
RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE LICITAÇÃO 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA 
EXTRATO DE EDITAL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2022– REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
Pelo presente Termo de Retificação do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2022, cujo objeto trata do 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. TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados que foi realizada 
retificação no edital com alterações no Anexo I, Anexo II e Anexo X do Edital de licitação. 
 
 
Onde se lê: 
Anexo I – 4.1. a.9). A proponente vencedora deverá permanecer no município se responsabilizando durante o prazo mínimo de 48 
horas após os procedimentos operatórios para eventuais necessidades/complicações no pós-operatório dos animais e possam ser 
atendidas; 
Leia se: 
Anexo I – 4.1. a.9). A proponente vencedora deverá permanecer no município se responsabilizando durante o prazo mínimo de 24 
(vinte e quatro) horas após os procedimentos operatórios para eventuais necessidades/complicações no pós-operatório dos 
animais e possam ser atendidas; 
 
 
Onde se lê: 
Anexo I - 4.2. b). Para os cães com guardiões/tutores, estes devem se comprometer a realizar o pré jejum (sólidos 12 horas e 
líquidos 03 horas) e os cuidados pós-cirúrgico em seu domicílio retornando em 14 dias à clínica, a qual se compromete a liberar 
os animais após o período determinado pelo responsável técnico, mediante assinatura do prontuário de liberação; 
Leia se: 
Anexo I - 4.2. b). Para os cães com guardiões/tutores, estes devem se comprometer a realizar o pré jejum (sólidos 12 horas e 
líquidos 03 horas) e os cuidados pós-cirúrgico em seu domicílio. 
 
 
Onde se lê: 
Anexo II – 1.2.4. e). Declaração que se responsabiliza a permanecer no município pelo prazo mínimo de 48 horas para eventuais 
necessidades/complicações no pós-operatório dos animais. 
Leia se: 
Anexo II – 1.2.4. e). Declaração que se responsabiliza a permanecer no município pelo prazo mínimo de 24 horas para eventuais 
necessidades/complicações no pós-operatório dos animais. 
 
 
Onde se lê: 
Anexo X – 2.1.10. A proponente vencedora deverá permanecer no município se responsabilizando durante o prazo mínimo de 48 
horas após os procedimentos operatórios para eventuais necessidades/complicações no pós-operatório dos animais e possam ser 
atendidas; 
Leia se: 
Anexo X – 2.1.10. A proponente vencedora deverá permanecer no município se responsabilizando durante o prazo mínimo de 24 
horas após os procedimentos operatórios para eventuais necessidades/complicações no pós-operatório dos animais e possam ser 
atendidas; 
 
 
Onde se lê: 
Anexo X - 3.2. Para os cães com guardiões/tutores, estes devem se comprometer a realizar o pré jejum (sólidos 12 horas e líquidos 
03 horas) e os cuidados pós-cirúrgico em seu domicílio retornando em 14 dias à clínica, a qual se compromete a liberar os animais 
após o período determinado pelo responsável técnico, mediante assinatura do prontuário de liberação; 
Leia se: 
Anexo X - 3.2. Para os cães com guardiões/tutores, estes devem se comprometer a realizar o pré jejum (sólidos 12 horas e líquidos 
03 horas) e os cuidados pós-cirúrgico em seu domicílio. 
 
 
 
 
 
 



Onde se lê: 
Anexo X - 5.2. Para os cães com guardiões/tutores, estes devem se comprometer a realizar o pré jejum (sólidos 12 horas e líquidos 
03 horas) e os cuidados pós-cirúrgico em seu domicílio retornando em 14 dias à clínica, a qual se compromete a liberar os animais 
após o período determinado pelo responsável técnico, mediante assinatura do prontuário de liberação; 
Leia se: 
Anexo X - 5.2. Para os cães com guardiões/tutores, estes devem se comprometer a realizar o pré jejum (sólidos 12 horas e líquidos 
03 horas) e os cuidados pós-cirúrgico em seu domicílio. 
 
 
 
 

As demais especificações ficam mantidas conforme consta em edital. Melhores informações e cópia do presente edital na íntegra 
poderão ser obtidas junto ao departamento de licitações da Prefeitura Municipal de Santa Cecília das 08h30min às 11h00min e 
das 13h00min às 17h00min, ou pelo Telefone (49) 3244-2032. E-mail: licitacoes2@santacecilia.sc.gov.br, site: 
www.santacecilia.sc.gov.br. 

Sessão remarcada: 

Forma do Pregão: Eletrônico 

Tipo: Menor preço por item 

Recebimento das Propostas: Das 08h30min do dia 27/10/2022 até às 08h30min do dia 11/11/2022 no portal: 
www.portaldecompraspublicas.com.br  

Início da Sessão: 11/11/2022 às 08h35min, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br horário de Brasília–DF. 

  

Santa Cecília-SC, 26 de outubro de 2022 

Alessandra Aparecida Garcia 

Prefeita Municipal 
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