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PREGÃO ELETRÔNICO

61/2022

24/10/2022

Registro de Preços para futura e eventual contratação de prestação de serviços de
clínica veterinária para realização de castração de fêmeas e machos de cães e gatos,
com intuito de prevenir a transmissão de zoonoses e a procriação descontrolada,
conforme relação, quantitativos e especificações constantes no edital e em seus anexos.

61/2022

c) Modalidade: Pregão eletrônico

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

69/2022 - PE

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 16/11/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

M K CLINICA VETERINARIA LTDA

R$ 200.000,001.000,000 200,00001 - Deve estar incluso a mão de obra do profissional médico veterinário,
01 auxiliar para pesagem e anestesia dos animais (sem limite de
pesagem), piometras, materiais descartáveis e anestésicos para a
realização do procedimento, colar elisabetano e a medicação (antibiótico
e anti-inflamatório), acompanhar o pós-operatório por um período de 48
horas. - Marca: própria

SR

R$ 45.000,00300,000 150,00002 - Deve estar incluso a mão de obra do profissional médico veterinário,
01 auxiliar para pesagem e anestesia dos animais (sem limite de
pesagem), materiais descartáveis e anestésicos para a realização do
procedimento, colar elisabetano e a medicação (antibiótico e anti-
inflamatório), acompanhar o pós-operatório por um período de 48 horas. -
Marca: própria

SR

R$ 36.000,00300,000 120,00003 - Destinado a animais com sinais de fragilidade que necessitem de
anestesia especial. - Marca: própria

UN

R$ 281.000,00Total geral:

Alessandra Aparecida Garcia

16/11/2022Santa Cecília,

Prefeito(a) Municipal


