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UNIÃO DA VITóRIA

TERMO DE SOL|C|TAÇÃO paRl ABERTURA DE PROCESSO DE

CREDENCIAMENTO

Especificaçáo do objeto da Licitação:

- Credenciamento de Clínicas Veterinárias para realização de procedimentos clínicos,

cirúrgicos, exames, internação, vacinaçáo e assistência médica veterinária para

animais de pequeno porte (caninos e felinos).

Justificativa da Contrataçáo e a necessidade dos ltens/Serviços:

- Necessidade de atendimento aos animais de munícipes de baixa renda, animais da

antiga ONG Koala e animais em situação de maus tratos do Munícipio de Uniáo da

Vitória.

Nome completo de quem fez os orçamentos

- Lais Susete Boiko CPF: 050.667.739-75

Nome completo do Fiscal de contrato e do substituto, para acompanhamento

(com número do CPF e o cargo)

- Fiscal Titular: Lais Susete Boiko, CPF: 050.667.739-75 CARGO: Coordenadora da

Defesa dos Animais;

- Fiscal Substituto: Andressa Bergamo Arlanch, CPF:360.927.368-29 CARGO:
Bióloga

Prazo para a entrega/execução/instalação

- lmediato.

Local para a entrega/execução/instalação

- Conforme edital de credenciamento.

secrêtorio dê Meo Amb{êíte

Secretaria solicitante:

- SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

- Setor de Defesa dos Direitos dos Animais.

Dotações

Dotação orçamentária: 293
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UNIÃO DA VITóRIA
Secrêtorio clê l4eio Ambiente

Condições de entrega/execução/instalação; alguma garantia.

- Conforme edital de credenciamento.

Prazo de vigência/execução do contrato

- í2 meses .

Especificações Técnicas e detalhadas do objeto

ITE M QTD UNID.

2 Un Amputação dê cabeça de fêmur até loKg

2 2 Un. Amputação de cabeça de fêmur de 11 a 2OKg

3 2 Un Amputação de cabeça de fêmur acima de 21Kg

4 2 Un. Amputâção de membros posterior e ânterior até lOKg

5 2 Un Amputação dê membros posterior e anterior dê 11 a 2OKg

6 2 Amputação de membros posterior e anterior acima de 21Kg

7 1 Un.

B 5 Un cesariana com ovariosalpingohisterectomia até lokg

Un

10 Cesariana com ovariosalpingohisterectomia acima de 21Kg

Enterotomia até lOKg

Un Enterotomia de 11 a 2OKg

11 1 Un Enterotomia acima de 21Kg
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Descrição

1

Un.

Amputação pavilhão auricular

9 5 Cesariana com ovariosalpingohisterectomia de 11 a 2OKg

5 Un.

11 1 Un.

11 1
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Secretoíio de Meio Ambiente

L2 Un. Enucleação do globo ocular até lOKg

3 Un. Enucleâção do globo ocular de 11 a 2OKg

3 Un. Enuclêação do globo ocular acima de 21Kgt4

Un Mastectomia total unilateral até 10Kg15 10

10 Un. Mastectomia total bilateral até lOKg16

Mastectomia simples (retirada do nódulo) até loKg10 Un.t7

Mastectomia simples (retirada do nódulo) acima de lOKg18 10 Un.

Un Nefrectomia até loKg19 1

Nefrectomia de 11 a 2OKg20 1 Un.

Un. Nefrectomia acima de 21Kg21, 1

orquiectomia até lOKg20 Un.22

Orquiêctomia de 11 a 2OKg20 Un.

20 Un. Orquiectomia acima de 21Kg24

orquiectomia - criptorquida inguinal até 10Kg25 2 Un.

Un. Orquiêctomia - criptorquida inguinal de 11 a 2OKg26 2

Orquiêctomia - criPtorquida inguinal acima de 21Kg27 2 Un,

Osh até lOKg2a Un.

29 40 Un.

Un. Osh acima de 21Kg30 40

3

23

40

Osh de 11 a 2OKg
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UNIÃO DA VITóRIA
s€€íêtorio de Meio amblenle

31 1 Un. osteossíntese - Fêmur até 10Kg

32 1 Un. osteossíntese - Fêmur de 11 a 2oKg

33 1 Un. osteossíntese - Fêmur acima de 21Kg

34 1 Un. osteossíntese - Úmero âté 1oK9

35 1 Un. Ostêossíntese - úmero dê 11 a 2oKg

36 1 Osteossíntese - Úmero acima de 21Kg

37 2 Un. oto - Hematoma Bilateral

38 2 Un Oto - Hematoma Unilateral

39 2 Penectomia

30 Un. Piometra até lOKg

4t 30 Un. Piometra de 11 a 2OKg

30 Un Piomêtra acima de 21Kg

43 3 Un. Prolapso de reto até lOKg

44 Un Prolapso de reto de 11 a 2OKg

45 3 Un Prolapso de reto acima de 21K9

46 5 Un. Prolapso de útero até lOKg

47 5 Un. Prolapso de útero de 11 a 2OKg

48 5 Un. Prolapso de útero acima de 21Kg

2 Un. Retirada de cálculo da vesícula

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Rua: Coronel Amazonas,495 Bairro: Navegantes
Fone: 42 3522-3266
PREFETTURA MUNICIPAL OE UNIÃO DA VITóRIA
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Un.

Un.

40

49



UNIAo
oe o<

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Rua; Coronel Amazonas, 4C- 'airÍo: Navegantês
Fonet 42 3522-3266
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
cNPJ 7s.967.760 / OOO[-7 t
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr,gov.br

FLS
o6

o

UNIÃO DÂ VITóRIA
secretorio de N4eio Ambienle

50 3 Un. Retirada de corpo estranho cavidade abdominal

51 5 Un. Desobstrução da uretra felinos

52 3 Un Desobstrução da uretra caninos

53 5 Atendimento politraumatizado até lOKg

54 5 Un. Atendimento politraumatizado de 11 a 2OK9

55 5 Un. Atendimento politraumatizado acima de 21K9

56 50 Un.

3 Un Oxigênio 1 Hora

58 3 Un. Transfusão de sangue até loKg

59 3 Transfusão de sangue de 11 a 2OKg

60 3 Un.

61 5 Un Tratamento para envenenamênto até lOKg

62 5 Un Tratamento para envenenamento de 11 a zOKg

63 5 Un. Tratamento para envenenamento acima de 21Kg

200 Un Antibioticoterapia até 1Ok9

65 200 Un, Antibioticotera pia de 11 a 2OK9

66 200 Un Antibioticotera pia acima de 21Kg

67 50 Un Curativo até lOKg

6B 50 Un Curativo de 11 a 2OK9

Un.

consulta de plantão aos sábados, domingos e fêriados

57

Un.

Transfusão de sangue acima de 21Kg
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Secretorio de Níeiô Ambreflte

69 50

70 Curativo com medicamento

20 Dêbridamento de ferida

72 40 Un Diária sem medicamentos

73 50 Un Diária com medicação + Alimentação

74 50 Un. oiária com medicação + Alimentação + Curativo

20 Eutanásia até lOKg

76 20 Un. Eutanásia de 11 a 2OKg

77 Un Eutanásia acima de 21Kg

7B 60 Un. Quimioterapia vincristina até lOKg

79 60 Quimioterapia vincristina de 11 a 2OKg

60 Quimioterapia vincristina acima de 21Kg

60 Un. Radiografia duas posições até loKg

a2 60 Radiografia duas posições de 11 a 2oKg

40

84 50 Un Remoção de espinho de ouriço + sedâção até lokg

85 50 Un Remoção de espinho de ouriço + sedação de 11 a 2OKg

B6 50 Un. Remoção de espinho de ouriço + sedação acima de 21Kg

87 50 Un. Remoção dê miíase com sedação até lokg

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Rua: Co.onel Amazonas, 495 Bairro: Navêgantes
Fonef 42 3522-3266
PREFETTURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
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Un. Curativo acimâ de 21Kg

50 Un.

7t Un.

75 Un.

20

Un.

80 Un.

B1

Un.

83 Un. Radiografia duas posiçôes acima de 21Kg
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"",",","*EíUNIÃO DA VITóRIA
s€€retorio de Meio Ambiente

88 50 Un. Remoção de miíasê com sedação de 11 a 2oKg

89 50 Un. Remoção de miíase com sedação acima de 21Kg

90 50 Un. Remoção de miíase limpeza sem sedação

91 20 Sedação até 1OK9

92 20 Un. sedação de 11 a 2oKg

93 20 Un. Sedação acima de 21Kg

94 50 Un Sutura de pele (Ferida lacerada)

95 30 Un. Tala/Imobilização até loKg

96 30 Un Tala/Imobilização de 11 a 2OKg

97 03 Un. Tala/Imobilização acima de 21K9

9B

99 200 Un. vacina para felinos

100 5 Un. Biopsia

101 10 Un Bioquímico albumina

to2 30 Un. Eioquímico ALT

103 30 Bioquímico ÂsT

104 30 Un Bioquímico creatinina

105 30 Un. Bioquímico de fosfatase alcalina

106 5 Un. Bioquímico lactato

Un.

250 Un. vacina para câninos

Un.
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to7 30 Un. Bioquímico ureia

108 5 Un. Eletrocardiograma

109 5 Un. Exame histopatológico

110 Un Exame de urina completo

111 Hemograma completo

Lt2 30 Un. Teste de FIv - FELV

113 15 Un Teste de fluorescêína

114 50 Un. Teste de raspagem de pele

115 100 Un Ultrassom geral

Valor total: R$346.445,04
Valor mensal: R$28.870,42

FISCAL
Lais Susete Boiko

CPF: 050.667.739-75
Coordenadora da Defesa dos Animais

A^J..rto B. A<la''.h

FISCAL SUBSTITUTO
Andressa Bergamo Arlanch

CPF:360.927.368-29
Bióloga

ero
n to

o Munic
09t2021

iente

20

100 Un.
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UNIAO DÂ VITORIÂ
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ORçAMENTO

EMPRESA: UNIDADE ANIMAL CLINICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

(KARLA WOLFI - CNPI N" 04.691.089/0001-30.
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PROCEDIMENTOS CIRURGÍCOS

P

MPUT

ENUCLEA

ENUCL

ENTEROTOMIA DE íí A 20 KG

C-)

HERNIA INGUINAL ATE 10 KG

HE RNIA INGUINAL ACIMA DE 21 KG

A20KG
O DE MEMBROS POSTERIOR E ANTERIOR ACIMA DE 21 KG

EVERSÃO DE CARTI LAGEM DE TERCEIRA PÁLPEBRA

ÀiÉ

ESARIANA COM OVAR

- 6c-().sD

DE MEMBROS POSTERIOR E ANTERIOR DEí 1

MBROS POSTERIOR E ANTERIOR ATE 1O KGPUTAÇÃO OE ME

DO GLOBO OCU íO KG

EXERESE DE TUMOR NA BOCA ATE 1O KG

20 KG
EX RESE DE TUMOR NA BOCA ACIMA DE 21 KG

H RNIA INGUINAL DE 11 A 20 KG
.?

R E DSE Tc MU Ro N oB DCA E 1

IOSALPINGOH ISTERECTOMIA DE 1,I A 20 KG

MPUTAÇÃO DE CABE DE FÊMUR AT 10 KG

MPU

MUR DE 11 A 20 KGPUT DE CABEÇA DE F

MPUTA O DE CABE DEF MUR ACIMA DÊ21 KG
DED ITOS

CESARIANA COM OVARIOSALPINGOH is-renecrol,r r,q eÍE r oxc -
EC RIASA NA Mo o R o Ac LP N Htso TE CTE Mo IA DE 1

NTEROTOMIA AT 1O KG

C{L

NTEROTOMIA ACIMA DE 2í KG
ENUCLE

O DO GLOBO OCULAR DE 1í A 20 KG
O DO GLOBO OCULAR ACIMA DE 21 I(G

6cíJ
1Sc-r

O PAVI AURICULAR

MASTECTOMIA TOTAL UNILATERAL AÍE lOKG
MASTECTOMIA TOTAL BILATERAL ACÍMA DE 1O KG

o ATE 10 KG

MASTECTOMIA SIMPLES RETIRADA DO NÓDULO ACIMA DE .IO KG

MASTECTOMIA SIMPLES RETIRADA DO N DUL

NEFRECTOMIA A 1O KG

ORQUIECTOMIAATÉ lOKG

cD

NEFRECTOMIA DE í1 A 20 KG
NEFRECTOMIA ACIMA DE 21 KG

RQUIECTOMIA DE 11 A 20 KG
RQUIECTOMIA ACIMA DE 21 KG
RQUIECTOMIA . CRIPTORQUIDA INGUINAL A 1O KG

SH íOKG
SH DE ,I,í A 2OKG

SH ACIMA DE 2íKG 5 o

UIECTOMIA - CRIPTORQUIDA INGUINAL DE í1 A 20 t(c
ORAUI ECTOMIA. CRIPTORQUIDA INGUINAL ACIMA DE 21 KG

OSSINTESE . F UR AT 1O KG
TEOSSINTESE. FÊMURDEllA20KG

STEOSSINÍESE . F MUR ACIMA DE 21 KG
TEOSSINTESE. ERO AT íO KG

MERO DE 1í A 2OKG

,/

-\EOSSINTESE. Ú

CF '110t2

rx)

04

ACIIvíA KG



STEOSSINTESE.I .]l\4 ERO ACIÀ'A DE 21 I(G \ 8cí.o.1
\ Z L]TITO. HEMATOMA BILATERAL

TO - HEMATOMA UNILATERAL

ENECTOMIA

(

IOMETRA 1O KG

IOMETRA DE í1 A 20 KG

IOMETRA ACIMA DE 21 KG

ROLAPSO DE RETO ATÉ10KG §§)-
OLAPSO DE RETO DE 11 A 20 KG

SO DE RETO ACIMA DE 21 KG

OLAPSO DE TERO A lOKG

ROLAPSO DE TER 11A20 KGODE
õÁcrLAPSO DÉúrEri MA DE 21 KG

CD
A)

TENDIMENTO POLITRAU TIZADO ACIMA DE 21 KG

ATENDIMENTO POLITRAU MATIZADO ATE 10 KG

ENDIMENÍO POLITRAU DODEllA20KG
SULTA DE PLANTÃO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS

XIG NIO 1 HORA
RANSFUSÃO DE SANGUE ACIMA OE 21 t(G

C)
ao,_a)_

RANS DE SANGUE ATE 10 KG

DESOBSTRUÇ,

51n.a:^-t

b c.r2

/

ETIRADA OE CORPO ESTRANHO CAVIDADE ABDOMI NAL

PROCEDIMENTOS DE EMERG NCIAS

CULO DA VESICULARETIRADA DE

O DA URETRA FELINOS

O DA URETRA CANINOS

ETIRADA DE TUMOR VAGINAL

DESOBSTRUÇ/

.,>
ANTIBIOTICOTERAPIA. OE 11 A 20 KG

TI . PULGAS ORAL CDAT lOKG

BIOTICOTERAPIA - ACIMA DE 21 KG

EIOTICOTERAPIA. ATE'IOKG

. PULGAS ORAL DE 11 KG A 2OKG

Tl - PULGAS ORAL ACIMA DE 21 KG t t

UR/\TIVO ATE lOKG

CO
aJ

URATIVO DE ,Ií A 2OKG

RATIVO ACIMA OE21KG o
URATIVO COM MEDICAME NTO
EBRIDAMENTO DE FERIDA

RIA COM MEDI + ALIMENT
ÃO + CURATIVO

UTANASIA ACIMA DE 21 KG

cÍ)
RIA COM MEDI CAÇÁO + ALIMENT
RIA SEM MEDICAIV1ENTOS

FLS
t6

o
t

L

oío

RANSFUSÃO DE SANGUE DE 114 20 KG

AMENTO P/ ENVENAMENTO ACÍMA DE 21 KG

RATAMENTO P/ ENVENAMENTOATÉ lOKG «X)
4o q)

RATAMENTO P/ ENVENAMENTO DE 1í A 20KG

PROCEDIMENTOS AMBU LATORIAIS

( úb,,fuLl§,#tMt Í Í1. CBMv.gc rlo7z

\-5

F
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EUTANASIA AT íO KG

EUTÁNASIA DE I1 A 20 KG
UIMIOTERAPIA VINCRISTINA ACIMA DE 21 KG

Unttorennpn uNcRlsTlNA ATÉ 10 KG

UII/IOTERAPIA VINCRISTINA DE 1O KG ATÉ 20 KG

DIOGRAFIA DUAS POSI ES ACIMA DE 21 KG

IOGRAFIA DUAS POSIÇ ES ATE ÍOKG

ToGRAF|A DUAS POSIÇÔES DE 1í A 20 KG

MO DE ESPINHO DE OURIÇO + SEDAÇÃoÁrÉ íoKG

EMoÇÃO DE ESPTNHO DE OURIÇO + SED DEí1KGA2OKG

3r ) ()1

\'5

-L6o,'q-,_ _- __\ 6C)

REM DE ESPINHOS DE OURIçO + SEDA ACIMA OE 2.I KG CD
O.ACIMAOE2l KGREMOÇÃO DE M IASE. COM SED

REMO ODEM IASE- COM SED O-AT 1O KG 3
- DE 11 A 20 KGODEM IASE. COM SEDAREM O

RE ODEM IAS E LIMPEZA S/ SEDAÇÃO

SEDAÇÃOACIMADE2l KG

SEDAÇÃO AT lOKG
SEDAÇÃO DE 11 A 20 KG \ 5
SUTURA DE PELE (FERIDA LACE

ALA/IMOBILIZAçÃO ACIMA DE 21 KG
çÍ)

TALfuIfuIOBILIZAÇÃO ATE 1O KG OO «)
TALAJII,íOBILIZA O DE í1 A 20 KG \

CINA PARA FELINOS
VACINA PARA CANINOS

EXAMES

ANTIB IOGRAMA
BIOPSIA
BIOQUIMICO ALBUMINA
BIOQUIMICO ALT
BIOQUIMICO AST

BIOQUIMICO DE FOSFATASE ALCALINA ) '.O,t)
BIOOUIMICO CREATININA

IOOUIMICO LACTATO

lOOUll,/lCO UR IA

ELETROCARDIOGRAMA
ME FUNÇÃO HEPATICA

O RENALEXAME FUN

EXAME HISTOPATOLOGICO

EXAME OE URINA COMPLETO

.EXAMES PARASITOL GICO DE FEZES

EXAMÊ SOROLOGIA
Et\TOGRAMA COMPLETO

ESTE DE CINOMOSE

TESTE DE FIV. FELV
IESTE DE FLUORESCE NA

STE DE PARVOVIROSE

TESTE DE RASPAGEM DE PELE eo.bo
ULTRASSOM GERAL

( àttw*ffiiffi

o
2
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oulEcToMrA ACIMA DE 21 KG 'lbo,rp _ . . _
OUIECTOMIÁ - CRIP]OROUIDA INGUíNAL ATE 1O KG

-. t .vú 1.9981000 r -+5r

:iITI/IISAUDE E BEM

;'..,.iRANI[4AL LTDA

t*3PROCEDIMENTOS CIRURGTCOS F..) T. L!.|r, so.,'r. 
'í! 

, r..

OE CABEÇA DE URA 1O KG CO
PUT DE CABEÇA DE MUR DE 11 A 20 KG

O DE CABE DEF MUR ACIMA DE 21 KG

o

MPUT

DE MEMBROS POSTERIOR E ANTERIOR ATE 10 KG
IVPUT DE MEMBROS POSTERIOR E ANTERIOR DE11 A 20

PUT DE MEMBROS POSTÊRIOR E ANTERIOR ACIMA DE 21 KG
AMPUT
CESARIANA COM OVIRIOSEIA NGOHISTERECTOMIA Â lOKG

ESARIANA COM OVARIOSETPI NGOHISTERECTOMIA DE 1í A 20 KG ,@
CESARIANA COM OVARiOSÀLPING- HISTERECTO[/IA ACIÀ,llA DE 21
ENTEROTOMIA A
ENTEROTOMIA DE 11 A 20 KG
ENTEROTOMIA ACIMA DE 21 KG

DO GLOBO OCULAR ACIMA DE 21 KG
DE CARTILAGEIU DE TERCÊIRÁ P BRA

RESE DE TUMOR NA BOCA AT 1O KG

H RNIA INGUINÂL A 1O KG
H RNIA INGUINAL DE 11 A 20 KG

H RNIA INGUINAL ACII\4A DE 2,Í KG

MASTECTOMIA SIIUPLES RETIRÂDA DO N DULO) ATE 10 KG

MASTECTOMIA TOTAL BILATERÂL ACII\4A DÉ 1O KG

MASTECÍOMIA SIMPLES (RETIRAOA DO ULO ACIMA DE 10 KG

NEFRECTOÀ4IA DE 11 A 20 KG L,AO
NEFRÉCTOMIA ACII\.4A DE 21 KG

R

OROUIECÍOMIA . CRIPTOROUIDA INGUINAL ACIMA DE 2í KG

OROUIECTOMIA - CRIPTOROUIDA INGUINAL DE 1,1 A 20 KG

HAT íOKG

SH DE 11 A 2OKG

ACIMÂ DE 21KG
SÍEOSSINTESE - íO KGUR

EOSSINTESE - F UROEllA20KG
STEOSSINTESE - MUR ACIMA OE 21 KG

10 KG IOSTEOSS INTESÊ - UMERO A
TEOSSINTESE . UMERO DE 11 A 20 KG

ENUCL DO GLOBO OCULAR A 1O KG
ENUCLEAÇI DO GLOBO OCULAR DE 11 A 20 KG
ENUCLEAÇi

20 KGEX RÊSE OE TUÀ,4OR NA BOCA DE 11 A
ESE DE TUMOR NA BOCA ACIMA DE 21 KG

MASTECTOMIA TOTAL UNILATERÂL ATE lOKG

NEFRECTOMIA ATE 10 KG

OROUIECTOMIA A lOKG

ROUIECTOMIÂ DE 11 A 20 KG

GITOSDE

PAVILHÃO AURICULAR

COPIA

I

10 KG

V» , t\!)
4Ào, *-t
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OSSINTESF . MFRO ACIÀ{A DE 2í KC

O . HEMATOMA BILATERAL

UDE E BEM
JSlo, oo É§iÂR ANIMAL LTDA

3íE. gaolet

q)
@
.D

IRADA DE TUMOR VAGINAL

OIMENTO POLITRAU ÍIZADO ACIMÂ DE 2í KG

NSFU DE SANGUE AT 10 KG
NSFU DE SANGUE DE 11 A 20 KG q)
TAMENTO P/ ENVENAMENTO ACIMA DE 21 KG ,!Z)

oo
NTI - PULGAS ORAL DE 11 KG A 2OKG o,@
NTI - PULGAS ORÂL ACIMA DE 21 KG

OTICOTERAPIA. ATE lOKG JQt@ l
BIOTICOIERAPIA . DE 11 A 20 KG

BIOTICOTERAPIA . ACIMÂ DÊ 21 KG

+ CURÁTIVO aç)

. HEMATOMA UNILATERAL

ECTOMIA ' Uni:, da Vitóriá?R '
OMETRA A 1O KG

IOMETRA DE 11 A 20 KG
IOMETRA ACIMA DE 21 KG @
ROLÁPSO DE RÉÍO AT 1O KG
ROLAPSO DE RÉTO DE 1,I A 20 KG
ROLAPSO DE RETO ECIUE OE ZT XC

lOKGLAPSO OE UTERO
ROLÂPSO DE UTERO DE ,I1 

A 20 KG

RFflRADA DE cÁLcuLo DA

PROLAPSO DE UTERO ACIMA DE 21 KG Çt'v, A>

RETTRADA DE coRpo esrnerugo óevl DADE ABDOMINAL 4ks,a>

PROCEDIMENTOS DE EMERG tAs

DESOBSTR O DA URETRA FELINOS o
DESOBSTR O DA URETRÂ CANINOS

TIZADO ATE 1O KGNDIMÊNTO POLITRÂU
TENDIi/lENTO POLITRAU TIZADO DE 11 A 20 KG

DOS, DOMINGOS E F IADOSNSULTA DE P O AOS
OXIG NIO ,1 HORÂ

SÃO DE SANGUE ACIMA DE 21 KG

TRATAMENTo P/ ENVENAMEI'ÍTo ATÉ 10 KG ltu,d)
TRATAMENTO P/ ENVENAMENTo DE 11 A 20KG *b, cD

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

- PULGAS ORAL A íOKG

lOKGTIVO
CURATIVO DE '11 A 20KG Ao, ot:t

URATIVO ACIMA DE 21KG AO
RÂTIVO COM MEDICAMENTO

I

BRIOA[4ENIO DE FÉRIDA
A COM MEDI + ALIMENT

RIA COM MEDICÂ O + ALIMENT
IA SEM MEDICAMENTOS

EUTANASIA AC'MA DE 21 KG

*'>.o,
t),./T)
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LTDAL
EUTANASIADEllA 20 KG

IMIOTER,APIA VINCRIS TINA ACI DE 21 KG

@
IMIOTERAPIA VINCRISTINA DE íO KG A 20 KG /

ACIMA OE 21 KG

SA lOKG
SDEllA20KG

veganlê3
El600-03

EMO DE ESPINHO DE OURlÇO + S

.ao
lOKG

DE 11KG A 2OKG Ao

EUTANASIA ATE 10 KG

10 KGMI l OTERÂP IA NCRI TIS NA

OGRÁFIA DUAS PO§
OGRAFIA DUAS POSI
OGRAFIA DUAS POSt

DE ESPINHO DE OUR rÇo + SEDA

REM DE +ES IP DENHOS o RIU o SÇ ACIMA DE 21 KG
REM DEM IASE. COM - ACIMA DE 21 KG

1O KGOEM IASE- COM
DEM IASE- COM
DEM IASE LIMPEZA S/ SEDA o

REM

REt\4

REM .DE1lA20KG

SÊ ACIMA DE 21 KG

lOKGS

S EDÂ OE 11 A20KG lo). t2O
SUTURA DE PELE FERIDA LACERÂDA)
TALA,/IMOBI ACIMA DE 2í KG o

ATE 10 KGl--A'/tMoEl

Ar.Á/rMoBtLtzÂÇÂo DE 11 A 20 KG
ACINA PÂRA CANINOS

NA PARA FELINOS

EXAMÉS
ANTIBIOGRAMA
BIOPSIA
BIOOUIIUICO AüBUMINA I,J,
BIOOUIMICO ALT
BIOOUIMICO AST
BIOOUIMICO CREATININA I

OOUIMICO DE FOSFATASE ALCALINA
BIOQUIMICO LACTATO
BIOOUIMICO UR
ELETROCARDIOG

EXÂME FUN HEPATICA 7
EXÂMÉ FUN O RENAL
Ex-A,rúE HrSr OPATOLOGICO J2? /F
EXAMES PARÁSITOL GICO DE F 29, q>
EXAME DE URINA COMPLETO

EXÂME SOROLOGIA
HE|llOGRAMA COMPLETO
rESTÊ DE CINOMOSE

@
JESTÊ DE FLUORESCE NA

DE FIV. FELV

TESTÉ DE PARVOVIROSE
TESTE DE RÁSPAGEM DE PELE
ULTRASSOM GERÂL

uNlÀo

d
t'i;.go't .ssa tooo 1 -4íl

ÁNMISAUDE E BEM



o
t

r!lud

.$ o

rnj
cd

or a
lr

Ír -Eaí
E=á
-Íà
HEg
rgE
==§z<

o-

8 d
c

I
d
c

o- o-

a
o- o- 8 I 8 a

o'
I

d d

ÉÉ
J<

;E
Eie
OT
Ii
9ã

^l

d 8
o-

e

o- o- 8- o-
o.

8- o- 8-

.l
=El3?:

=*,JüEs
sgF
=úr
ÊE§
EE:58ts
is

a
d o- o- a o-

o.
o- o- o-

o.
a
d

8.
ci

o- 8. o-

o

a

o

o)
Y

.oJ

(,

)
E
e

OJ
E
í!
OJ
-o
t§

o)
!
ori!
lD

f
o-
E

o)
Yo
N
l§

tu
!
l
E

qJu
t§
(J
-o
l§

o
E
o

ItE

lE

=o-
E

c'l
Y

o

o
E'o
íE

l
E

((l)

q)
p
(,
a)
-o
lt,

0,
E

rt!
|!
f
o-
E

o)Yo
.o
lt,

o
o
c
í!
0)

o
qJ

oo
o
-o
E
o
E
OJ
!
o

2ao

o
-
o-
E

c'l
Y
N
l!

OJ
!
o
c,
c
í!
OJ

.9
o
o
o-

o
-o
Eo
E
OJ
E
o

IíD

lD

lo
E

o)Y
a.t

o)o
o
E

l§

o
o
c
o
o)

.I
0,

o
o-

P
-o
Eo
E
{.,E
orí!
ít,
f
o-
E

§a
f(,
o
Ií§
E't
l!
o-
o,o
lE

=o.
E

ol
o
.oJ

o
.E
Eo
!,
o
.9
E
o
c')c,ó
õ
o,tr
í!
o
E
o
|D
c
tO,-
í!
q)
(J

c'rYo
N
l§

o
!
.§
Eo
üo
o
.9
E
o
o)
C

õ
o
lt,

o
E
o
l!cí!'tr
o
q,
U

o)Y
N
op
ll,
E

o
.E
Eo
o
o)

.9
E
ql
c'õ-

õ
.C
(,
o
E
o
oc(,
l!
(,
U

c')Yo
.0,)

o
,q
E
o
o
o
c
llJ

or
:lo
a!
Ío

o
!
,E
E
o
o
0)

c
LIJ

ql
Y
N
oo
ao

E

l!
.§
E
o

o
c
uJ

o)
Yo
.o
lt,

!
f
o
o
-o

E,
o

o
Iío

a§
c.,

lc
llJ

q)
Y
N
íl,

o
!
g
)
o
o
-oo
ql

lC]

IO
{!
tu

)c
uJ

(,)
Y
N
oo
.E

E

o
o
)
o
o
-oo
c'l
oa
o
lr§

o
(u

=C
LU

o)
Yo
'q)
at

6
(u

:
É
f
IE

o
.E
E
o
q.)

í§
E

C,,
Yo
'ql
(tl

o
)
D.o
c
o
!
(,u(,
E
!)

I
o-
E

.§
Eo
0)

o
E

o)Yo
q,
!
o
E
ú
.tl

o
-E
c
o
!
at
E(,
úo

o
o-
E

.§
Eo
(u

o
E

ql
Y

.o)

o
.9
Eo
OJ

o)z

olYo
N
ío

0)!
,§
E
o
CJ

q)
z

q)
Y
N
q)
o
(,
E

o
.g
E
o
o
oz

E'l
Y

.o
G,

.9
E

,9
fq
o

ô2
=

cl cl cl cl i
l

cl c:l cl c
l

i
l

cl cl cl al cl c
l

cl i
l

cl cl c:l cl cl

F2

d
N N N N N í'.J LÔ lr) o o o

t \o N @ o, \o N @ oi oí\ N
N
a!

8
I 8

d
I

8.

§

8.

;

ql
Yo
'o
(,
6
o)

s
-o
E
o
.E
E
o
o
o
E

cl

o o
a\

o N

o()
ttt
É,
Cl.
UJô

o.

=



>
ç,

1à

oÂ
a

U)

lÀ

d
o- o- I

d
8
o_ d

8
o_

I
.!

o- 8
8
Àl

o-

{
o-

d d
o- o- o- 8 8.

I ó I
d

o-

o' d
o- o- o- 8

da
..i

d
q

o-

.1

8-
8I

d
a
8
.j

o. o-
d d o.

o. o- 8.
8

o-
d d

o- o-

8. o- 8. 8. o- 8- 8

E

I
8 d d

e
da <)'

o- a
o. d d

o-
d I

8
I

q)

o
a!
lE

o

,9
E

,g
lq

c'l
Y
N
0.,o
í§
E'ú
l!
.e
E
o

.9
lg
o

o)
Yo
.o
o
6
.s
=ql
.=
í!p
)o
o
o,

I

,9
Eo

,9
a

C,)Y
N
íE

oE
õc
5
ol
.E
op
:l0
o
o-

I

.9
E
o
ü
.9
lq
o

olY
N
q)
E
o
E

o
õc-
o)
,E
op
:)g
o
o-

I

.c
Eo

.9aq
o

cÍ)

o
.0)

o
-c
o

o)
Yo
N
í!

oD
-c
o

o)
Y
c!
o
E
(!
E
|!
.c.

o

o)Yo
.o
í§

l
E

LL

I

0l

.ç

oo

o

c,l
Yo
N
(E

oo
l
E
LL

I
(u

o)

c'6
o
q)

o

c')

N
o
!
o
E'o
í!

f
E

(oJ
t!

I

o
a)

.g

o
q)

c'rYo
.c)

íl,
o
o)
E.f
I

ll,
iu

.E

o
q,

ol
Yo
N
o

oo
o
0.,

E.l
I

o
o

.E

oo

o

E'l
Y
a{
o
!
o
E

o
o
o
E.f
,

o
OJ

.E

o
q)

o

õ
o
!
iõ
t!
E
o
|!
Eo
I

I

o

o
0.,

sc
l
a!
Ê
o
rg

Eo
I

I

o
o

.9
E
o
o
É
o
ô-

or
Yo
-0)

G
o
CJ

E
o
i]-

ql
Yo
N
l§

q,
E
IE

o
E

ç,)

N
o)E
(,
E
(,
l§

o
E
.9
ô-

cÍ)
Yo
.o
lE

o
o)

o)
E
o
o,
o
o

ô_

Yo
Àt
o

OJ
E
o
o
OJe
o
o-
§
o

oY
N
oo
o
E

o
o
E
oo
o-o
o
o-

ol
Yo
.o
l!
o
o

o
!
o
o.
§
o
À

ol
Yo
N
o

OJ
E

o)
.l
oa
o
o-g
o
o-

(,)

N
OJp
(,
E

ío

o

o,)§
o-
§
o
o-

o
l
.9

o,)

ltl
al
o
l
ll..t,

(u
o
|E
I)l!

o
d

ll,
,E
E
op
í!
q)
E
ío
E
to
o
E
C
o

o
o
o.
o
(u

ago
|§

o
d

o
E
e
o
o
a
(,o
oro
-
-oo
oô

o
.sc(,
o
o
f
(,o
o

Iíg

-
-oo
OJô

o)Yo
'q)
o
o
!o
.!
a
E
fo
2
o,

co
Ep
c
q,

o)
Yo
N
l!

o)E
o
E
l§
.!
o
E
fo
P
õ
o-
o
c
q)

E
Ec
qJ

or
Y
N
o
o
E

o
o
!o
.!
o
E
=o
g
o
o.
o
co
E
Ec
o

c
l

cl cl cl i
l

c
l

i
f

c
f

c
f

i
l

;
l

i
l

c
l

C
l

c
l

cl cl cl cl c
l

i
l

c
l

;
l

c
l

;
l

c
l

i
l

c
l

c
l

i
f

o o
N N o o o a\l N o o o N

a\ í\ (o N
N

co
a!

olN o N
ír)

t. ql o N ro F-. co c'l o N LÔ
LÔ

I

o_
8.
I o'

i
l i

f
c
l

N

LO



oR

a
J
LL

o'

\n
Cà

o

{o

d 8
I

d
8- 8 8

ct d
o- o- I

ci
e
d

o-
d d 8

8. o-
e

8
I

I o- 8
d d

o- o- I
êi d a-

o-
o'

8.
8

o- o- o-
d

d o. a' ci
8.
I

e
d

8. I
I

I
ct

e
â

e

o
!|!
o
OJ

o
c')
,E
Eo
E

o
!o
-o.G

oo
o
ro
c
o
o.
0)
D
íl,
l:)
c
ou

l!
o
I

.9
É

.9
o

c',:lo
.oJ

lo
0.,
1
c')
Ço
oE
o(g
l

co
F

ql
Yo
N
ltl

Q)E
(u)
c'rc
.tl

Q)E
o

rí§

)
c
Í§

F

o)
Y
N
q)

Ío
E

Í§
Q,')
o)c
ío

oE
o

I'E

f

c
ítl
F

olYo
.o
o
o
c
0)
E
o
C
q)
c
q)

C
o)
o
o
o-
o
c
c,)

E
o
o
F

c'lYo
N
io

0)!
o
C
OJ

E
lEc
OJc
o
c
o
I!
í!
o-
o
c
q)

E
o
í!
F

o)
Y
a{
o
!
o
E

t§
o
c
(I)

E
í§c
o,)c
(IJ

c
qJ

o
l!
o-
o
c
o
E
l!
o
F

o)

.o)

ll,

.9
o.
o
q)

E
.9
-o
c

c,l
Yo
N
í!

q)
!
.9
o
o
o

.9
-o
c

o)
Y
N
o
E
ío
E'õ
o
,§
a"(l
0.,

o

E
c

qr
Yo
.o
a!

o
.2
o
f
(J

o)
Yo
N
|D

o)
!
o
,D
ío

lo

c')
Y
c!
q)
D
(o

E.(,)
(,
o
-u
(o

=U

o
c
0l
E
o
.9
!
OJ

E

E
o
o

o
l
U

IE
!
OJ

OJ
E
o
co
E
lD
!
-ôq)
ô

o
co
E

,9
o
E

E
q,

:9ô

o
r.o

íg
co
E
a
+
o
ro
It
.9oo
E

Eo
IE

:9o

o

(,
:l(J
+
oro
(,
c
0,)

E
a
+
o

IO
IE
.9
!
q,

E

E

o

:Eo

(,l
Yo
.o
lE

.g
.ll,
c|!
l
ur

c,l
Yo
a!
io

c,)
!
,9
.lo
c
o
f

LU

o)Y
N
o,)
!
o
E

íE

.!
.íE
c
o
l

LU

clrYo
.q)

o
|§
E

'Ê

c't
,§
o,
t§

o
.9
E
f

o)
:zo
N
r!

(,o
(o
c
,-
ct
o.ã
o
0.)

.9
E.=

o

o)
Y
N
OJo
a§

E

o
oc

c't
.9
o,t
o)

.9

.E
lo

o)Yo
'q)
lo

0)
20
.!l
o
o-

o
l
!
o
í§

C,)

.9
!o
d

o)
Yo
N
l§

0,)o
a,)

IO
.!l
o
o.

o:,o
o
o
(,)
.9
!od

cTr
Y
N
0)
!
o
E

íE

OJ
IO
'õ
oo
lE
l
!
lE
iÊ
o
E')
.9
!
íE
d

c')

o
.0)

o
o

IG

o
!o

+
o

f
o
op
o
!
C'ã
o
c)
!
o

rÍo

o
E
OJ

d

ql
Yo
N
í!

o
!
o

IíE

Í§
!o

+
o

=o
o,)
!
o
c,c'ô.

tu
(u
!
o

rlE

o
E
q,
d.

cl i
f

c
l

C
l

cl cl c
l

cl i
f

c:l i
l

c
l

cl cl c
l

c
l

i
l

cl cl i
:f

cl i
l

é
l

c
f,

cl cl cl

o oo
N

oo
N

oo
.\J

o o o
N

o o o oí\ o o
N

a(o o
LO

o(o o(o o
\o

o
ú)

o
LÔ

o
Lô

\o @ O, o(o \o \o (o LO
(o
(o

N
(o co

\o
qi
(o o

N
N
N F-. F. a.

LO
F.

F.
N

@N o
@ @

N
@ 00

(o
@

o-

8
8.

8.
8

e
o.

8- a

o)
Y
N
o,)
E
l!
E

o
o

tíE

lE
!o

+
o

fo
o
E
o
.E
,E
o-
0,)

o)'tf

rí!
o
Eoí.

cl cl i
l

é
l

o o o

|.\
ú)

N
(o ort- LN



.l\loruÁ r

.."'

\J
?

o
lr-

o
r
)

%".
\

a
o_

8
ô'

I 8. 8
d d

I
ô'

8. 8.
ô.i ôi ôi ô.i d

o- o- 8- 8.

o- o- 8
d d d d

I
ci d

a
o.

o- o- o-
É N. r.. o_ d êi o_

e
d

o_
8
d d d

8
ci

8
I

e
o.

8. o- o- o- a
o.

o- o-
o'

o-
o'

8
d

(,)

o
.o
G
o

IO

o
!
o

E
o
0l

:9
E
o
E
o
ro
o
E
c,
d

0r
Yo
a!
(,

(u
E
o

oEo

E
o
o

:!
E
oo
oro

Eo
d

olY
N
ou
ll,
Ê

lt,
o
ro
op
0)

Eo
q,

:P
E
q)
!
oro
o
Ê
o,)

o
IíE

|!
!o

E
o
(E
Noo
E
q.)

:9
E
Q)
E
o

IlE

o
E
o
É.

olYo
.o)

o
o
ro
o
!
q)
a

o)
Yo
N
a§

(I)o
o
ro
o
!
q)
a

o,Y
a!
q)
!
G
É

o
o
ro
o
E
q)
o

§o
o
§
í§
E
o
LL

o
q,

ou
o
l
l
(n

c')
Yo
'c)
í§
o
ro
t!
,N

-oo
E

!(,
F

Ot
Yo
a!
í!

0)

o
ro
It
,!
.o
o
E

!
o
F

orY
N
ql
!
o
E

l!
o
IO

l!
.!
ã
o
E

§
to
F

o
,gc(,
lt,
ít,
o-
lEc
|!

o
,E

e
G
(l
o.
l§c
o|!

.e
o-
.9
d)

«,
,E
E
f
-o
at

.9
.E
fq
.9tl

I
o
.9
.E-o
.9
d)

l-(,
o
,9
.E-g
.9
d)

lD
,E
Etl!
o

o
.9
.E
lq
.9
ao

Í§

E(l
]J
to
qJ

o
c
ô
oo
o
.9
E
fq
.9
dl

o

§
o
,9
E
-q
.9ó

,!
q,

l
o
,9
.E-o
.9ó

|§
E
l§

crl
.9
D
o
o
o

LU

,9
o).9
o
o
o
.9E
0)
E

lu

o
q)

o
E
o
oc
l
o.)D
(.)

E
o
L!

o
I
ô-
E
o
lD

E
íú

c')
o
E
c.)I

LIJ
LL

I

LL

o
!
(,)

OJ

F

lo
.g
c)

q)

o)
G
q,
!
o
OJ

F

o
o
o.
oE
E
0.,q)
o
o-
l!
o
!
o
o)
F

õ
!,
cr)

E
o

o
!l

c
l

i) c
l

c
l

C
f

C
l

cl cl cl cl cl cl cl cl cl c
l

cl cl cl cl cl cl C
l

cl C
l

o o o o o
N

o
N

o o o o
a!

oo o o o o o a o oa o
an

o oo

t
co

@
@

oi
@

o
o\ O' Ol o\ O'

u)q,
(o
O1

@
ol

O'
O'

oo o No o o \oo t.o O1o o a\

d
8. I

di d

d

E
l

i
l

c:l c:)

o

t-ô
to o fr)



VALOR
UN.

VALOR
TOTAL

[ourtr.
>-

CLINICA

1.400Unidade animal 7502URA 1O KGMPUTA O DE CABEÇA DE F
1.800ônnUnidade animalMPUTAÇÂO DE CABEÇA DE F MURDE,l 1A20KG

1020 2.040anmt2AMPUTA O DE CABEÇA DE F MUR ACIMA DE 21 KG
1.000Unidade animal 5002O DE MEMBROS POSTERIOR É ANTERIOR

ATE 10 KG
AMPUTA

600 1.200anmi2O DE MEMBROS POSTERIOR E ANTERIORMPUTA
DE11 A 20 KG

1200anmt2O DE MEMBROS POSTERIOR E ANTERIOR
ACIMA DE 2,I KG

MPUTA

4004001 Unidade animalAMPUTA O PAVILH O AURICULAR
2.4505 90Unidade animalCESARIANA COM OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA

ATÉ IOKG
CESARIANA COM OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA
DEí1A20KG

600Unidade animalC-^ARIANA COM OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA
DE 21 KG

s00500anm i11O KGENTEROTOMIA AT
550 550anml1ENTEROTOMIA DE 11 A 20 KG

6006001 anmrENTEROTOMIA ACIMA DE 21 KG
450 1.350Unidade animal31O KGENUCLEAÇÃ O DO GLOBO OCULAR AT

1.650550Anmi e unidade a3ENUCLEA O DO GLOBO OCULAR DE 11 A 20 KG
600 1.8003DO GLOBO OCULARACIMA DE 21 KGENUCLEA

3.500350Unidade animalMASTECTOMIA SIMPLES (RETIRADA DO N uLo)

10 KG
TE

450 4.50010 Unidade animalMASTECTOMIA TOTAL UNILATERAL ATE lOKG
500Unidade animalí0MASTECTOMIA TOTAL BILATERAL ATE lOKG

3 80010 Unidade animal ?a0

490Unidade animal01

61061001 Unidade animal

MASTECTOMIA SIMPLES (RETIRADA DO N

FRECTOMIA ACIMA DE 21 KG

DULO)

NEFRECTOMIA AT 1O KG

N

CIMA
DE .10 KG

:RECTOMIADEííA20KG
550

5.900295
0í
20 Unidade animallOKGORQUIECTOMIA A

315 6.300Unidade animal20ORQUIECTOMIA DE 11 A 20 KG
6.60033020 Unidade animalORQUIECTOMIA ACIMA DE 21 KG
700350Unidade animal2ORQUIECTOMIA - CRIPTORQUIDA INGUINAL AT

KG

í0

760Unidade animal 3802

800400

OROUIÉCTOMIA. CRIPTORQUIDA INGUINAL DE 11 A
2OKG
OROUIECTOMIA . CRIPTORQUIOA INGUINAL ACIMA
DE 21 KG

350 14.000OSH AT íOKG
16.000400

Unidade animal

40
40

2

Saúde animal
Saúde animal

450Saúde animal
750 750

40
11O KGOSTEOSSINTESE - F MUR A

OSH DE 11 A 2OKG

OSH ACIMA DE 21KG

8508501OSTEOSSINTESE - FÊMUR DE í1 A 20 KG
'1000 1.000I

Unidade animal
Unidade anlmal
Unidade animal
Unidade animal1

1É
útíao

FLS bt

OSTEOSSINTESE - F MUR ACIMA DE 21 KG

Unidade animal 550 2.750

3.000

490

18 000

600

/1

OSTEOSSINTESE. UMERO 1O KG 600

PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

2

bUU

anm i

10

5.000

Unidade animal



oÉ
UNIAo ô<

FLS
o
2

700700Unidade animal1OSTEOSSINTESE . UMERO DE ,11 A 20 KG
800800Unidade animal1OSTEOSSINTESE - UMERO ACIMA DE21 K
bUU300anmlOTO . HEMATOMA BILATERAL
440220anml2OTO . HEMATOMA UNILATERAL
1.0005002 Unidade animalPENECTOMIA
13.5000Sâo francisco5UPIOMETRA 1O KG

580São francisco30PIOMETRA DE 1,1 A 20 KG
21.000700Unidade animal30PIOMETRA ACIMA DE 21 KG
750250Unidade animalJ1O KGPROLAPSO DE RETO AT
onn300Unidade animalJPROLAPSO DE RETO DE 11 A20 KG
1.2000Unidade animalPROLAPSO DE RETO ACIMA DE 21 KG
1.250250Unidade animalÃ

PROLAPSO DE UTERO AT lOKG
1.500300Unidade animalPRoLAP So D E ERO DE 1,'I A 20 KG
2.000400Unidade animalÃ

PROLAPSO DE UTERO ACIMA DE 21 KG
2.25050Unidade animal2RETIRADA DE CULO DA VESICULA

400Unidade animal3RETIRADA DE CORPO ESTRANHO CAVI

PROCEDIMENTOS DE EMERG

DADE

NCIAS
APDOMINAL

30060anm r5U ÇÃ U LE NOSETR FRADo ASE Bo TS RD
15050anml3DESOBSTRU O DA URETRA CANINOS

700140Saúde animalATENDIMENTO POLITRAU TIZADO ACIMA DE 21 KG
500100Saúde animalÃ

TENDIMENTO POLITRAU TIZADO ATE ,IO KG
600120Saúde animal5o oDT ZAMULPO TRADN M NE TTEA

0000NSULTA DE PLAN BADOS, DOMINGOS ETÃO AOS
ERIADOS

6020anmra
OXIGÊNIO 1 HORA

0160aúde animal3RANSFU O DE SANGUE ACIMA DE 21 KG
360Saúde animalJTRANSFUSÃO DE SANGUE ATE .10 KG
20140aúde animal3O DE SANGUE DE .'I1 A 20 KGRANSFU

1.250250anmlTRA-TAMENTo P EN ENAMENTo A I MA D E 2 KG1

750anmlTRATAMENTO P/ ENVENAMENTO AT 1O KG
í.000200anmiÃ

TRATAMENTO P/ ENVENAMENTO DE

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

'1 1 A 20KG

10 2.000anm r200TIBIOTICOTERAPIA - ATE lOKG

3.00015anmt200IBIOTICOTERAPIA - DE 11 A 20 KG
4.00020200TIBIOTICOTERAPIA - ACIMA DE 21 KG

50í50URATIVO
.1OKG

1 0000nmt50URATIVO DE 11 A 2OKG
1.250nmtURATIVO ACIMA DE 21KG
1.250URATIVO COM MEDICAMENTO
1.40000DEBRIDAMENTO DE FERIDA

.0000aude animal50RIA COM MEDICA O + ALIMENTAÇÃODI
500Saúde animalRIA COM MEDICA O + ALIMENTAÇÃo + cuRATrvoI

1.200aúde animal0IA SEM MEDICAMENTOSDI
120 2.400anmr20EUTANASIA ACIMA DE 21 KG

1.6008020 anmtEUTANASIA ATElOKG
2 00020 anmrEUTANASIA DE 1.1 A 20 KG

120nml0UIMIOTERAPIA VINCRISTINA ACIMA DE 2í KG

17.400

1.200

DE 1,1 A 20 KG
anmi

120

150

L

anmr
anmi

2550
anmr50
anmi

5050
30

í00
7.200



ôl

o
li"

Ê FLS
80 4.800nmt010 KGUIMIOTERAPIA VINCRISTINA A

.00010060 anmt
150 6.000anmt40

UIMIOTERAPIA VINCRISTINA DE 1O KG

RADIOGRAFIA DUAS POSI ES ACIMA DE.21 K
150 9.000anmr60.lOKG

DIOGRAFIA DUAS POSIÇ ES
9.00015060 anmtDIOGRAFIA DUAS POSIÇOES DE í1 A 20 KG

.000'1000REMO
lOKG

O DE ESPINHO DE OURIÇO + SEDA O ATE

6.000120nmtO DE ESPINHO DE OURIÇO + SE ODEREM
11KG A 2OKG

7.50050 anmlo DE ESPINHOS DE OURIÇO + SEDA oREM
ACIMA DE 21 KG

í50 7.500Anmi e unidade a50REMOÇAO DE M IASE- COM SEDA O - ACIMA DE 2.,I

KG
100 5.000anm I5010 KGREMO oODEM IASE. COM SEDA

6.000120anmi50O-DE11A20KGREMO ODEM IASE. COM SEDA
4.00080Anmi e saúde ani50
2.40020 anm i

'1.6008020 Anmi e saúde ani
2.00010020 anmt

SUTURA DE PELE (FERIDA LACERADA)

SEDA O ACIMA DE 21 KG

s'A OAT lOKG

Ç ODEllA20KG
3.0006050 anm I

70 2.100anmt30TALAJIMOBILIZAÇ O ACIMA DE 21 KG
1.5005030 anmlO ATE íO KGTALA/IMOBILIZA

60anmt30ODEllA20KGTALÁ/IMOBILIZA
50 '12.500anmr250VACINA PARA CANINOS

9.00045200 anm rVACINA PARA FELINOS

EXAMES
120 600anml5

7 70São francisco10BIOQUIMICO ALBUMINA
7 210São francisco30BIOQUIMICO ALT

2107São francisco30BIOQUIMICO AST
2107São francisco30BIOOUIMICO CREATININA
2107JU São franciscoBIOQUIMICO DE FOSFATASE ALCALINA
í1523Ã São francisco
21030 São franciscoMOUIMICO UR IA
400anml 80ELETROCARDIOGRAMA

120 600anmtÃEXAME HISTOPATOLOGICO
30 600São francisco20EXAME DE URINA COMPLÉTO
14 1.400São franciscoHEMOGRAMA COMPLETO
85 2.250anmt30TESTE DE FIV - FELV
30 450sãoF. E unidade A.TESTE DE FLUORESCE iun
20 't.00050 São franciscoTESTE DE RASPAGEM DE PELE

1.200anmt 120100ULTRASSOM GERAL

VALOR TOTAL=

nt

anmi

50

150

nflvroçÃo oe uítnsr ltupEzA s/ SEDAÇÃO

í.800

BIOPSIA

7
r .QUIMICO LACTATO

100

t3
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DIÁRIo OFICIAL DA UNIÃO
Publcadoem 24/07/2019lEd çáo 141 SeÇào 1lPágina:9,1

Órgão: Entidades de Fiscalizaçáo do Exercicio das Profissões LiLrerais./Consêlho FêdêraL de Medicina Vêtêrinária

RESOLUçÃO No 1.275, DE 25 DE JUNHO DE 2019

Concêitua e estabelece condiçõês para o funcionamênto de
Estabelecimêntos Médico-Veterinários de atêndimênto a

animais de estimação de pequeno porte e dá outras

Providênciâs.

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA - CFMV -, no uso das atribuições que the

confere o artigo 80 e a atÍnea 'f' do artigo 16, ambos da Lei n' 5.512 de 23 de outubro de 1968,

regutamentada peto Decreto n'64.704, de 17 dêjunho de 1969, resolve:

TITULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1'. O funcionamento de êstabêtêcimentos médico-vêtêrinários, as instalaçõês e os

equipamentos nêcessários aos atendimentos realizados ficam subordinados às condiçÕes e

especifcações da presente Resofução e dos demais dispositivos Legais pertinêntes.

Art. 2o, PaÍa os íns desta Rêsotução, considera-se:

l- animais de estimação de pequeno porte: todas as raças dê cães e gatôs, pêquênos

mamíferos, aves e réptêis considêrados como animais dê companhia.

ll - procedimentos ambu[atoriais: intervenções de baixa comptexidade, que não necessitam de

anêstêsia gêral pôdêndo ser realizados sob contênção ou sêdação. Por exêmplo: curativos, apticação de

medicação, suturas superficiais de pele, coteta de materiat bio[ógico, anestesia locat, fluidoterapia.

lll - êstabêlecimentos médico-veterinários: unidades onde são realizados quaisquer tipos de
intervenção médico-veterinária.

TITULO II

DOS ESTABELECIMENTOS MEDICO-VETERINÀRIOS

CAPITULO I

DOS AMBULATóRIOS VETERINÁRIOS

Art. 3o. Ambutatórios Vêtêrinários são as depêndências dê êstabêlecimêntos comerciais,

industriais, de recreação, de ensino, de pesquisa ou de órgãos públicos onde são atendidos os animais
pertencentes êxctusivamente ao respectivo estabelêcimento para exame clínico, rêatizâção dê
procêdimentos ambutatoriais e vacinação, sendo vedada a realização de anestesia gerat ê,/ou de
procedimentos cirúrgicos e a internação. 

,

Parágíafo único, E permitida a utiLização dê sêdativos ê tranquiLizântes, combinados ou não com
anestésicos locais. para contenção e reauzação de procedimentos ambulâtoriais. sÕb a supervisão e
presença permanente do médico-veterinário.

Art. 40. Os Ambutatórios Veterinários precisam conter, obrigatoriamente:

| - arquivo médico físico e/ou informatizadoi

ll - sata de atêndimênto com unidade de refrigeração exctusiva dê vacinas, antigenos,

medicamêntos dê uso vetêrinário e outros materiais biológicos;

lll - mesa impermeável para atêndimento;

lV - pia de higienizaÇão:

V - armário próprio para equipamentos ê medicamentosi
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Vl - batança para pesagem dos animais.

CAPÍTULO II

DOS CONSULTÓRIOS VETERINÁRIOS

Art. 5o. Consultórios Veterinários são esta belêcimentos de propriedade de mâlico-veteriná no

ou de pêssoa juridica destinadôs ao ato básico de consultâ clínica. de reatização de procedimentos

ambulatoriais e de vacinação de animais. sendo vedada a realização de anestesia gera[, dê procedimentos

cirúrgicos e a intêrnaçâo.

Parágrafo único. É permitida a utitização de sedativos e tranquitizantes, combinados ou não com

anestésicos locais, para contençáo e rêalização de procedimêntos ambulatoriais, sob a supervisão e

presença pêrmanente do mácico-vêtêrinário.

Art. 6., Os consultórios de propriedade dê médico-veterinário, quando caracterizados como

pessoa física. não estão sujeitos ao pagamento de taxa de inscriçáo e anuidade, embora estejãm

obrigados ao registro no consetho Regionat de Medicina Veterinária.

Art. 70. São condições obrigatórias para o funcionamento dos Consuttórios Veterinários quê

esses possuam:

| - ambientê de recepçáo e espêra:

ll - arquivo máiico fisico e/ou informatizado:

lll - recinto sanitário para uso do púbtico. pôdendo ser cônsiderados aquelês que integram um

Condominio ou Centro Comercial onde já existam banheiros públicos compartilhados. ou. ainda. quando

integrar uma mesma estrutura fisica compartithada com estabelêcimentos mâlico-vêtêrinários:

lV - bãtançâ paÍa p€sagem dos animais:

V - sa[a de atendimento contendoi

a) mesa impermeável para atendimêntol

b) pia de higienização:

c) unidade de refrigeração exclusiva de vacinas, antígenos, medicamêntos e outros materiais

biol.ógicos:

d) ârmário próprio para êquipamentos e mêdicâmentos.

CAPiTULO III

DAS CLiNICAS VETERINÁRIAS

Art. 8". Ctinicas Veterinárias são estabetecimentos dêstinados ao atendimento de animais para

consuttas, tratamentos ctínico-ambulatoriais, podendo ou nâo realizar cirurgia e internação, sob a

responsabitidade técnica, supervisão e presença de médico-veterinário durante todo o período previsto

paía o atendimênto âo público e/ou intêrnação.

§1o O serviço do sêtor cirúrgico e de internação pode ou não estar disponível durante 24 horas

por dia, devendo a informaçâo êstar expressa nas placas indicativâs do estabelecimento. nos anúncios e

nos materiais impressos.

§2o As opçóes de intêrnação em período diurno ou intêgral e dê atendimentô cirúrgico. ou não,

deverãô sêr êxpressamente dêctaradas por ocasião de seu registro no Sistema CFMV/CRMVs.

Art. 9". São condições obrigatórias parâ funcionamento das CtÍnicas Vetêrinárias que essas

possuam:

| - ambiente de recepção e espera;

ll - arquivo málico fÍsico ou informatizadoi

lll - recinto sanitário para uso do púbtico. podendo ser considêrados aquetes que integram um

CondomÍnio ou Cêntío ComeíciaI onde já existam banheiros púbticos compartilhados. ou. ainda, quando

integrar uma mesma estrutura física compartilhada com estabêlecimêntos médico-veterináriosi

lV - bal.ança para pesagem dos animais:
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V - sâta de atendimento contendo:

a) mesa impermeávet para atendimentoi

b) pia de higienização:

o

3 p

c) unidade de refrigeração êxctusiva de vacinas, antígenos, mêdicamentos e outros materiais

biotógicost

d) armário próprio para equipamentos e mêdicamentos.

Vl - setor de sustêntação contêndo:

a) tavanderia, que pode ser suprimida quando o estabetecimento terceirizar este serviço, o que

devê sêr comprovado por meio de contrato,/convênio com empresa prestadora do serviço;

b) depósito de materiat de limp€za ou almoxarifado:

c) ambientê para descanso ê alimentação do médico-veterinário e dos funcionários. caso o

êstabetêcimento opte por internação ou atendimento 24 horasi

d) sanitáíios/vestiários compatÍveis com o número dos usuários:

e) locat de estocagem de medicamêntos e materiais de consumo;

fl unidade refrigerada exclusiva para conservaÉo de animais mortos e resíduos biotógicos,

quando o êstabelêcimento optar por internação ou atendimento 24 horâs.

Vll - no caso dê o estabelêcimento optar peto atêndimênto cirúrgico, dêvêÍá dispor dê:

a) ambiente para preparo do paciente contendo mesa impermeávet:

b) ambiente de recuperação do paciente contendo:

1. proüsáo de oxigênio;

2. sistema de aquecimênto para o paciente.

c) ambientê de antissepsia e paramêntação imediatamentê adjacentê à sâlâ de ciruÍgia. com pia

e dispositivo dispensador de detergente e torneiras acionáveis por foto sensor, ou através do cotovelo.

joetho ou pÉ:

d) sata de tavagem e esteritizaçâo dê materiais contêndo equipamentos para lavagem, secagêm

ê esteritização dê materiais por autoclavagem, com as devidas banêiras físicas:

e) sala dê cirurgia contendol

1. mesa cirúrgica impermeáve[:

2. equipamentos para anestesia:

3. sistêma dê iluminação emêrgênciat própria:

4. foco cirúrgico:

5. instíumenta[ para cirurgia em quatidade e quantidade adêquadas à rotina:

6. mesa auxitiar:

Z paredês ê pisos de fácit higienização, observada a [egistação sanitária pertinentê:

8. pÍovisão de oxigénio:

L sistêma de aquecimento para o paciente:

10. êquipamentos para intubação e suporte ventilâtório:

11. equipamentos dê monitoração quê forneçam, no mínimo. ôs seguintes parâmetros:

temperatura, oximêtria, prêssão arterial e frequência cardíacâ:

Vlll - no caso de o estabelecimento optar por serviço de internação, a sala deverá dispor de:

a) mesa impermeável:

b) pia de higienização:

c) ambiente para higienizâção do pacientê com disponibitização dê água corrente:



d) baias, boxes ou outras acomodaÇÕes individuais compatíveis com os pacientes a serêm

internados e de fácit higienização, obedecidas as normas sanitárias vigentes:

e) armário para guarda dê medicâmentos e materiais descartáveis nêcêssários

funcionamento:

fl sistêma de aquêcimênto para o paciênte.

S1o A recuperação dos pacientes pode ocorreÍ tamhÉm, no ambiente cirúrgico ou na

intêrnação.

SA

§2" A sata de lavagem e esteritização de materiais pode ser suprimida quando o

estabetecimento terceirizar êstes sêrviços. comprovada peta apresentação de contrato/convênio com a
empresa prestadora dos serviços têrceirizados:

§3o No caso de o estabetecimento optar por internação de pacientes com doenças

infectocontagiosas, será obrigado a dispor dê sata êxctusiva para isolamento.

CAPÍTULO IV

OOS HOSPITAIS VETERINÁRlos

Art. 10. Hospitais Vêtêrinários são estab€tecimentos dêstinados ao atendimento de animais para

consuttas. tratamêntos cúnico-ambutatoriais. êxames diagnósticos, cirurgias e intemações, com

atendimento ao púbtico em pêríodo integrat (24 horas). sob a responsabilidade técnica, supervisão e a
presença permanêntê de málico-veterinário.

Art. 11. São condições obrigatórias para o funcionamento de Hospitais Veterinários que esses

possuam:

I - ambientê de recepção e espera:

ll - arquivo médico fÍsico ou informatizado:

lll - recinto sanitário para uso do púbtico, podendo ser considerados aqueles que integram um

CondomÍnio ou Cêntro ComerciaL onde já existam banheiros púbticos compartithados, ou, ainda, quando

integrar uma mesma estrutuía fisica compartilhada com estabetecimentos médico-vêterináriosi

lV - batança para pesagem dos animaisl

V - sâta de atendimento contendo:

a) mesâ impermeávêl para atendimento;

b) pia de higienização:

c) unidade de refrigeração exclusiva de vacinas. antígenos, medicamentos e outros materiais

biotógicos;

d) armário próprio para equipamentos e medicamentos.

Vl - setor de diagnóstico contendo. no mínimo:

a) satâ ê sêrviço de radiotogia veterinária de acôrdo com â tegistaçáo vigênte, sob a

responsabitidade técnica de médico-veterinário;

b) êquipamentos ê serviços de ultrassonograna veterinária;

c) equipamêntos e serviços dê etetrocardiografia vetêrinária,

d) equipamentos taboratoriais básicos para atêndimento dê êmêrgência quê comprêendam. no

mínimo. centrífuga de micro-hematócrito. refratômetro, gticosÍmetro. lactimêtro, microscópio e fitas de
urinátise.

Vll - setor cirúrgico dispondo de:

a) ambientê para prepâro do paciente contendo mesa impermeávetl

b) ambiente de recuperação do paciente contendo:

1. provisão de oxigênio:

2. sistema dê aquêcimênto para o paciente.
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c) ambiente de antissêpsia e paramentação, imediatamentê adjacente à sala de cirurgia, com
pia, dispositivo dispensador de detergente e torneira acionáveis por foto sensor, ou através do cotoveto,
joel,ho ou pé:

d) sata de lavagem e esterilização de materiais. contendo equipamêntos para Lavagem,

secagem e esteritizaçâo de materiais por autoctavagem. com as dêvidas barreiras físicas;

ê) sata de Cirurgia contendo:

1. mesa cirúrgica impeÍmeável:

2. equipamentos para anestesia:

3. sistêma de iluminação emergencial própria:

4. foco cirúrgico:

5. instrumêntal para cirurgia em quatidade e quantidadê adêquadas à rotina:

6. mesa auxiliarl

7 paredes e pisos de fácit higienização. obsêrvada a [êgislação sanitária p€rtinênte:

8. provisão de oxigênioi

9. sistema de aquecimento para o paciente;

10. equipamentos para intubaçáo e suportê ventilâtório:

'OÉ UN,,Co
ôl
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11. equipamentos de monitoração que forneçam. no mínimo, os seguintês parâmêtros:

temperâturâ. oximetria, pressão arteriaI e frequência cardÍaca.

Vlll - setor de internação contendol

d mesa impermeáveL

b) pia de higienização;

c) ambientê para higienização do paciente com disponibitização dê água corrêntê:

d) baias, boxes ou outras acomodaçõês individuais compativeis com os pacientes a serêm

internados, de fácit higienização, obedecidas as normas sanitárias vigentes:

e) armário pôra guarda dê medicamentos e materiais descartáveis necessários ao sêu

funcionâmênto:

fl sistema dê aquecimento para o paciente;

h) sata de isolamento êxclusiva para internação de doenças infectocontagiosasi

Vlx - sêtoÍ de sustentação contendo:

a) lávandêria. que pode ser suprimida quando o êstabelecimento utiüzar a têrcêirização dêste

serviço, que deve ser comprovado através de contrato/convênio com empresa exêcutora;

b) depósito de materiaI de [impezalatmoxarifado:

c) ambiente para dêscanso ê dê atimentação do málico-veterinário e funcionários;

d) sanitários,/vestiários cômpâtÍvêis com o númêro de usuários:

e) [oca[ de estocagêm dê medicamêntos e materiais de consumo:

fl unidade refrigerada exclusiva para conservação de animais mortos e residuos biológicos.

S1o A recuperação dos paciêntes poderá ocorrêr em ambiente próprio. no ambiêntê cirúrgicô ou

na sala de internação,

S2o A satâ dê lavagem e estêrilização dê materiais pode ser suprimida quando o

estabetêcimênto têrcêirizar êstês sêrviços. comprovada peta apresentação de contrato/convênio com a

êmprêsa prêstadora dos sêrviços teíceirizados.

TÍTULO III

DAS PENALIDADES

q



Art. 12. Os estabetecimêntos médico-veterinários e os profissionais málico-vêterinários que não

cumprirem as exigências definidas nêsta Resotução incorÍerão em infração punível com a apticação de

multa. conforme Resotução CFMV n'682. de 16 de março de 2oO1, e outÍas que a complementem ou

alteÍem.

Parágrâfo único. Sem pÍêjuizo das sanções pecuniárias previstas no caput deste artigo. os

máCicos-veteÍinários atuantes e os responsáveis técnicos que infringirem as disposiçõês desta Rêsotuçâo

estarão sujeitos às penas disciptinares. apticáveis mediantê
pronssiona[.

TiTULo IV

DAS DTSPOSTÇÔES GERATS

Art. 13. O deferimento do registro dos estabelecime

à apresentação de termo de responsabitidade, assinado peto

conformidade com o estabelêcido nesta Resol.ução.

a instauraÇão do devido processo éti
OÉ o
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responsável técnico médico-veterinário. em

Art. 14. Hospitais Veterinários, CtÍnicas VetêÍinárias e Consultórios Veterinários podem

comerciaLizâr produtos para uso animal, bem como prestar sêrviços de estética para animais, sem

necessidade de acesso independênte.

Art. 15. Todos os estabetecimentos máiicos-veterinários elencados nesta Resotução devem

cumprir as seguintes normas de boas práticas:

| - o armazenamento de medicamentos. vacinas, antígênos ê outros materiais biotógicos

somente podêrá sêr feito em geLâdeiras ou unidades de refrigeração exclusivas. contêndo termômêtro de

máxima e mínima, com rêgistro diário de temperatura:

ll - o armâzenamênto de aLimentos deverá ser feito êm gêladeiras ou unidades de refÍigêração

de uso exclusivo de alimêntos de ânimais e de humanos êm separado;

lll - dispor do Plano dê Gerenciamento de Resíduos de Sêrviço de Saúde - PGRSS:

lV - os ftuxos de área limpa ê suja, crítica e não critica. devem seÍ respeitadosi

V - os mêdicamentos controtâdôs, de uso humano ou veterinário. devem estar armazenados êm

armários providos de fechadura, sob controle ê registro do málico-veterinário responúvêt técnico;

Vl - todas as pias de higienização devêm ser providas de mâtêriat para higiene, como papêt

toatha e dispensador de detergente;

Vll - manter as instalaçÕes físicas dos ambientes externos ê intêrnos em boas condições de

conservaçáo, segurança. organização. cÕnforto e [impeza:

Vlll - garantiÍ a qualidade e disponibitidade dos equipamentos. materiais. insumos e
medicamentos de acordo com a comp[exidade do seíviço e necessários ao atendimênto da demanda:

lX - garantir que os materiais e equipamentos sejam utitizados exclusivamente para os nns â que

se destinami

x - garantir que os mobiliários sejam revêstidos de material lavável e impêrmeávêl, não

apresentando furos, rasgos, sulcos e reentràncias:

Xl - garantir a qualidade dos procêssos de desinfecçáo e êstêrilização de êquipamentos e
materiais:

xll - garântir açõês eficazes e contínuas de controtê de vêtôrês e pragas urbanast

Xlll - os produtos viotados e./ou vencidos, sob suspêita dê fatsificação, adutteração ou atteração

devem ser segregados êm ambiente seguro ê diverso da área dê dispensação e das áreas de uso e

identificados quânto a sua condição e destino.

Art. 16. Os estabetecimentos já registrados e aqueles cujos pedidos ainda estejam sob anátise

até a data de pubticação desla Resotução terão o prazo de 18O dias para se adequarem às novas

exigências.



Pârágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, os pedidos dê registro que

ainda estejam sob anátise serão decididos conforme exigências contidas na Resotuçâo CFMV n'

1015l2O12, êxcêtuadas aque[as que deixaram de ser contêmptadas nesta Resolução.

Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na datâ de sua pubticação e revoga as disposições

contrário. em especiaL a Resotução CFMV n' 1015, de I de novembro dê 2012.

FRANCISCO CAVALCANTI DE ALMEIDA
Presidente do Conselho

HELIO BLUME
Secretário-Geral

Estê conteúdo náo subsÜtui o publicádo na veísáo ceÍtifcãda
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 - Centro - Uniáo da Vitória - PR
CEP: 84605-575 CNPJ: 75.967.760/0001-71 TeleÍone: (42\ 3521-1200
E-mail: gabinete@uniaodavitoria.pr.gov.br Site: uniaodaviloria.pr.gov.br/

soLtctTAçÃo DE ABERTURA DE L|C|TAçÃO

Página: 1/1
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Este documento solicita a abertura de procedimenlo licitatório conforme especificações âbaixo. A existência de
recursos orçamentários foi conÍlrmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando de acordo com a
legislação em vigor.

Processo AdministÍativo:

Modalidade:

Forma de Julgamento:

)rma de Pagamento:
-Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Vigência:

Obleto da Licitação:

Observagões:

Convidados:

7212022

lnexigibilidade de licitação Chamamento Públlco | 212022

Outros

Conforme Edital.

Conforme Termo de Referência.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Setor de Defesa Animal.

Este procedimento tem por ob.ieto: Credenciar Clínicas e Hospitais Veterinários para a
prestação de seÍviços especializados nâ realização de procedimêntos clínicos, ciúrgicos,
exames, intemaÉo, vacinaÉo e âssistênciâ médica veterináÍia para animais de pequeno
porte (caninos e felinos), de acordo com as especiÍicações contidas no Anexo I - Termo de
Referência do presente Edital.

Despêsas
Recursos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL OE UNIÃO DA VITÓRlA

Organograma Descrição da Despesa Máscara Valor Estimado

21.001 PROGRAMA DE PROTEÇÁO ANIMAL 21.001.18.608.0041.2077.3.3.90.39.00

Totel de êntidadê:

RS 59.850,00

R$ 59.850.00

spesas
\écu.sos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRlA

Organograma Descrição da Despesa Máscara Valor Estimado

21.001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE

R$ 286.595.04

R$ 286.595,04

21.001.1 8.541.0034.2076.3.3.90.39.00

Total da entidâde;

Tolal geral: R$ 346.445,04

Itens

12,000 I\,I ES 9S024558 Prêstação de serviços especiâlizados na realização
de procedimentos clínicos, cirúrgicos, erames,
intemaÉo. vacinaçâo ê assistência médica
veteíináia para animais de pequeno poíê (caninos
e felinos)

RS 28 s M

R$ 346.445.04

Valort)nitfr Valo TotalQuantidade Descriçáo

itens:os

União da Vitória, 06 de Abril de 2022

ecretário po pela solicitaÇão

Iu,q-fr-ódfg"
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ESTADO DO PAR,ANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL OE UNIÁO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 - Centro - Uniáo da Vitóriâ - PR

CEP: 84605-575 CNPJ: 75.967.760/0001-71 Telefone: (42) 3521-1200
E-mail: gabinete@uniâodâvitoria.pr.gov.br Sitê: uniaodavitoria.pr.gov.br/

PARECER CONTABIL

Em atenção a solicitação do setor de cômpras e licitaçóes para verificar a existência de recursos
orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações dêconentes do objeto especificado abaixo,

certiÍlco que:

t l- Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conÍorme dotagões especiÍicadas

[ ]- Não há recursos orçamentários para pagamento das obrigaçÕês

Página: 1
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Processo

Modalidade:

Data do Processo:

Objêto do PÍocêsso:

Recursos oÍçamentários: PREFEITURA MUNIcIPAL DE UNIÃO DA VITÓRlA

Cod. DescriÇão da Despesa Máscarâ Fonte Valor Estimado

299

28e

Progrâma de PÍoteção Animâl
Manutençâo da Secretaria Múnicipal de
Meio Ambiêntê

2't.001.1 8.608.0041.2077.3.3.90.39.00

21.00't.18.541.0034.2076.3.3.90.39.00

00000

00511

RS 59.850,00

R$ 286.595,04

Totâl

Total Geral

RS 346.445,04

RS 346.445,04

J*- ,-^-\-o
união da vitória, 06 de Abril de 2022

Rosemeri Ferreira de Souza - CRC PR 03549 3

7212022

lnexigibilidade de licitação Chamamento Público : 212022

06tM12022

Este procedimento tem por objeto: Credenciar Clínicâs e Hospitais Veterinários para a
prestação de serviços especializados na realizaÉo de procedimentos clÍnicos, ciúrgicos,
examei, internaçáó, vacinâção e assistência médica veterinária para ânimais de pequeno

porte (caninos eielinos), dsacordo com as especifcações contidas no Anexo l- Termo de

Referênciâ do pÍesente Edital.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNÉO DA VITÓR|A
Rua Dr. Cruz Machãdo, 205 - Centro - Uniáo dâ Vitória - PR

CEPi 84605-575 CNPJ: 75-967.760/0001-71 Telefone: (42\ 3521-12oo
E-mâil: gabinete@uniaodavitoria.pÍ.gov.br Site: uniaodavitoria.pr.gov.br/

Pá9. 1 de 1
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Processo Adminislralivoi 7212022

Modalidade: lnexigibilidadedelicitação

Forma de Julgamento: Outros

Forma dê Pagamênto: Conforme Edital.

Chamamento Público i 212022

Conforme Termo de Refêrência.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Setor de Defesa Animal.
\- Íazo de Entrega:

Local dê Entrega:

Vigência:

Obleto dâ Licitaçáo:

Observações:

Este procedimento tem por objeto: Credenciar Clínicas e Hospitais Veterinários para a

prestação de serviços especiaiizados na realizaÉo de procedimentos clínicos, cirurgicos'

exame!, intemaçãà, vacinação e assistência médicâ veterinária pâra animais de pequeno

fode (caninos eielinos), dsacordo com as especiÍicações contidas no Anexo I - Termo de

Referência do presente Edital.

Recursos orçamentários: PREFEITURA MUI.IICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA

Organograma Descrição da Despesa L4áscara Valor Estimãdo

Píograma de Pmteçáo Animal

ManutenÉo da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente

21.001

21.001

21.001.18.608.0041.2077.3.3.90.39.00

21.001.1E.í1.0034.2076.3.3.90.39.00

Total Entidâdê

R$ 59.850,00

R$ 286.595,04

R$ 346.,145,04

Íotal Entidade:

Gonçalves

RS 346.445.M

uniáo da vitória, 06 de Abril de 2022
Gilb

de Administração

üNrÁo

O(a) responsável por esta entidade, no uso das âtribuiçôes que lhe confere a legislação em vigor,

especialmente a Lei Nr. 8.666/93 e suas alterações legais, resolve:

1 - Autorizar a abertuÍa do presente processo administrativo de licitação, assim identiÍicado:
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ESTAOO DO PARÁ A
PREFEITURTI ÍTIUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
Ruâ Dr, Cruz Machado, 205 - 3" e 4'andarês
Fonê:42-3521-120O e-mail: licitàcao(DunlaodevitoÍia.or.oov.br
cNPl 7s.967.760lOOO1-71
Site OÍiclal: www.uni.od.vitoria.l'r.oov,br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
CNPf: 75.967.760 /OOOI- 7 L - Rua: Dr. Cruz Machado, n. e 205 - CEP:84.600-900

União da Vitória - Paraná

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.A 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.9 7 7, / 2022
(Inexigibilidade de Licitação n.e 06/2022)

o MUNICÍP!0 DE UNIÃ0 DA VITóRIA, EsTADo DO PARANÁ, através da secretaria Municipal

de Meio Ambiente (SEMMA), torna público para o conhecimento dos interessados, que está

instaurando processo de chamamento para o CREDENCIAMENTO de CLÍNICAS e HoSPITAIS

VETEruNÁruOS, com a finalidade de credenciar pessoas jurídicas para a prestaçâo de serviços

especializados na realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, exames, internação, vacinação

e assistência médica veterinária para animais de pequeno porte fcaninos e felinos), de acordo com

às condições estabelecidas neste Edital que será regido pela Lei 8.666/93, suas alterações e

demais normas pertinentes. O Edital, acompanhado dos seus anexos poderá ser obtido através do

siúe oficial da Prefeitura, http://uniaodavitoria.pr.gov.br - Menu: Licitação, devendo a

documentação ser protocolada no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura, localizado no andar

térreo da Rua Dr. Cruz Machado, n.q 205, Bairro Centro - União da Vitória - Estado do Paraná.

E-MÂlL/SITE: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br

União da Vitória/PR, 06 de abril de 2022.

BACHIR ABBAS

Prefeito

Página I de 33
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EsraDo Do PARÁ Á
PREFEITURÂ l.IUNICIP L OE UNIÃO DA VtTóRtA
Ruâ Dr. Cruz Mâchado, 2OS - 3'ê 4'andares
Fonê: 42-3521-12OO ê-mâllr llcltôcaoôunleodâvltoria.pr.oov,br
cNPJ 75.967.760l0001-71
Sitê Oflclâl: www.unlaodâvltorlã.or.oov.br

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO N.A 02l2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 72 /2022
(lnexigibilidade de Licitação n.a 06/20221

o MUNICÍPIo DE UNIÃo DA vITÓnIl, Esrano Do PARANÁ, através da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente (SEMMA), torna público para o conhecimento dos interessados, que está

instaurando processo de chamamento para o CREDENCIAMENT0 de CLÍNICÂS e H0SPITAIS

VETERINÁRIOS, com a finalidade de credenciar pessoas jurídicas para a prestação de serviços

especializados na realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, exames, internação, vacinação

e assistência médica veterinária para animais de pequeno porte (caninos e felinosJ, de acordo com

às condições estabelecidas neste Edital que será regido pela Lei 8.666/93, suas alterações e

demais normas pertinentes. O Edital, acompanhado dos seus anexos poderá ser obtido através do

site olrcial da Prefeitura, http://uniaodovitorío.pr.gov.br - Menu: Licitação, devendo a

documentação ser protocolada no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura, localizado no andar

térreo da Rua Dr. Cruz Machado, n.a 205, Bairro Centro - União da Vitória - Estado do Paraná.

1,1. Este procedimento tem por obieto: Credenciar Clínicas e Hospitais Veterinários para a

prestação de serviços especializados na realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, exames,

internação, vacinação e assistência médica veterinária para animais de pequeno porte (caninos e

felinosl, de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência do presente
Edital.

1.2. Entendendo a Administração Municipal de União da Vitória/PR, que a prestação dos serviços

relacionados ao objeto deste credenciamento não poderá ser satisfeita através de processo de

licitação na modalidade Pregão ou outra, pois o interesse público enseia o oferecimento do ob,eto
pretendido por uma pluralidade de prestadores e que a pluralidade de prestadores impõe a
necessidade de tratamento isonômico em razão principal quanto a localização, tendo em vista ser
importante a diminuição das distâncias percomidas pelos proprietários e seus animais, desde os

seus domicílios até local de realização dos procedimentos cirúrgicos.

1.3. Necessidade de atendimento aos animais de munícipes de baixa renda - cadastrados no Cad

Único, animais da antiga ONG Koala e animais em situação de maus tratos do Município de União
da vitória - PR.

2.1. O presente Edital de Credenciamento da PMUV A OZ /2022 e seus anexos estão disponíveis no

site oÍicial da PMUVA/PR, no endereço www.uniaodavitoria.pr.gov.br, item LICITAÇÃO ---- Edital

de Chamamento Público.

2.2. O Edital e seus anexos poderão ser solicitados, também, por e-mail direto ou Departamento
de Licitação. E-mail; licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br

o
7

q J
L

bÉ 140

FLS

Página 2 de 33

1. DO OBIETO E DÀ JUSTIFICÂTIVA DO CREDENCI,AMENTO

2. DA RETIRADA DO EDITAL E DE ESCU\RECIMENTOS
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EsraDo Do PIRANÁ
PREFETTURT ÍrlUNICIplr- O: UrrÂO Ol Vrónte
Ruà Dr, Cruz ilachado, 2O5 - 3' e 4" andãres
Fone:42-3521-1200 ê-m.il:ligi! to@-u-nle-OCê Cy,-Er
cr{P, 75.967.760lOOOl-71
Site Ofl clala www.uniaodàvltorlà.rr,oôv,br

2.3. As dúvidas sobre este Edital (parte técnica) poderão ser esclarecidas .iunto a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), via telefone (a2) 3521-1277 ou3522-3266 com a Sr.a Lais
Susete Boiko.

2.4. Não sendo formulados pedidos de informações e esclarecimentos sobre o presente
Chamamento Público, se pressupõe que os elementos fornecidos neste EDITAL são
suficientemente claros e precisos para todos os atos a se cumprirem no âmbito do processo de
credenciamento, não restando direito aos estabelecimentos médicos-veterinários/entidades,
quaisquer reclamações posteriores, dado que a participação no Chamamento Público implica a

integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste EDITAL;

2.5. A impugnação do EDITAL por qualquer interessado deverá ser feita, por meio de Offcio,
protocolado no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura localizado no andar térreo da Prefeitura
Municipal de União da Vitória localizada na Rua Dr. Cruz Machado, n.a 205, Bairro Centro, União
da Vitória - Estado do Paraná no horário das 12:00 às 18:00 horas.

2.6. A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de
pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia
autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador,
que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da
impugnante.

3.1. Os interessados deverão apresentar a Documentação de Habilitação a partir da publicação na

lmprensa Oficial, em horário de expediente, das 12hs às 18hs, no SETOR DE PROTOCOLO GERAL,

na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Dr. Cruz Machado, n.a 205, andar térreo, Centro - União

da Vitória/PR.

3.2. Toda documentação mencionada no presente Edital, deverá ser entregue dentro de um
envelope lacrado, devidamente identificado externamente e protocolado. O envelope deverá
conter externamente a seguinte identificação:

4.1. Poderão participar do presente credenciamento as Clínicas e Hospitais Veterinários,
devidamente habilitados, com regularidade jurídica, Íiscal, econômica financeira e técnica, que
não tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de inidoneidade por parte do Poder

FLS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO NAVTTÓRTN
AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÂO

Credenciamento para Clínicas Veterinárias N.s OZ /2022 /PMUV A/PR

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
Nome da Clín

cNPl N.9.

E nzlaraan.

Responsável Legal pela Clín

Página 3 de 33

3. DA DATA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

4. DAS CONDIÇÕIS DE PARTICIPÁçÃO
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ESTADO DO PARÃT{A
PREFÊITURA ].IUNICIPAL DE UNIÃO DA VtTóRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 - 3" e 4" andares
Fonê: 42-3521- 1 2OO e-mail: !-çilaCe-c@-u-Djtgdey
cNPJ 75,967.760lOOO1-71
Site Oticiâl: www,uniaodavitoria.or.oov,br

ot

Público e que satisfaçam as condições fixadas neste edital e anexos e, que aceitem as normas
estabelecidas pela Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR.

4.2. A Clínica Veterinárra deverá disponibilizar atendimento Município de União da
Vitória/PR ou no Município de Porto União/SC, visto a necessidade de possíveis atendimentos
de urgência.

4.3. As condições necessárias ao Credenciamento permaneceram em aberto pelo Edital
Credenciamento, pelo período de vigência de 12 meses, que se dará de acordo observando os

princípios legais.

4.4. Serão desclassificados os INTERESSADOS que não atenderem às exigências deste Edital ou
que apresentem a documentação de credenciamento contendo rasuras em seus documentos.

4.5. Proclamado o resultado do chamamento público, será encaminhado o processo à

homologação pela autoridade competente e os INTERESSADOS habilitados serão credenciados.

4.6. Os interessados deverão proceder, antes da entrega da documentação, à verificação minuciosa
de todos os etementos fornecidos e, em caso de dúvida, solicitar esclarecimentos por escrito à

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) da Prefeitura Municipal de União da Vitória.

4.7. A não comunicação na forma acima estabelecida implicará na tácita aceitação dos elementos
fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em

imperfeições, incorreções, omissões ou falhas.

4.8. Não poderão participar, direta ou indiretamente, deste credenciamento:

4.8.1. Pessoas iurídicas que este,am cumprindo pena de suspensão de licitar com o
Município ou qualquer de seus Entes da Administração Indireta ou tenham sido declaradas

inidôneas pela Administração Pública;
4.8.2. Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas.
4.8.3. Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
4.8.4. Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores
ou dirigentes de Órgão ou Entidade da Administração Municipal.
4.8.5. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, dissolução e liquidação.
4.8.6. Empresas que não possuam as exigências contidas neste Edital.

5.1. Para o credenciamento os interessados deverão preencher o Requerimento de

Credenciamento, de acordo com o modelo constante do ANEXO II, que deverá ser firmado pelo

representante legal da empresa/sociedade e terão que satisfazer aos seguintes requisitos:

5.1.1. Habilitação lurídica:

5.1.2. Regularidade Fiscal:

5.1.3. Qualifi cação Econômico-Financeira:

5.1.4. Oualificação Técnica.

Página 4 de 33
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EsraDo Do PAR^NÁ
pREFETTURÁ Mu,{tcrpaL DE uNtÃo oa vrróp.n
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;

5.2. HABTLTTAÇÃO lUnÍOrCn:

5.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado e

acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais
admÍnistradores;

5.2.2. lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades ciüI, acompanhada de prova da
diretoria em exercício;

ANEXO II: Requerimento de Credenciamento;

ANEXO III: Declaraçâo Unificada;

ANEXO IV: Declaração Aceitação dos Valores;

5,3. REGULIIRIDADE FISCAL:

5.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas furídicas (CNPD/ Ministério da

Fazenda.

5.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou

sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da presente
licitação [Alvará de Licença);

5.3.3, Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no país;

5.3.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão

Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida

pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

5.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de

Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do

domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;

5.3.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de

Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do

domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;

5.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a fustiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei na 5.452, de 1s de maio de 1943 (NR) - Certidão Negativa de

Débitos Trabalhista ICNDT) - Lei ne 12.440 de 07 de julho de 2011;

5.3.8. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Seryiço - FGTS,

em vigência, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
Lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal - CEF;

5,3.9. Licença de Funcionamento, expedida pela autoridade sanitária MuniciDal em nome
da empresa licitante, com prazo de validade em vigor, compatível com o obieto licitado;

Página 5 de 33
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5.4. QUALIFICAçAO ECONOMICA FINANCEIRA - Art. 31 da Lei Federal 8.666/93

5.4.1. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo
cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da data
marcada para o processo licitatório.

5.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.5.1. Certificado de Regularidade do Estabelecimento emitido pelo Conselho Regional de
Medicina Veterinária do Estado onde a Clínica está sediada (Paraná ou Santa Catarina), com
respectivo comprovante de pagamento da anuidade junto ao Conselho;

5.5.2. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do Veterinário Responsável pelo

Hospital/Clínica inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária - CRMV, com prazo de

validade em vigor. A ART deverá ser emitida pelo Médico Veterinário constante no Certificado
citado na alínea "a";

5.5.3. Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a
entrega do envelope "documentação de habilitação", Médico Veterinário, reconhecido pelo

Conselho Regional de Medicina Veterinária;

5.5.3.1. A comprovação do vínculo do profissional citado no item 5.1.3 poderá ser efetuada

mediante apresentação de cópia autenticada da carteira de trabalho e da ficha de registro
de empregados da empresa licitante;

5.5.3.2. No caso da comprovação de vínculo contratual entre a empresa licitante e o
profissional técnico citado no item 5.1.3, a título de "prestação de serviços", deverá esta

prova ser feita mediante a apresentação de cópia autenticada do instrumento de contrato,
devidamente formalizado, com firma reconhecida das partes contratantes, em plena

vigência na data de abertura da presente licitação.

5.5.3.3. No caso do profissional técnico citado na alínea "d" integrar o contrato social da

empresa licitante, tal comprovação poderá ser feita através de cópia autenticada dos

documentos que comprovem a qualificação e habilitação profissional'

5.5.4. Declaração, assinada pelo representante legal e pelo Médico Veterinário responsável do

estabelecimento, de que a Clínica ou Hospital Veterinário cumpre integralmente o estabelecido na

Resolução 7275 /2079 do Conselho Federal de Medicina Veterinária.

5.5.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original,
cópia autenticada por cartório ou pelos membros da Comissão Permanente de Licitações
desta Prefeitura Municipal, mediante conferência da cópia com o original.

5.5.6. Não será credenciado o proponente que deixar de apresentar os documentos acima, ou

apresentá-los em desacordo com o presente Edital.

6.1. Torna-se implícito que os proponentes que responderem ao CREDENCIAMENTO, concordam
integralmente com os termos do presente edital e seus anexos.
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7.1. A(s) Credenciada(s) deverá realizar os serviços contratados sem cobrança de qualquer valor
adicional;

7.2. A prestação dos serviços deverá ser feita nas dependências dos estabelecimentos
credenciados, em atendimento às solicitações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(SEMMA) deste Município.

7.3. Nos casos de internamento, a alta de cada animal, deverá ser atestada por Médico Veterinàrio
do município.

7.4. Os agendamentos para a realização dos procedimentos junto à[s) credenciada(s) serão de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA).

7.5. A(s) empresa(s) credenciada(s) será responsável pelos materiais e equipamentos necessários
à prestação dos serviços, bem como por todo e qualquer medicamento imprescindível para a
realização do procedimento, sempre atentando para os materiais e medicamentos adequados de
forma a preservar o bem-estar do animal.

7.6. A(s) Credenciada(s) deverá(ao) ter registro atualizado no Conselho Regional de Medicina
Veterinária do respectivo Estado.

7.7. A(s) Credenciada(s) deve(m) permitir o acompanhamento e a fiscalização dos procedimentos
e da estrutura física pela Contratante ou de funcionário designado para tal fim, a qualquer
momento da ügência do contrato.

7.8. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) realizará avaliação dos serviços prestados
pelas empresas credenciadas, através de servidores ou prestadores de serviços designados.

7.9. A[s] Credenciada(s) deverá manter devidamente arquivados os prontuários, laudos e outros
documentos dos animais atendidos e, de imediato, quando solicitado, apresentá-los à Secretaria
de Meio Ambiente (SEMMA) para o acompanhamento da execução do contrato, bem como
fornecer demais informações acerca dos procedimentos realizados.

7.10. As guias de requisição de serviços deverão estar autorizadas pelo Departamento
responsável, devidamente preenchidas, carimbadas e assinadas por funcionário especialmente
designado para esse fim; não sendo permitida a realização de qualquer procedimento sem a
devida requisição autorizada pelo funcionário.

7.10.1. Somente nos casos de emergência o Veterinário da Prefeitura poderá autorizar o
procedimento de imediato e posteriormente enviar a requisição devidamente iustificada.

7.11. A entrada do animal no Hospital/Clínica Veterinária será de responsabilidade da
CONTRATANTE ou do proprietário do animal, desde que, neste último caso, acompanhe a guia de
requisição emitida pela Prefeitura e assinada pelo funcionário designado.

7.12. As áreas físicas destinadas à realização dos procedimentos deverão seguir rigorosamente as

especificações da Resolução 127 S /2079 do Conselho Federal de Medicina Veterinária e serão de
responsabilidade da empresa/estabelecimento credenciado, ficando suieitas à fiscalização da
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7.13. A(sJ CredenciadafsJ deverá executar, conforme a melhor técnica, os procedimentos
necessários, obedecendo rigorosamente às normas técnicas aplicáveis.

7.14. A(s) Credenciada(s) fica proibida de ceder ou transferir para terceiros a realização dos
procedimentos.

7.15. A(sJ Credenciada[s) deverá comunicar à Contratante qualquer irregularidade de que tenha
conhecimento.

7,16. A Credenciada deverá disponibilizar os servicos no Municipio de União da Vitória -
PR ou no Município de Porto União - SC (Cidades Gêmeas). adeouados à execucão dos
servicos. conforme a Resolução 1275/2019 do Conselho Federal de Medicina veterinária.
ou outra que venha a substituí-la. e de acordo com as demais regulamentacões vigentes.

7.17. A demanda para a realização dos serviços será determinada pela Secretaria Municipal de

Meio Ambiente [SEMMA).

7.18. O estabelecimento credenciado deverá entregar, até o quinto dia útil de cada mês, durante a

vigência do Contrato, relatório contendo todos os procedimentos veterinários realizados no mês

anterior, acompanhado das cópias das requisições e cópia dos prontuários de cada paciente

7.19. A alimentação e todos os demais insumos e materiais necessários adequados durante o

período de restabelecimento ou internamento do animal deverão ser custeados pelo

estabelecimento. Caso o proprietário do animal queira oferecer, às suas custas, alimentação
diferenciada da que será oferecida pelo estabelecimento, este deverá permitir o recebimento
desde que não interfira na dieta específica para a reabilitação do animal, quando houver.

7.20. Os atendimentos que informaçôes pertinentes e necessárias, deverão ser registradas
devidamente no prontuário de cada animal.

7.21. O estabelecimento deverá informar à Secretaria de Meio Ambiente e afixar em local visível
ao público os horários de visita para os proprietários ou tutores dos animais em restabelecimento
obietos deste Edital, devendo ser regulamentado pelo estabelecimento o limite de pessoas por
animal a realizarem a visita, bem como a sua duração, que deverá ser de no mínimo 10 minutos
por dia de restabelecimento/internação. Fica a critério do estabelecimento regulamentar as

visitas para que ocorram de um animal por vez.

7.22. A credenciada deverá oferecer instalações próprias para realização dos

atendimentos/internações e procedimentos cirúrgicos que deverão estar em perfeitos estados de
limpeza e conservação, assim como toda a infraestrutura e materiais utilizados nos
procedimentos.

7.23. A credenciada deverá informar o nome e o registro do médico Veterinário Responsável pela

Clínica, caso haja mudança, deve ser imediatamente informado.

7.24. Os valores a serem pagos pelos serviços prestados, obedecerão a tabela constante do
presente Anexo "1", não sendo admitido valores superiores ao estipulado.
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7.24.1. Quanto aos atendimentos de plantão, será pago a consulta de plantão mais o
procedimento da tabela do Anexo "1".

7.25.1. Consideram-se os serviços na escala de plantão, àqueles praticados fora do horário
comercial, ou seia, dias de semana após as 18h00min, sábados após as 12h00min, domingos
e feriados. A credenciada deve ter a disponibilidade de prestar atendimentos de emergência
fora do horário comercial.

7.26. Entende-se por diária, 24horas permanecidas na clínica.

8. DA VIGÊNCIA E POSSIBILIDADE DE CREDENCIAMENTO.

8.1. O presente Credenciamento terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura
do termo de credenciamento, podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57', §§ 1.e e 2.0 da
Lei n."- a.666/93.

8.2. Esta Chamada Pública ficará aberta pelo período integral de 12 (doze) meses a todas as

empresas interessadas aos ramos pertinentes a qualquer tempo, bastando a comprovação de que

o interessado/empresa atenda plenamente aos requisitos exigidos para prestação dos serviços,

tanto no aspecto inerente quanto no tocante aos documentos necessários para a sua habilitação,
salvo em caso de prorrogação, conforme item 8.1.

9, DO PAGAMENTO:

9.1. Será pago ao(sl proponente[s) credenciado(sJ os valores dos serviços mediante apresentação
da nota fiscal/fatura acompanhadas do relatório contendo a relação dos pacientes atendidos
conjuntamente com as requisições devidamente rubricadas pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e cópias dos prontuários; os quais serão pagos os valores líquidos que lhes forem
devidos com base nos dados estipulado(s) na(s) cláusula(s) própria(sl, segundo os preços de
remuneração constantes do "Anexo I", das normas específicas que vigorarem para as respectivas
prestações, de acordo o edital e seus anexos.

9.2. No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, bem como o número do
processo licitatório e o número do contrato que a originou.

9.3. Após a conferência e aprovação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAJ, os

serviços serão pagos em até 30 (trintal dias após a emissão da nota Íiscal.

9.4. Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária por meio de depósito Bancário em
conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;

9.5. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu
vencimento ocorrerá em 30 (trintal dias após a data de sua apresentação válida;

9.6. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e

Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente;
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9.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensaçâo;

9.8. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de União
da Vitória - PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os.juros de mora
serão calculados à taxa de 0,50lo (meio por cento) ao mês, ou 670 [seis por cento) ao ano, mediante
a aplicação das seguintes fórmulas:

t=(rx/100)/36s
EM=lxNxVP,onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Na de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

9.9. A Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR, fará as retenções de acordo com a legislação
vigente e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.

9.10. As despesas das contratações oriundas do presente edital correrão por conta das seguintes
dotações orçamentárias:

Despesa Código da Dotaçâo Descriçâo da Dotação Fonte

289 21.00 1.18.541.0034.2076.3.3.90.39.00 MANIIT. DA SEC. MUNICIPÂL DE MEIO AMBIENTE 00511

299 2 r.001.18.608.0041.2077.3.3.90.39.00 PROGRÂMA DE PROTEÇÃO ANIMAL 00000

10. VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CREDENCIAMENTO.

10.1. Para a execução dos serviços, o valor máximo mensal estimado pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de União da Vitória, será de até R$ 28.870,42 (vinte e oito mil oitocentos e setenta
reais e quarenta e dois centavos), de acordo com necessidade decorrente da demanda, bem como
a disponibilidade econômico, orçamentário e financeira para o mesmo; perfazendo o valor total
máximo estimado de R$ 346.445,04 (trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e

cinco reais e quatro centavos), para a vigência de 12 (dozeJ meses.

10.2. O teto financeiro estimado para a execução dos serviços constante do objeto deste
Credenciamento, será distribuído entre o número de prestadores credenciados; respeitando-se o
teto máximo mensal estipulado.

10-3. Os valores de exames, procedimentos e testes serão pagos conforme a tabela constante do
presente edital.

11. DO REAIUSTE

11.1. O preço poderá ser reaiustado em caso de renovação por prazo superior a 12 meses; fica
ressalvada a possibilidade de atualização dos preços dos procedimentos, dentro do princípio da
teoria do equilíbrio econômico - financeiro do Contrato, em face da superveniência de fatos que
alterarem os custos dos insumos/serviços fornecidos, ou mesmo que fixarem novos valores de
comercialização para os mesmos.
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11.2. Em caso de reajustamento na forma prevista no subitem anterior será utilizado o IPCA/IBGE

12. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

12.1. Estando a empresa apta para contratação, o processo será encaminhado ao Departamento

lurídico da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR que verificará a regularidade do
procedimento, visando à realização do processo de inexigibilidade de Iicitação, tomando-se por
base o "caput" do artigo 25 da Lei de Licitações, tendo em vista o fato de que a competição resta
faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade local que o maior número
possível de empresas preste os serviços especializados em questão, no intuito de ampliar o acesso

da população envolvida.

13. RESCISÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

13.1. A inexecução total ou parcial do termo enseia a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento administrativo;

13.3. A rescisão poderá ocorrer nas condições e formas previstas no artigo 79 daLei8.666/93 e

suas alterações;

14. RECURSOS

14.1. Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109

daLeiB.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos.

15. DÂS PENALIDADES E SANçÕES

15.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento em

desacordo com o pactuado acarretará à CREDENCIADA as penalidades previstas no art.87 da lei

8.666/93 e alterações, conforme a gravidade da infração e independentemente da incidência de

multa e sem prejuízo do descredenciamento.

15.2. Da Multa:

a) pela recusa em executar os serviços contratados, sofrerá as penalidades previstas no art.87, II,

da Lei ne. 8.666/93 e alterações.

bl Pelo atraso injustificado na execução do obieto da licitação, será aplicada multa de 0,33o/o (zero
vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida
da obrigação, limitada a 30 (trinta) dias. Contar-se-á o prazo a partir da data limite para a execução

fixada neste Termo de Credenciamento;

cl Multa de até 5%o (cinco por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela inexecução total
ou parcial dos serviços.
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13.2. Constituem motivos para rescisão do termo, no que couberem, as hipóteses previstas no

artigo 78 da Leí 8.666 /93;

15.2.1. O CREDENCIANTE, no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do artigo 58 e

artigo 87, inciso ll, daLei8.666/963, aplicará multa:
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15.3, Descredenciamento:

15.3,1. Ocorrerá o descredenciamento quando:

15.3.1.1. Por algum motivo a empresa credenciada deixar de atender as condições estabelecidas
neste Edital e no contrato administrativo de prestação de serviços;

15.3.1.3. À Administração Municipal fica assegurado o direito de no interesse do Município,
revogar ou anular o presente processo de credenciamento, sem que caibam aos licitantes
quaisquer direitos a reclamações ou indenizações;

15.4. Sanções:

15.4,1. Pelo não cumprimento total ou parcial do obieto contratado a Administração Municipal
poderá, garantida a prévia defesa do contratado, no prazo de 05 fcinco) dias úteis, aplicar multa
prevista neste edital juntamente com as seguintes sanções:

a. Advertência;
b. Suspensão temporária de participação em Licitações e impedimento de contratar com a

Administração Pública, por prazo não superior a 02 [dois) anos;

c. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que sela promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a qual será concedida
sempre que o contratado ressarcir à Administração os prejuízos resultantes e depois de

decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

16. CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.e 8.666 /93 e dos princípios gerais de direito

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes da
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas à Prefeitura Municipal de União da Vitória, no
Departamento de Licitação, pelo e-moil: licitacao@uniaodaútoria.pr.gov.br ou pelo telefone
(0xx42) 3527-1237.

17.2. A participação no presente processo de credenciamento implica na aceitação integral e

irretratável de todas as condições exigidas neste edital e nos documentos que dele fazem parte,
bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor.

1,7.4. Fazem parte integrante deste Edital
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75.3.7.2. Na recusa injustificada da empresa credenciada em assinar o termo de credenciamento,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, implicando em seu
imediato descredenciamento;

17.3. O presente processo de chamamento público poderá ser revogado por razões de interesse
público, decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e

suficientes para justificar sua revogação.
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚSLICO

1.1. Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei Federal n.s
8.666/93, e nas demais normas legais e regulamentares.

2.1. Credenciamento de Clínicas e Hospitais Veterinários para a prestação de serviços

especializados na realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, exames, internação, vacinação

e assistência médica veterinária para animais de pequeno porte (caninos e felinos).

3,1. No presente credenciamento integram-se: Procedimentos Convencionais e Procedimentos
Cirúrgicos em horário comercial e plantão.

4.1. A Credenciada deverá realizar os serviços contratados sem cobrança de qualquer valor
adicional;

4.2. A prestação dos serviços deverá ser feita nas dependências dos estabelecimentos
credenciados, em atendimento às solicitações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(SEMMA) deste Município.

4.3. Nos casos de internamento, a alta de cada animal, deverá ser atestado por médico veterinário
do município.

4.4. Os agendamentos para a realização dos procedimentos junto à credenciada serão de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA).

4.5. A empresa credenciada será responsável pelos materiais e equipamentos necessários à
prestação dos serviços, bem como por todo e qualquer medicamento imprescindível para a

realização do procedimento, sempre atentando para os materiais e medicamentos adequados de
forma a preservar o bem-estar do animal.

4.6. A Credenciada deverá ter registro atualizado no Conselho Regional de Medicina Veterinária
do respectivo Estado.

4.7. A Credenciada deve permitir o acompanhamento e a fiscalização dos procedimentos e da
estrutura fisica pela Contratante ou de funcionário designado para tal fim, a qualquer momento
da vigência do contrato.

4.8. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) realizará avaliação dos serviços prestados
pelas empresas credenciadas, através de servidores ou prestadores de serviços designados.

4.9. A Credenciada deverá manter devidamente arquivados os prontuários, laudos e outros
documentos dos animais atendidos e, de imediato, quando solicitado, apresentá-los à Secretaria
de Meio Ambiente para o acompanhamento da execução do contrato, bem como fornecer demais
informações acerca dos procedimentos realizados.
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4.10. As guias de requisição de serviços deverão estar autorizadas pelo Departamento
responsável, devidamente preenchidas, carimbadas e assinadas por funcionário especialmente
designado para esse fim; não sendo permitida a realização de qualquer procedimento sem a

devida requisição autorizada pelo funcionário.

4.10.1. Somente nos casos de emergência o Veterinário da Prefeitura poderá autorizar o
procedimento de imediato e posteriormente enviar a requisição devidamente iustificada.

4.11. A entrada do animal no Hospital/Clínica Veterinária será de responsabilidade da
C0NTRATANTE ou do proprietário do animal, desde que, neste último caso, acompanhe a guia de
requisiçâo emitida pela Prefeitura e assinada pelo funcionário designado.

4.12. As áreas fisicas destinadas à realização dos procedimentos deverão seguir rigorosamente as

especificações da Resolução 7.015/2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária e serão de
responsabilidade da empresa/estabelecimento credenciado, ficando sujeitas à fiscalização da

Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente a qualquer momento durante a

vigência do Contrato.

4.13. A Credenciada deverá executar, conforme a melhor técnica, os procedimentos necessários,

obedecendo rigorosamente às normas técnicas aplicáveis.

4.14. A Credenciada fica proibida de ceder ou transferir para terceiros a realização dos

procedimentos; salvo nos casos específicos conforme segue:

4.14.1. Poderá ser terceirizado, somente nos casos específicos de realização de exames,

sessões de acupunturas e sessôes de fisioterapia, desde que a credenciada se responsabilize
pela despesa e deslocamento do paciente até o local quando necessário alvo em casos de

exames especíFrcos que a contratada se responsabilize por todo o translado.

4.15. A Credenciada deverá comunicar à Contratante qualquer irregularidade de que tenha

conhecimento.

4,16. A Credenciada deverá disoonibilizar os servicos no Municíoio de união da vitória -
PR ou no Município de Porto União - SC (Cidades Gêmeas) e adequadas à execucão dos

servicos. conforme a Resolucão 1275/2019 do Conselho Federal de Medicina Veterinária,
ou outra que venha a substituí-la. e de acordo com as demais regulamentações vigentês.

4.17. A demanda para a realização dos serviços será determinada pela Secretaria Municipal de

Meio Ambiente (SEMMA).

4.18. O estabelecimento credenciado deverá entregar, até o quinto dia útil de cada mês, durante a

vigência do Contrato, relatório contendo todos os procedimentos veterinários realizados no môs

anterior, acompanhado das cópias das requisições e cópia dos prontuários de cada paciente.

4.19. A alimentação e todos os demais insumos e materiais necessários adequados durante o

período de restabelecimento ou internamento do animal deverão ser custeados pelo

estabelecimento. Caso o proprietário do animal queira oferecer, às suas custas, alimentação
diferenciada da que será oferecida pelo estabelecimento, este deverá permitir o recebimento
desde que não interfira na dieta específica para a reabilitação do animal, quando houver.
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4.20. Os atendimentos que informações pertinentes e necessárias, deverão ser registradas
devidamente no prontuário de cada animal.

4.21. O estabelecimento deverá informar à Secretaria de Meio Ambiente e afixar em local visível
ao público os horários de visita para os proprietários ou tutores dos animais em restabelecimento
objetos deste Edital, devendo ser reSulamentado pelo estabelecimento o limite de pessoas por
animal a realizarem a visita, bem como a sua duração, que deverá ser de no mínimo 10 minutos
por dia de restabelecimento/ internação. Fica a critério do estabelecimento regulamentar as

visitas para que ocorram de um animal por vez.

4.22. A credenciada deverá oferecer instalações próprias para realização dos
atendimentos/internações e procedimentos cirúrgicos que deverão estar em perfeitos estados de
limpeza e conservação, assim como toda a infraestrutura e materiais utilizados nos
procedimentos.

4.23. A credenciada deverá informar o nome e o registro do médico Veterinário Responsável pela

Clínica, caso haja mudança, deve ser imediatamente informado.

4.24. Os valores a serem pagos pelos serviços prestados, obedecerão a tabela constante do
presente anexo I, não sendo admitido valores superiores ao estipulado.

4.24.1. Quanto aos atendimentos de plantão, será pago a consulta de plantão mais o

procedimento da tabela do Anexo L

4.25. Quando Necessário, deverá a credenciada proporcionar atendimento em regime de Plantão
para os casos de emergência;

4.25.1. Consideram-se os serviços na escala de plantão, aqueles praticados fora do horário
comercial, ou seia, dias de semana após as 18h00min, sábados após as 12h00min, domingos
e feriados. A credenciada deve ter a disponibilidade de prestar atendimentos de emergência

fora do horário comercial.

4.26. Entende-se por diária,24 horas permanecidas na clínica.

5.1. Para comprovação de proprietários de baixa renda, será p ção social.

6.1. O presente Credenciamento terá vigência de 12 (
do termo de credenciamento.

união da vitória (PRJ

io Oscar Nhoatto
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PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

DESCRIçÃO VALOR UNITARIO.

Amputacão de cabeÇa de fêmur até 10KÊ R$ 750,00

Amputáção de cabeÇa de fêmur de 11 a 20Kg R$ 900,00
Amputação de cabeca de fêmur acima de 21Kg R$ 1.020,00

AmputaÇão de membros posterior e anterior até 10Kg R$ 500,00

Amputação de membros posterior e anterior de 11a20Kg R$ 600,00

AmputaÇão de membros posterior e anterior acima de 21Kg R$ 600,00

Amputação pavilhão auricular RS 400,00

Cesariana com ovariosalpingohisterectomia até 1 0kg R$ 490,00

Cesariana com ovariosalpingohisterectomia de 11 a 20Kg R$ 550,00

Cesariana com ovariosalpingohisterectomia acima de 21Kg R$ 600,00

Enterotomia até 10Kg R$ 500,00

Enterotomia de 11 a 20Kg R$ 5 5 0,00

Enterotomia acima de 21Kg R$ 600,00

Enucleâçâo do globo ocular até 10Kg R$ 450,00

Enucleacão do globo ocular de 11a 20Kg R$ 550,00

EnucleaÇão do globo ocular acima de 21Kg R$ 600,00

Mastectomia totâl unilateral até 10Kg RS 450,00

Mastectomia total bilateral até 10Kg R$ 500,00

Mastectomia simples Iretirada do nódulo) até 10Kg R$ 350,00

Mastectomia simples (retirada do nódulo) acima de 10Kg 

-

R$ 380,00

Nefrectomia até 10Kg R$ 490,00

Nefrectomia de 11 a 20Kg R$ 610,00

Nefrectomia acima de 21Kg R$ 550,00

OrquiectomÍa até 10Kg R$ 295,00

Orquiectomia de 11 a 20Kg R$ 315,00

Orquiectomia acima de 21Kg R$ 330,00

Orquiectomia - criptorquida inguinal até 10Kg R$ 350,00

0rquiectomia - criptorquida inguinal de 11 a 20Kg R$ 3 80,00

0rquiectomia - criptorquida inguinal acima de 21Kg R$ 400,00

osh até 10Kg R$ 350,00

osh de 11 a 20Ks R$ 400,00

Osh acima de 21Kg R$ 450,00

osteossíntese - Fêmur até 10Kg R$ 750,00

osteossíntese - Fêmur de 11 a 20 R$ 850,00

0steossíntese - Fêmur acima de 21Kg R$ 1.000,00

- Ú-ero até loKgOsteossíntese R$ 600,00

Osteossíntese - mero de 11a 20 R$ 700,00

Osteossíntese - mero acima de 21 R$ 800,00

Oto - Hematoma Bilateral R$ 300,00

Oto - Hematoma Unilateral R$ 220,00

Penectomia R$ s 00,00

Piometra âté 1oKg R$ 450,00

Piometra de 11 a 20Kg R$ 580,00

Piometra acima de 21Kg 700,00R$
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Prolapso de reto até 10Kg R$ 250,00
Prolapso de reto de 11 a 20Kg R$ 3 00,00
Prolapso de reto acima de 21Kg R$ 400,00
Prolapso de útero até 10Kg RS 250,00
Prolapso de útero de 11 a 20Kg R$ 300,00
Prolapso de útero acima de 21Kg R$ 400,00
Retirada de cálculo da vesÍcula R$ 450,00
Retirada de corpo estranho cavidade abdominal R$ 400,00

PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIAS

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁR|O.

Desobstrução da uretra felinos R$ 60,00

Desobstrução da uretra caninos R$ 50,00

Atendimento politraumatizado até 10Kg R$ 100,00

Atendimento politraumatizado de 11a 20Kg R$ 12 0,00

Atendimento politraumatizado acÍma de 21Kg R$ 140,00

Consulta de plantão aos sábados, domingos e feriados R$ 80,00

oxigênio L Hora R$ 2 0,00

Transfusão de sangue até 10Kg R$ 12 0,00

Transfusão de sangue de 11 a 20Kg R$ 140,00

Transfusão de sangue acima de 21Kg R$ 160,00

Tratâmento para envenenamento até l.0Kg R$ 150,00

Tratamento para envenenamento de 11a 20Kg R$ 2 00,00

Tratamento parâ envenenamento acima de ]!{g R$ 250,00

PROCEDIMENTOS AMBULÁTORIAIS

DESCruÇÃO VALOR UNITÁRO.

Antibioticoterapia até 1okg R$ 10,00

Antibioticoterapia de 11 a 20Kg R$ 15,00

Antibioticoterapia acima dà 21Kg R$ 20,00

Curativo até 10Kg R$ 15,00

Curativo de 11 a 20Kg R$ 2 0,00

Curativo acima de 21Kg R$ 2 5,00

Curativo com medicamento R$ 25,00

Debridamento de ferida R$ 70,00

Diária sem medicamentos R$ 3 0,00

Diária com medicação + Alimentação R$ 40,00

Diária com medicaÇão + AlimentaÇão + Curativo R$ 50,00

Eutanásia até 1oKg R$ 80,00

Eutanásia de 11 a 20Kg R$ 100,00

Eutanásiâ acima de 21Kg R$ 12 0,0 0

Quimioterapia vincristina até 1 0Kg R$ 80,00

Quimioterapia vincristina de 11 a 20Kg R$ 100,00

Quimioterapia vincristina acima de 21Kg R$ 120,00

Radiografia duas posiçôes até 10Kg R$ 15 0,00

Radiografia duas posições de 11 a 20Kg R$ 150,00

Radiografia duas posições acima de 21Kg R$ 150,00

RemoÇão de espinho de ouriÇo + sedaÇão até 10kg R$ 100,00

Remocão de espinho de ouriÇo + sedação de 11 a 20Kg R$ 12 0,00

Remoção de espinho de ouriço + sedação acima de 21Kg R$ 15 0,0 0

RemoÇão de miÍase com sedaÇão até 10kg 100,00R$
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União da Vitória (PRJ , 06 de abril de 20

Lais Susete Bo
Coordenadora da Dêfesa

tônio Oscar Nhoatto

Remoção de miÍase com sedação de 11a 20Kg R$ 120,00
Remoção de miíase com sedação acima de 21Kg RS 15 0,00
Remoçâo de miíase limpeza sem sedação R$ 80,00
SedaÇão até 10Kg R$ 80,00

Sedação de 11a 20Ke R$ 100,00
Sedação acima de 2 LKg R§ 12 0,00
Sutura de pele IFerida lacerada) R$ 60,00

Tala/lmobilização até 10Kg R$ 50,00

Talallmobilização de 11 a 20Ks R$ 60,00

Talallmobilização acima de 21Kg R$ 70,00

Vacina para caninos R$ 50,00

Vacina para felinos R$ 45,00

EXAMES

DESCRIçÂO VALOR UNITÁruO.

B iopsia R$ 120,00

Bioquímico albumina R$ 7 ,00
BioquÍmico ALT R$ 7 ,O0

Bioquímico AST R$ 7,00

Bioquímico creatinina R$ 7 ,00

BioquÍmico de fosfatáse alcalina R$ 7 ,00

Bioquímico Iactato R$ 2 3,00

Bioquímico ureia R$ 7 ,O0

Eletrocardiograma R$ 80,00

Exame histopatológico R$ 120,00

Exame de urina completo R$ 30,00

Hemograma completo R$ 14,00

TESTE dC FIV _ FELV R$ 85,00

Teste de fluoresceÍna R$ 30,00

Teste de a mde ele R$ 20,00

Ultrassom I RS 12 0,00

Secretário Municipal de Meio Ambiente
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ANEXO II

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

Chamamento Público ns 002/2022 - Município de União da Vitória/PR

. Razão Social da Clínica: ....

. CNPf No:

. Inscrição Municipal

. Endereço Completo

. Telefone: (-) ................

ndereço eletrônico:..............

Vimos, por meio do presente, requerer nosso credenciamento para participar do Credenciamento
de Clínicas Veterinárias para a prestação de serviços especializados na realização de
procedimentos clínicos, cirúrgicos, exames, internação, vacinação e assistência médica veterinária
para animais de pequeno porte [caninos e felinos), de acordo com as especificações contidas no

Anexo I - Termo de Referência do presente Edital.

Para tanto, epresento em anexo os documentos exigidos no edital para a HABILITAÇÃO, em

conformidade com o que prevê o instrumento convocatório do presente chamamento público.

Também apresento os seguintes meios, os quais me comprometo a mantê-los etualizados, para a

que a administração municipal possa transmitir comunicações decorrentes deste processo.

E-mail:...............
Telefone:..........

Comprometo-me, caso demandado, a cumprir rigorosamente com os ditames do edital de

chamamento público ao qual me submeti, e a atuar de acordo com todos os preceitos legais que

regem meu ofício, bem como para com as demais legislações aplicáveis.

Comprometamo-nos, cumprir rigorosamente com todas as medidas anticorrupção, tendo total
ciência de que, quando da execução da contratação a nós confiada, será vedado a mim, aos gestores

da administração pública, e eventuais funcionários e prepostos:

aJ prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a
quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente instrumento;

c) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações
sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos
contratuais;

d) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou

e) de qualquer maneira fraudar a contratação; assim como realizar quaisquer ações ou omissões
que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei na 12.846/2013 e suas
alterações, do Decreto ne 8420/ZOl5, ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis
("Leis Anticorrupção"), ainda que não relacionadas com a contratação.
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Ainda Declaro, sob as penas da lei que:

a) Tomei conhecimento da íntegra do Edital de Credenciamento nq 005/2019, e seus anexos,
concordo plenamente com seus termos e atendo a todas as condições e exigências nele contidas;
b) Cumpro o disposto no XXXIII do art. 7a da Constituição Federal;
cJ Inexistem fatos que impeçam minha habilitação e estou ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências que venham a se verificar posteriormente, caso firme contrato com o Município de
União da Vitória/PR.

IDENTIFICAÇÂO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação no Edital de Chamamento Público

n.e 02 /2022 - PMUVA/PR, instaurada pelo Município de União da Vitória - PR, que:

1. Examinamos cuidadosamente o edital e seus anexos, e nos inteiramos de todos os seus detalhes

e com eles concordamos, bem como todas as dúvidas e/ou questionamentos formulados foram

devidamente esclarecidos. Estamos cientes e aceitamos todas as condições do Edital de

Chamamento e a elas desde já nos submetemos;

2. Cumprimos o disposto nos incisos XXXIII do art. 7q da Constituição Federal e inciso V do art.27

da Lei Federal nq 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso

e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de

14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal ne 4'358, de

05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei np 9.584, de 27 de outubro de 2002;

3. Declaramos ainda, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para

a habilitação no presente Processo de Chamamento Público, e que estamos cientes da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4. Declaramos ainda, sob as penas da lei, que não fui declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar

com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8-666/93 e

alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à

entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade

jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-fi nanceira.

5. Declaramos ainda, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro societário côniuge,

companheiro (aJ ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o

terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR que

impossibilite a participação no referido processo licitatório;

de de 2022.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa

RG do responsável
CPF do responsável
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ANEXO IV

MODELO DE DECUTRAçÃO DE ACErTÁçÃO DOS VALORES

A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR
Comissão de Licitações
Ref.: Chamamento Público na 02/2022 - PMUVA/PR

A empresa .., estabelecida na Rua ......, cidade de..............................,

inscrita no CNPI sob o na ........., Através do seu Responsável Lega1......................... DECLARA sob as

penas da lei, que se responsabiliza pela prestação dos serviços em conformidade com a legislação
pertinente e que concorda em prestar serviços obreto deste edital, aceitando receber os valores
constantes do (Anexo IJ do edital de CHAMAMENTO PÚBLICO ne v.x/2022 /PMIJV A /PR.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

em 

- 

de 

- 

de 2022

(nome, CPF, RG e assinatura do representante legal)
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ANEXO V

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

CLINÍCA VETERINÁRIA, interessada em se credenciar para execução de serviços especializadas
na realização de atendimentos clínicos, exames, internações e procedimentos cirúrgicos em cães
e gatos machos e fêmeas de pequeno, médio e grande porte; de rua ou de proprietários
comprovadamente de baixa renda, de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo
de Referência do presente Edital.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DAVITÓRIA, Estado do PaTaná, inscTita no
CNPJ/MF sob na. 75.967.7 60 /0007-71, com sede na Rua Dr. Cruz Machado, n.p 205 - Centro, na
Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito, senhor --

portador do RG n.s ............PR e CPF n.s ...................residente e domiciliado nesta cidade

CONTRATADA: pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua
na cidade de 

-CEP-

inscrita no CNPJ sob o número representada pelo senhor
portador da Cédula de Identidade RG sob na- e do CPF/MF

residente e domiciliado na cidade de sito à
Rua CEP- pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-se
justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DA FUNDAMENTAçÃo LEGAL
1.1.. Fundamenta-se este contrato no Edital de Credenciameito n.e xx/2022 - PMUVA, na Lei
Federal n-a 8.666/93, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

CLAUSULÂ SEGUNDA - DO OBIETO
2.1. O presente Contrato: A Contratação de Clínica e Hospital Veterinário para a prestação de
serviços especializados na realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, exames, internação,
vacinação e assistência médica veterinária para animais de pequeno porte (caninos e felinosJ, de
acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência do presente Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do PRoCESSo DE INEXIGIBILIDADE
3.1. As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente contrato
administrativo de credenciamento para a prestação de serviços de clínica veterinária, após a
homologação do PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.a _/2022, pelas condições do Edital de
Chamamento e seus anexos e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,
obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSUIA QUARTA. DO PREçO
4.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do obieto deste contrato os valores
constantes da tabela de procedimentos convencionais e cirúrgicos de acordo com os respectivos
horários - Anexo "1".

Parágrafo Único - No preço contratado estão incluídos todos os custos, despesas, impostos,
encargos sociais, bem como, toda e qualquer taxa que vier a incidir sobre o obieto.

cLÁusuLA eurNTA - DAs coNDrçoEs DE pAcAMENT0 E Dos RECURsos oRÇAMENTÁRros
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5.1. Será pago ao[s) proponente(s) credenciado(s) os valores dos serviços mediante apresentação
da nota fiscal/fatura acompanhadas do relatório contendo a relação dos pacientes atendidos
conjuntamente com as requisições devidamente rubricadas pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e cópias dos prontuários; os quais serão pagos os valores líquidos que lhes forem
devidos com base nos dados estipulado(s) na(s) cláusula(s) própria(s), segundo os preços de
remuneração constantes do "Anexo I", das normas específicas que vigorarem para as respectivas
prestações, de acordo o edital e seus anexos.

5.2. No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, bem como o número do
processo licitatório e o número do contrato que a originou.

5.3. Após a conferência e aprovação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente [SEMMA), os
serviços serão pagos em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.

5.5. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu
vencimento ocorrerá em 30 (trintal dias após a data de sua apresentação válida;

5.6. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e
Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente;

5.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensaçâo;

5.8. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de União
da Vitória - PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serão calculados à taxa de 0,50lo (meio por cento) ao mês, ou 6%o (seis por cento) ao ano, mediante
a aplicação das seguintes fórmulas:

1=frxl100J/36s
EM=lxNxVP,onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Ns de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

5.9. A Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR, fará as retenções de acordo com a legislação
vigente e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.

5.10. As despesas das contratações oriundas do presente edital correrão por conta das seguintes
dotações orçamentárias:

Despesa Código da Dotação Descriçâo da DotaÉo Fonte
249 21.001.18.541.0034.2076.3.3.90.39.00 MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 00511

299 21.001.18.608.0041.2077.3.3.90.39.00 PROCRAMA DE PROTEÇÃO ANI[,ÍAL 00000
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5.4. Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária por meio de depósito Bancário em
conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;
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CLÁUSULA sExTA. Do REAJUSTAMENTo DE PREço
6.1.0 preço poderá ser reajustado em caso de renovação por prazo superior a 12 meses; fica
ressalvada a possibilidade de atualização dos preços dos procedimentos, dentro do princípio da
teoria do equilíbrio econômico - financeiro do Contrato, em face da superveniência de fatos que
alterarem os custos dos insumos/serviços fornecidos, ou mesmo que fixarem novos valores de
comercialização para os mesmos.

CLÁUSULA oITAvA. DA F0RMÁ DE ExEcUÇÃo Do oBJETo
8.1. A Credenciada deverá realizar os serviços contratados sem cobrança de qualquer valor
adicional;

8.2. A prestação dos serviços deverá ser feita nas dependências dos estabelecimentos
credenciados, em atendimento às solicitações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste
Município.

8.4. Os agendamentos para a realização dos procedimentos iunto à credenciada serão de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

8.5. A empresa credenciada será responsável pelos materiais e equipamentos necessários à
prestação dos serviços, bem como por todo e qualquer medicamento imprescindível para a
realização do procedimento, sempre atentando para os materiais e medicamentos adequados de
forma a preservar o bem-estar do animal.

8.6. A Credenciada deverá ter registro atualizado no Conselho Regional de Medicina Veterinária
do respectivo Estado.

8.7- A Credenciada deve permitir o acompanhamento e a fiscalização dos procedimentos e da
estrutura física pela Contratante ou de funcionário designado para tal fim, a qualquer momento
da vigência do contrato.

8.8. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizará avaliação dos serviços prestados pelas
empresas credenciadas, através de servidores ou prestadores de serviços designados.

8.9. A Credenciada deverá manter devidamente arquivados os prontuários, laudos e outros
documentos dos animais atendidos e, de imediato, quando solicitado, apresentá-los à Secretaria
de Meio Ambiente para o acompanhamento da execução do contrato, bem como fornecer demais
informações acerca dos procedimentos realizados.

6.2. Em caso de reaiustamento na forma prevista no subitem anterior será utilizado o IPCA/IBGE

cLÁusuLA SÉTIMA - DAs AITERAÇÕES CoNTRATUATS
7.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões no quantitativo do obieto contratado, até o limite de 250lo (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1o, art. 65, da Lei no 8.666/93 e

suas alterações posteriores.

8.3. Nos casos de internamento, a alta de cada animal, deverá ser atestado por médico veterinário
do município.

8.10. As guias de requisição de serviços deverão estar autorizadas pelo Departamento
responsável, devidamente preenchidas, carimbadas e assinadas por funcionário especialmente
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designado para esse fim; não sendo permitida a realização de qualquer procedimento sem a

devida requisição autorizada pelo funcionário.

8.10.1. Somente nos casos de emergência o Veterinário da Prefeitura poderá autorizar o
procedimento de imediato e posteriormente enviar a requisição devidamente justificada.

8.11. A entrada do animal no Hospital/Clínica Veterinária será de responsabilidade da

CONTRATANTE ou do proprietário do animal, desde que, neste último caso, acompanhe a Suia de

requisição emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e assinada pelo funcionário
designado.

8.12. As áreas físicas destinadas à realização dos procedimentos deverão seguir rigorosamente
as especificações da Resolução 7275/2019 do Conselho Federal de Medicina Veterinária e serão

de responsabilidade da empresa/estabelecimento credenciado, ficando suieitas à fiscalização da

Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente a qualquer momento durante a

vigência do Contrato.

8.13. A Credenciada deverá executar, conforme a melhor técnica, os procedimentos necessários,

obedecendo rigorosamente às normas técnicas aplicáveis.

8.14. A Credenciada fica proibida de ceder ou transferir para terceiros a realização dos

procedimentos; salvo nos casos específicos conforme segue:

8.14.1. Poderá ser terceirizado, somente nos casos específicos de realização de exames,

sessões de acupunturas e sessões de fisioterapia, desde que a credenciada se responsabilize
pela despesa e deslocamento do paciente até o local quando necessário alvo em casos de

exames específicos que a contratada se responsabilize por todo o translado.

8.15. A Credenciada deverá comunicar à Contratante qualquer irregularidade de que tenha

conhecimento.

8.16. A Credenciada deverá disponibilizar os serviços no Município de união da vitória -
PR ou no Municipio de Porto união - sc (cidades Gêmeasl e adeouadas à execução dos

servicos. conforme a Resolução 1275l2019 do Conselho Federal de Medicina Veterinária'
ou outra que venha a substituí-la, e de acordo com as demais regulamentacõe§ ügentes.

8.17. A demanda para a realização dos serviços será determinada pela Secretaria Municipal de

Meio Ambiente.

8.18. O estabelecimento credenciado deverá entregar, até o quinto dia útil de cada mês, durante a

vigência do Contrato, relatório contendo todos os procedimentos veterinários realizados no mês

anterior, acompanhado das cópias das requisições e cópia dos prontuários de cada paciente.

8.19. A alimentação e todos os demais insumos e materiais necessários adequados durante o

período de restabelecimento ou internamento do animal deverão ser custeados pelo

estabelecimento. Caso o proprietário do animal queira oferecer, às suas custas, alimentação

diferenciada da que será oferecida pelo estabelecimento, este deverá permitir o recebimento

desde que não interfira na dieta específica para a reabilitação do animal, quando houver.

8.20. Os atendimentos que informações pertinentes e necessárias, deverão ser registradas

devidamente no prontuário de cada animal.
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8.21. O estãbelecimento deverá informar à Secretaria de Meio Ambiente e aÍixar em local visível

ao público os horários de visita para os proprietários ou tutores dos animais em restabelecimento

obietos deste Edital, devendo ser regulamentado pelo estabelecimento o limite de pessoas por

animal a realizarem a visita, bem como a sua duração, que deverá ser de no mínimo 10 minutos

por dia de restabelecimento/ internação. Fica a critério do estabelecimento regulamentar as

visitas para que ocorrem de um animal por vez.

8.22. A credenciada deverá oferecer instalações próprias para realização dos

atendimentos/internações e procedimentos cirúrgicos que deverão estar em perfeitos estados de

limpeza e .onr"*rção, aisim como toda a infraestrutura e materiais utilizados nos

procedimentos.

g.23. A credenciada deverá informar o nome e o registro do médico Veterinário Responsável pela

Clínica, caso haia mudança, deve ser imediatamente informado'

8.24. Os valores a serem pagos pelos serviços prestados, obedecerão a tabela constante do

presente Anexo "1", não sendo admitido valores superiores ao estipulado'

8.24.1. Quanto aos atendimentos de plantão, será pago a consulta de plantão mais o

procedimento da tabela do Anexo "1".

g.25. Quando Necessário, deverá a credenciada proporcionar atendimento em regime de Plentão

para os casos de emergência;

g.25.1. Consideram-se os serviços na escala de plantão, aqueles praticados fora do horário

comercial, ou seia, dias de semina após as 18h00min, sábados após as 12h66min'-domingos e

feriados. A credenciada deve ter a disponibilidade de prestar atendimentos de emergência fora do

horário comercial.

8.26. Entende-se por diária, 24 horas permanecidas na clínica'

CLÁUSULA NONA. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Efetuar o pagamento na forma e prazos alustados;

9.2'DaràCoNTRATADAcondiçõesnecessáriasàregularaexecuçãodocontrato.

9.3. Encaminhar os Animais, somente após autorização do setor técnico para a realização dos

atendimentos/procedimentos estabelecidos no presente edital'

9.3. Por meio de sua secretaria Municipal de Meio Ambiente/setor de Defesa dos Direitos dos

Animais, promover o acompanhamento, fiscalização e avaliação dos serviços. prestados, sob os

aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e

comunicando o contratado as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas

corretivas Por Parte daquela;

9-4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo coNTRATADO

e pelos munícipes;

9.5. Receber e avaliar formulários de registro de animais castrados encaminhados mensalmente

pela CONTRATADA;
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9.6. Distribuir os serviços, conforme ações e demanda do Setor de Defesa dos Direitos dos Animais,
entre os CONTRATADOS.

9.7. Prestar todas as informações necessárias ao prestador para a execução dos serviços;

9.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicação de penalidades

CLÁUSUIA DÉCIMA. DAs 0BRIGAÇÔES DA CoNTRATADA
10.1. Entregar o obieto licitado na forma ajustada;

10.3. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, decorrentes da
execução do presente contrato;

10.4. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações pôr ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.5. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na licitação,
em especial, encargos sociais, trabalhistas, providenciarias, tributários, fiscais e comerciais;

10.6. Responsabilizar-se pela boa qualidade do objeto fornecido em decorrência deste contrato,
oferecendo desta forma, garantia total do mesmo, nos termos aqui contratados.

10.7. Permitir o acesso às suas instalações dos médicos veterinários da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente/Setor de Defesa dos Direitos dos Animais para monitoramento, controle e

fiscalização da execução do contrato;

10.8. Responsabilizar-se, direta e exclusivamente pela execução da totalidade dos serviços (pré e
pós-operatório e procedimento cirúrgico), não podendo subcontratar, ceder ou transferir a

responsabilidade destes serviços, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão do
contrato;

10.9. Executar os serviços contratados com observância das normas de vigilância sanitária, de
biossegurança e de segurança e higiene do trabalho em vigor;

10.11. Cumprir, durante a execução dos serviços, todas as normas federais, estaduais e municipais
aplicáveis na espécie;

10.12. Responsabilizar-se civil e criminalmente por todos os danos, perdas e pre.luízos que, por
dolo ou culpa, no exercício de suas atividades, venha direta ou indiretamente, provocar ou causar,
por si ou por seus empregados ao CONTRATANTE ou a terceiros;

10.13. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste CONTRATo;

10.14. Dotar de instalaçôes, materiais e recursos humanos necessários à execução dos
procedimentos cirúrgicos e terapêuticos incluídos no presente contrâto;

10.2. Prestar os serviços clínicos, somente após autorização do setor técnico do Contratante para
a realização dos atendimentos/procedimentos estabelecidos no presente edital.
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10.15. Obedecer rigorosamente todas as exigências estabelecidas no Edital e Termo de Referência,
partes constantes da CHAMADA PÚBLICA N.e _/2O22,que agora passam a fazer parte integrante
do presente Instrumento Contratual.

CLÁUSUIA DÉctMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA
11.1. O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do
presente instrumento, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no Art. 57'da Lei
Federal n.q 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

CIÁUSULA DÉCTMA SEGUNDA. Do AC0MPANHAMENT0 Do C0NTRATo
12.1. Caberá à gestão do presente Contrato de Credenciamento à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (SEMMA), a qual compete todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições
estipuladas neste Contrato e ainda:

I - Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na

legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

II - Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execuçâo do objeto contratado;
III - Acompanhar o processo licitatório, em todas as suas fases;

IV - Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as

ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual, com base nas

informações e relatórios apresentados pelo fiscal;

V - Propor medidas que melhorem a execução do contrato.

FISCAL: Lais Susete Boiko (Coordenadora da Defesa dos Animais);
FISCAL SUBSTITUTO: Andressa Bergamo Arlanch (BiólogaJ;

ctÁusutÂ DÉctMA TERCETRA - DAS sANÇÕEs ADM|NtsrRATrvAs
13.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sançôes:

a) Advertência

b) Multas de:
b.1) 10,0olo (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE
VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
notificação feita pela CONTRATANTE

b.2) O,3o/o (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de
atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 [trinta) dias;

b.3) 2,0o/o (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e
rescisão do pacto, a critério da CONTRATANTE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na
entrega dos produtos.
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12.2. O presente instrumento contratual será executado sob acompanhamento dos seguintes

servidores:
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b.4) Os valores das multas referidos nestas cláusulas serão descontados "ex-officio" da
CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que
mantenha iunto à CONTRATANTE, independente de notificação ou interpelação iudicial ou
extraiudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

13.2. As sançôes previstas nos itens antecedentes serâo aplicadas pela autoridade competente,
assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatário, o contraditório e ampla defesa, nos seguintes
prazos e condições:

a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão, e

b) de 10(dezJ dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade
para licitar com o Município de União da Vitória.

cLÁusuLA DECTMA QUARTA - DAS RESCTSÕES CONTRATUATS
14.1. A rescisão contratual poderá ser:

aJ Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos
I a XII do art. 78 da Lei Federal nq 8.666/93;

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da
Administração;

c) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei na 8.666/93, sem que haia
culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando
os houver sofrido;

d) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art.7B acarreta as consequências previstas no
art.80, incisos Ia IV, ambos da Lei na 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMÂ QUINTA. CASos oMlssos
15.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.e 8.666/93 e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAs DISPosTÇÕEs FINAIS
16.1. A participação no presente processo de credenciamento implica na aceitação integral e
irretratável de todas as condições exigidas no instrumento convocatório e nos documentos que
dele fazem parte, bem como na observância dos preceitos Iegais e regulamentares em vigor.

Parágrafo Primeiro - Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo
anula - lá por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar.

CLÁUSUIA DÉCIMA SÉTIMA - Do FoRo
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d] Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitação.
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17.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, para dirimir toda e
qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertodos as partes, firmom o presente instrumento contratual em 02 (duas) vios
pora que posso produzír os efeitos legais.

união da vitória (PR),.... de ...................... de 2022.

CONTRÁTADA

Testemunhas:

CONTRATANTE

!

UN o9É

SLF
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2a Assinatura14 Assinatura
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ANEXO VI
IDEVE CONSTAR DENTRO DO ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREçOS)

FORMULÁRIO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

(A não apresentação desse formulário não implica na inabilitação da licitante)

DECLITRAçÂO CONTENDO INFORMAçÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO.

Razão Social da proponente

Bairro CEP:

Na do telefone

EndereÇo

Cidade _ 

-Estado

fNDl .9

InscriÇão Estadual no

Inscrição Municipal/lSS [alvará) na

Ne de fax da empresa

Função do representante legal,

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato, 

-

Endereço do representante legal,

RG nq 0rgão emissor

FLS
?a

ôl9É UN,4O

o,

CPF nq

E-mail

de 2022

Assinatura e Identificação do Representante da Empresa

Página 3J de 33
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PARECER JUR Dtco No 126t2022

De: Departamento Jurídico

Para: Departamento de Licitaçáo

Ref.: Chamamento Público no 0212022 - Processo Administrativo no 7212O22

Veio a este departamento, para análise e posterior parecer do Processo

Licitatório em epigrafe, questionamento apresentado pela Secretaria Municipal de Meio

Ambiente, em conformidade com a possiblidade de prosseguimento da licitacão

indicada:

O obieto do processo licitatório é. Credenciar Clínicas e Hospitais

Veterinários para a prestação de seruiços especializados na realização de

procedimentos clínicos, cirúrgicos, exames, intemação, vacinação e

asslsÍéncra médica veterinária para animais de pequeno poÍle (caninos e

felinos), de acordo com as especificações contidas no Anexo l- Termo de

Referência do Edital.

Preliminarmente, é necessário mencionar que esta manifestação se trata de

parecer facultativo, de caráter opinativo, tendo como objetivo a análise da viabilidade

iurídica da pretensão apresentada mediante apreciação dos elementos juntados até o

momento.

Passo à análise.

O presente certame refere-se, em suma, ao chamamento público para

credenciamento de clínicas e hospitais veterinários, sendo regino pelas disposiçÕes

@contidas na Lei 8.666/93.

lde5
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O Credenciamento é uma modalidade de inexigibilidade de licitação que até

o advento da nova lei de licitaçoes não constava de forma expressa na legislação, mas

já era amplamente aceita pela doutrina e os Tribunais de Contas. ConÍorme pode-se

constatar do entendimento exarado nos seguintes Acórdãos do Tribunal de Contas do

Estado do Paraná:

ESTADO DO PARANÂ
pREFETÍuRÂ MUNrcrpal DE utrÃo ol vrrónrl
Rua Dr. Cruz Machado, 205 - 3'e 4' Pavimentos
Fone: 42-523-1Oll e-mâll: pmuva@net-uniao.com.br
CNPT 75.967 .760 I OOO1-7,.
Site Oflcial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br

Contratacáo de orofissionais de saúde pela via do credenciamento. P sibilidade,
r secundário ao etendimento oritário do T de Aiustame nto deonem ca

Conduta m o Mini Público Trabalho ra realiza dê
possível a realizaçáo de credenciamento de Clínicas

Médicas especializadas para atendimento médico
termos da Lei 8.666/9. Tal medida porém de

diretamente à população, nos
ve ser adotado em caráteÍ

O Tribunal de Contas da Uniáo descreveu, de Íorma breve, o que pode ser

entendido por credenciamento no informativo no 386:

suplementar, devendo ser respeitado o Termo de A.iuste firmado com o Ministério

Público do Trabalho. Quanto ao credenciamento, devem ser observados os valores

da tabela do Sistêma Único de Saúde, conforme jurisprudência desta Corte. Esses

serviços poderiam ser prestados em locais indicados pela secretaria de saúde tais

comó, Postos de Saúde, PAC's e outras unidades de Saúde em dias e horários

determinados em edital. (Consutta com Força Normativa - Processo no 408048/08
- Acórdão no 163YOB - Tibunat Pleno - Rel. Consetheiro Hermas Euides Brandão.)

w
2de5

Credenciamento. Contratacão Direta- ComDetiÇão inviável. lnexioibilidade.
lndependente da oioem do recurso. Leoalidade. lnobstante tratarem-se os
recursos total ou parciatmente oriundos de transferências voluntáias da União'

decorrentes de convênios ou instrumentos congêneres, o convenente, o tomador
do recurso náo estará obrigado a ticítar, podendo lançar mão do iuízo de

conveniência, necessrdade e opoftunidade, sopesando os elementos da situação
concreta para decidir se o caminho que o levara ao alcance do interesse público

está na reatização de um cedame licitacional ou na utilização do sisfema de
credenciamentõ, respeitados e observados todos aqueles elementos iá
abordados aqui quando do enfrentamento da pimeira quêstão. Desfarfe. se

fazendo presente a inviabilidade de competição aplica-se o art. 25 da Lei n"
8.66U93, inobstante a oigem do recurso, sa/vo se expressamente no termo de

convênio ou instrumento congênere constar cláusula obigando o convenente ou

tomador do recurso a reatizar prévio procedimento licitatóio.(Consulta com Força

Normativa - Processo n" 531044/0A - Acórdão n" 789/09 - Tibunal Pleno. Rel'

Cons. Aftagão de Mattos Leão.)

Concursos Públicos.
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O credenciamento, entendido como espécie de inexigibilidade de licitação, é ato

administrativo de chamamento público de prestadores de sery,Ços que satisfaçam

determinados requisitos, constituindo etapa prévia à contratação, devenduse

oferecer a todos igual oportunidade de se credenciar.

O pressuposto que justifica o presente processo licitatório decorre da

necessidade de atendimento aos animais de munícipes de baixa renda, animais da

antiga ONG Koala e animais em situação de maus tratos que se enc,ontram no

Município de União da Vitória, o que se alinha, a priori, com o interesse público,

constando, assim, manifesto o pressuposto de ordem material (necessidade da

licitação) para a realização do processo licitatório.

Portanto, em análise ao objeto e o intuito da presente licitaçáo, é possível

também veriÍicar que a inexigibilidade em razáo do credenciamento é aplicável ao caso,

pois a Administração tem o intuito de convocar todos os profissionais dispostos e

qualificados, o que inviabiliza a competiÉo, além de que, no caso, para assegurar um

melhor atendimento à população é fundamental que a escolha sobre qual clínica ou

hospital será utilizado recaia sobre o próprio usuário, facilitando, dessa forma, o

atendimento a populaçâo mais carente, o que acaba por garantir também a isonomia e

impessoalidade.

Ademais, já foi reconhecido pelo próprio TCU que, quando devidamente

utilizado, o credenciamento se mostra como modalidade capaz de atender de forma

mais eÍiciente e qualificada ao interesse público:

Finalizando, constatamos ter ficado devidamente esclarecido no processo TC

O08.797R3-5 que o sistema de credenciamento. quando realizado com a devida

3de5
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Portanto, o credenciamento destina-sê as hipóteses de contratação que a

Administração tenha interesse e possibilidade de aceitar todos aqueles que manifestem

intuito em firmar vínculo e satisfaçam as condições exigidas no edital.
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Uma vez analisada a escolha da modalidade aplicável ao caso, passo a

analise que o edital encartado no processo atende ao que determina o art. 40 da Lei no

8.666/93, trazendo no seu preâmbulo o número de ordem, a secretaria interessada, a

sua modalidade, o tipo de licitaçáo, bem como a mençáo de que o procedimento será

regido pela Lei n" 8.666/93 e demais dispositivos legais.

Não obstante, constam ainda: do objeto e da justificativa do credenciamento;

da retirada do edital e formalização de consulta/esclarecimentos; das condiçÕes para

participação; documentação paÍa fins de credenciamento; da adesáo ao

credenciamento; prazo, local e condições de execuçáo; da vigência e possibilidade de

credenciamento; do pagamento; do valor estimado do presente credenciamento; do

reajuste; da rescisão do termo de credenciamento; recursos; penalidades e sançôes;

dos casos omissos e das disposições finais.

Assim, o Edital sob análise apresenta os elementos necessários e

suficientes em consonância com a legislação supracitada, com destaque a:

a) A necessidade de contratação;

b) O objeto e sua definição precisa, suficiente e clara;

c) CondiçÕes de habilitaÉo;

d) Condiçoes de pagamento;

e) Critérios de julgamento;

f) Prazos;

g) Condiçóes de participação;

h) Sanções;

i) Dotaçãoorçamentária. &/

FLS
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cautela, assegurando tratamento isonômico aos ,r,Íêressado s na prestação dos

seruços e negociando-se as condlções de atendimento, obtém-se uma melhor

oualidade dos seryicos além do menor preco, Dodendo ser adotado sem licitacão

amparado no aft. 25 da Lei 8.666/93. (Decisão n" 104/1995- Plenário) - g.n.

4de5
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Nesse sentido, os termos do edital e seus anexos, respeitam os critérios

legais iniciais para seu prosseguimento, respeitando a legislação vinculada (Lei Federal

no 8.666/1993), o que permite a este Departamento Jurídico manifestar-se favorável a

realizaçáo do credenciamento pretendido, podendo ocorrer o prosseguimento à fase

externa com a publicaçáo do edital e seus anexos, devendo ser assegurado a todos os

interessados igual oportunidade de se credenciar.

Cumpre mencionar que o intuito deste parecer é apenas de orientar acerca

dos aspectos legais do procedimento, sem adentrar o juÍzo de conveniência e

oportunidade dos atos administrativos, cabendo aos Gestor a análise desses aspectos.

E o parecer.

União da Vitória/PR, 07 de abril de 2022.

LETICIA

Advogada do Município
oABiPR 96.447

o
4

+
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Paraaá, 12 de Abril de 2022 . Dirário Oficial dos Municípios do PaÍaná . ANO )fl | N'2496

ü
PuDlicâdo por: ú

Jessica Aparecida
Código ldentiÍicâdor:

SECRETARJA DE ADMI:TISTR{ÇÃO
PREFEITURA MUNICIPÀL DE TURVO SECRf,TÀRIA MUNICIPAL DI] À-DMINISTRAÇÃO DEPARTA}IENTO DE LICITAÇÔES E

CoNTRATOS EXTRATO DÂ ÀTA DE R-EGISTRO DE PREÇOS N" 6ó12022 PREGAO PRESE\CLÀL N" 4212022

GESTOR DÀ ATA: MIJMCiPIO DE TIJRVO, pessoa juridica de direiro público inscritâ junro âo CNPJ sob o N' 78.2?9.973/000147, com sede

na Avenida l2 de Maio, n' l5l, CenEo, Turvo/PR, CEP 85. 150400, represêntadâ pelo prefeito Municipal, Jeronimo Cadens do Rosario, brasileiro.
engenheiro agrônomo, poÍtâdor da Cédula de tdentidade RG N' 8.ó02.98ó-3. SSP/PR e inscrito junlo ao CPFMF sob o N" 049.297.349-08,
resideíte e dorniciliado na Av. I 2 de Maio. n' 439. CenEo, CEP 85.150-000. Tuno/PR.

.... DETENTORÁ DA ATA: À&L AUTO PEÇAS LTDA ME, p€ssoa jurídica de direito privado inscriÍa no CNPJ sob o n' 07.086.012/000l -09,
com sede localizada na Àv. Professor Pedro Carli, N" 5506, no Municipio de Guarapuavâ-P& CEP 85.04{){05, neste ato representada por l,eandro
tJmos, pôrtador da cédula de identidade N" 6.340.3784 e inscritojunto ao CPFMF sob o n' 022.069.469-98.

.... OBJITO: Registro de Preços para eventuâl connatâção de empresa especializada para o fomecimento de peças, óleos, fluidos. equipamentos
eletrônicos, baterias e demais itens (podendo ser originais, geíuínas e paralelas) relacionados a manutenção coÍetiva e preventiva dos veiculos da
frous municipal em atendimento aos tednos do Memorando f 1112022, do DepaÍtamento de Gestão de Frotas autuado na forma do Processo
Administrativo n' I ó712022, confoÍme especificações doTermo de RefeÍênciado Editaldo Pregão Presencial N' 4212022, qre é pane irtegrante destá
Ata. assim como a proposta vencedorâ, independentemente de transcrição. Os preços, quantidâdes e especificações do objeto ora registrâdo sâo os
contidos da planilha abaixo:

Pmdeapm d .t6.ódo l.rl
v.irk . Ford (r0l Tr0l 7XfORIrFIESÍ^ lóSEXAAGTóI7I l l29!r7óJJX9BFZDJ3eXHBJó439.|)
(10 r.lxFoRD/nE§T^ r .6 nix xÂyQ r r:6x l r 05o58zt7x9sfzr55p,rE8 100009
(20lr20ÚXroRDTRâNSII túrRÍNX^X^ 75íXírl57r,r,rXWFoD)(EÍCfDTL2al9)
(20 r 3r0 r 9x FoRD/ (^ sE 1.5 §D cxacGTJ t6) (9Brzt9só§207 I 8ó)
lútui,rGe §úbam @ hF Éid.d. d.rr. ..qririçao, &.C. ot on6io f.io Fb @ipio & bE! Eidb6 @ú

c@rdiíico lêv./p6.do d.í. loE. A .4ú*iló d. Fç* !ú ttn d.v. § poútur . 6rh$ao .lr
dxlEd.Co qe i.!8r. o ÚEm i nnE @iiÉI
l-OTÊ: l0 - V[lClLOS UÂRCOPOI,O/SC.{-\I^

PGnr4.n d ddedô r9,
v.idb! M@poloÁâú (t0llê0r1) (M^RCOPOI NôL^RE v8L eSCõa^iIã^y.
0rl2x.ór J t9r5 t X93PBJ rorMccoroTl l )
(l0 t 7/20 t 8) (M^j.comlovolÀIlE v8L oN) {BBU,5Itt(o1 I r34l 2J9at9lpEarM.lt§s9or5)
(2úIXMARCOPOLCTIOL RE W8 ONIBUSXAQF 0ít)(%6161:l59l9lrBr2Etp6C0?47ó5)
(10 r ri2ol9xM^RcoPolo vor,^RE v8L or{t (BcH 3579x01 Ló35 t 9 t 7x9tPÊalM 10Kc059905 )
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DATA DA ASSINATURA.: I l/04/2022
FORO: GuarÀpuava/P R

Püblic.do por:
Jessica Aparecida Machado

Código ldetrtilicrdor:E56EFE07

ESTÀDO DO PARAI{Á
PREFf,ITUR{ MI]NICIPAL DE UNIÃO DA !'TTóRIA

SECRETARIA MUMClPAL DE ADM IIISTRAÇÃO . COMPRÂS E LICITAÇÔES
AVISO DE EDITAL DE CHÀMAMENTO PUBLTCO N.'02i2022 PROCESSO ADMTNISTRATTVO N..7212022 (rNExrctBtLIDADE DE

LrcrTAÇÃo N." 0ó/2022)

O MUNICÍPIO DE IJNIÃO DA !'ITóRIÁ, ESTADO DO PARANÂ aravés dâ Secretaria Municipal de Meio Âmbiente (SEMMA), tomâ
público para o coúecimento dos inteÍessados, que esú instaurando pÍocesso de chamamenro paÍa o CREDENCI-{MENTO dê CLÍNICAS e
HOSPITAIS !'ETERINARJOS, com a finalidade de credenciar pessoas juridicas para a prestação de serviços especializados na realização de
pÍocedimentos clinicos, cirurgicos, exames, intemaçâo, vacinaçào e assisténcia médica veteriniiria para animais de pequeno porte (caninos e felinos),
de acordo com à condições estabelecidas neste Ediral que será regido pela Lei 8.6ó6/93, suas alteÍâçôes e demais normas perrinenres. O Edital,
acompanhado dos seus anexos poderá ser obtido através do sire oficial da Prefeinrra. http://uhiaodarioria.pr.gov.ár Menu: Licitação. devendo a
documentaçào ser prolocolada no Setor de PÍotocolo Geml desta Prefeitura, localizado no andar térreo da Rua DÍ. Cruz Machado, n..205, Bairro
Centro - Uniào da Vitória - Estado do Paraná.

rvww.diariornunicioal.conl.br/ÀnrD 696
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Os inreressados deverão apresentar os Documcntos dc Habilitação a paÍtir da publicaçào na Imprensa OÍicial, em horário de expediente, dÀs l2hs à6

l8hs no SETOR DE PROTOCOLO GERÀI, oa sede dâ Pref€itura Mudçipal, sito à Ruâ Dr. Cruz Machado, n.'205. ardar térreo, Cetrto - União

da Virória/PR. 
OeurtÀo
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BÁCHIR ÁBBAS
Prefeito

Publlcrdo por:
Paulo Marcelo Scheid

Códlgo lderdÍlcrdor:D258EDlÍ4
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Ourds inforÍnaçôes podem ser obtidas no Dpto. de Licitação dâ Prefeiturâ de União da Vitori4 no endereço Rua th. Cruz Machado, n." 205,4"
Pavimelto, CentÍo, telefones (421 3521-1231. E-MÁIL: liçitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br SITE: www.uniaodavitoria,pr.gov.br - link:
*LrcrTAçÀo".

Urilo d. Vltórl.y'P& ll de rbrtl dc 2022.

PUBLICAR NO DIARIO OFICIAT- GETIA
UIVIA ECONOMIA DE ATÉ 9O7" NOS
CUSTOS COIVI PUBLICAÇÕfS.
MENOS GASTOS, MAIS RECURSOS
PARA INVTS I IR NO MUNICíPIO.

PARA INFORMAÇÕES

41 . 3223.5733
diariooficial@amp.org. br

D
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PUB. LEGAL
Segunda e TerçaFeta, 1 1 e't 2 de Abtil de 2022 - En. 4629

o rculssú ôup,
L
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PFEFEIÍURÁ MUNICIPÁL
D€ uNrÁo oa vrÍóRlÁ
ESTADo oo PABANÁ

avtso oÊ EotrÁL DE cHAiraMENro púBLtco N..
02t2022

PROCESSO AO| N|STR^T|VO N.. 7212022
(lnexisibilidade dê licitação n.' 06/2022)

o MuNtcÍpto DE uNtÁo DAVtróRtA, EsrADo Do
PARANÁ, átâvés dâ Sêcrelâr â Mun cipálde Meio Ambienle

(SEMMA), toma públ co parâ o @hheofrenlodos
rle essados oue es!á irsEu a"do D,oes de (hamdmenlo

pà'á ô CRFDF\CIAMFÀ,ITO dê Cl INICAS e HOSPITAIS
VETÉR|NÁRlos com â Ínâlidâóe dê crêdenciâr pêssôás
juridi@s paÉ ã pÍeslâçáo de serviços especrãlizâdos nâ
rêBlizâção de procêdimenlos clinicos, cinjrsicôs, êxames,

irrenâção. vàc'rçàoe àss'slênoâ méd ca vetennénà pârã
anmaisde pêqueno poíle (cáninos e ielinos), de êcordo coín
às co.diçóes eslabelecldas nesle Editalque será regido pela
LeiS 66ô/93 suas állerações e demais nomas pêrlinenles. O

Edilá|, á6mpanhádo dos sêus anêxos podeÉ serobldo
âtrâvês do site oficiâl dâ Prefeilurâ.

htllr/onEodâvilôriá brôov br- Menu' L cile.ão. devendô á
documentácão ser obló@ladá nô Setôr de Pbleôlô Gê61
desta Prcfêiú@ l@lizado no andârtéísda Ruâ Dr Ctuz
Mâchádo n o205 BairoCenko- Uniáo da Vitóíiâ - Estado

da-Pê!êlit

Os inlerêsdos dêverãó aprê$nlarôs Ddmênlôsdê
HabililaÉôá partrr dá plblieçáo na lmpBns Ofcial, ém
honino de êxpêdiêntê, dôs 1 2hs às l ahs no SETOR OE

PROTocolo GERAL, nã *dê da PreÍeitu6 Municlpal, sito à
Rua Dr. Cruz Machâdo n.'205, ândêr réÍêô, Cênlro uniáo

daMióna/PR.

Segue abâixo os valores dos procêdimênlos â sercm
Éâlizêdos:
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aü'mioEnDi; ün.ÍisriDa d. I I à 20xg

ou'n eEPEvq(§urJr.nD, ir rrq

LtMsine.'IimlrJtêloí.9 tud'o3nrÉ dB posçó.r ná r0x3

o.l.\iiúr.rieÚlr.tll20«x R.úorraiá dur »oí(ó.r de 1r r zox,

osh$inhtíiIüIi.'nrdêllKg duÀspDJç&sktmâd.21x3

Plmqáo d. sptr'ho dê ounço {edrçio .ri Lok8

Rcm4to d. êspinho d. ounço + 5.d4io de r 1 â 20&

RenqãodemiLt@nÍd4ioilioide2lKe

PtulrPs & Eb d! 1r.zolq

PmbPgd.Etoádm:d.21{.3

rrrrmob ü2çio & Il e20(3

râ1./lmúilbçào a.ihÀ tu 2rxs

^rputàçàodemmbrupdsiolernicnorãléloxx
Áhpue.ao dr mmbDs Doi.nor. rh*íd d. rl r

LnudÉção do plobo o.rld ad ror+

oútrás irÍômáÉes pôdêm sêrobtidâs nô Dprô dê Ll.ltâçãô
da PÍefeitura de Uniàô da \rlóÍla. nô endeEço Rua O. Cruz

Mschado, n." 205, 4' Pavihenlo, Cênt.o,leleroôes (42)3521-
1237

ttuõdâ do nóduro) {ê 10x3 E-MAIL: licila€oi@u.iaódaúloria.oroôvbr

S ITE: 9w. uniâôdaviiô.iâ.broóyb. - liàtr "LIC|ÍACÁO' .

União dâ Viióriã/PR, 1 1 dê abril d,e 2022.

M&dorh 
'rhrr6 

(dhdr dô úddo Írná d!

ru«'n í.dnáÊu . 
^ríed+:o. 

.ru rq, Assine O lguassu.

3524-2363
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Detalhes processo licitatório

TCEPR

Insttuição Flnanceara

Contrato de Êmpréstimo

Mural de LicitaÉes Municipais

Cfu
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VolLar
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Enüdêde Aecutora MUNICÍPIO D€ UNúO OA VI-íóRIA

Ano* 2022

No licitâÉo/dispensa/inexigabilidàdea 6

l.'lodalidadea procÀ.o Inejdgjbitidôd€

NÚmeío edital/píocesso' 7212022

r.o. pro!.ri.nt.. .1. org.nl.oor intêrn..lonài!/múltllat.r.lr ilô.rédi

Data Cancelamento

cPF: 225,1281169 (!pqqs!)

Desarição Resumida do Otrjeto' 614 prpçsdlmq1to têm por ójeto: Cíedeiciar Oínicas e Hcdütis V€tennáírcs

parà a prestação de s€Mços espeoalizôdoG ná rêâlização de procêdimentos

clinicos, cinjrgicos, exames, intêmâção, vacinação e assistência m&ica
vewinária para ânimais de pequeno porte ((anin6 e íêlinos), dê ôcordo com

Dota6o Orçamentána' 2lOO11B6mOO412077339O390OOO

Prêço miiximo/Refeíênda de tr@ - 3.t6.{45,04

Data Publicàção TeÍmo rêHfrcacio 14g4p622

Dáta de l-ânçamento do tuibl

Data dô Aberturé dàs Propostas

Há itens erdusivos parê EPP/MEI

Há cota de pêrücipação pa.â EPP/ME?

Tr.ta-§e de obrá co.fl exiJêiciã de slJb(onffiio de EPP/ME?

Há prioridôde para aquisi(ie§ de microeÍnpresàs regionaas ou locâis?

Percentuâl de pârtjcipação: 0,00

https://servicls.tce.pr.gov.brlTCEPR/i,4unicipal/amUDetalhesProcessoCompra.aspx 1t1


