (51) 3710.2706    

compras@consisavrt.com.br 

www.consisavrt.com.br 
     

Página | 24  
 

contrato. Em outras palavras, os referidos dados podem ser utilizados apenas para as finalidades do 
objeto do contrato e desde que preservado o sigilo sobre eles. 
13.3. Dessa forma, as partes assumem o dever de zelar para que o uso dos dados ocorra em absoluta 
observância à legislação vigente, em especial à Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), 
com respeito ao sigilo, bem como com a identificação e notificação de eventuais vazamentos ocorridos. 
13.4. A violação de tais obrigações poderá ocasionar a responsabilização da parte infratora pelas 
consequências da quebra de sigilo e/ou vazamento de dados, nos termos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral 
de Proteção de Dados – LGPD), sem o prejuízo de outras penalidades previstas na legislação.  
13.5. O dever de manter em sigilo os dados a que teve acesso se estende por prazo indeterminado 
mesmo após a extinção do contrato, independentemente do motivo da extinção.  
13.6. É assegurado o direito de regresso caso uma das partes seja demandada por ato ou omissão de 
responsabilidade da outra. 
 
CLAUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO  
As partes elegem o foro da cidade de Lajeado - RS, para diminuir questões oriundas do presente 
Contrato, que não puderem ser resolvidas pelas partes e pelos Órgãos de Avaliação e Controle do 
CONSISA.  
E por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma, para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 
 

O contrato deve, preferencialmente, ter assinatura eletrônica/digital da pessoa jurídica ou física (representante 

legal) criptografada através de um certificado digital emitido por autoridade certificadora, por exemplo, ICP-

Brasil. 

 
 

LAJEADO-RS, ____ de _______________ de _______. 
 
 
 
 
 
 

CREDENCIANTE                                                  CREDENCIADA 
 
 
 

Assessoria Jurídica 
 
 
 
TESTEMUNHAS   _____________________________                          ___________________________ 
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