
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

PREGÃO 223/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

 

O Município de Joinville, por intermédio da Secretaria de Administração e Planejamento, doravante
denominada ÓRGÃO PROMOTOR, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013 e do Decreto Municipal nº 14.040, de 18 de dezembro de 2007, e das
demais normas legais aplicáveis neste ato representado pelo Sr. Miguel Angelo Bertolini, Secretário de
Administração e Planejamento e pela Sra. Daniela Civinski Nobre, Diretora Executiva, em face das propostas
apresentadas e do resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 223/2019, resolve REGISTRAR OS
PREÇOS da empresa abaixo qualificada, para futura e eventual prestação de Serviços Veterinários para a
Unidade de Bem Estar e Proteção Animal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente , nas
quantidades, termos e condições descritos no Edital e seus anexos, que passam a fazer parte desta, e em
conformidade com as disposições a seguir:
 
Nome da empresa: Clínica Médica Veterinária Vet Plus Joinville Ltda
CNPJ: 09.685.851/0001-90
Endereço: Anita Garibaldi, 924 - Bairro: Anita Garibaldi           
Cidade: Joinville            Estado: SC
CEP: 89.203-301
Telefone: (47) 3026-5599
Email: atendimento@vetplus.vet.br
Representante Legal: Gilian Guelmann   CPF: 030.760.529-93
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – A presente ata tem por objeto o registro de preços para prestação de serviços, quando requerido,
conforme descrição abaixo:

Item Servic ̧o Unid.
medida Quantidade

Valor
unitário

(R$)

Valor total
(R$)

1
Procedimento Veterinário - Suturas Grandes

Procedimento cirúrgico veterinário: Suturas complexas de ferimentos
profundos - incluso analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 20  188,70  3.774,00

2
Procedimento Veterinário - Suturas Grandes

Procedimento cirúrgico veterinário: Suturas complexas de ferimentos
profundos - incluso analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 35  243,45  8.520,75

3

Procedimento Veterinário - Suturas Grandes
Procedimento cirúrgico veterinário: Suturas complexas de ferimentos

profundos - incluso analgesia e anestesia para animais com mais de 21
kg. 

Serviço 10  276,40  2.764,00
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4
Procedimento Veterinário - Desobstrução uretral

Procedimento urogenital veterinário: Desobstrução uretral - incluso
analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 15  131,55  1.973,25

5
Procedimento Veterinário - Desobstrução uretral

Procedimento urogenital veterinário: Desobstrução uretral - incluso
analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 7  157,15  1.100,05

6
Procedimento Veterinário - Desobstrução uretral

Procedimento urogenital veterinário: Desobstrução uretral - incluso
analgesia e anestesia para animais com mais de 21 kg.

Serviço 3  169,51  508,53

7
Procedimento Veterinário - Transfusão de sangue

Procedimento ambulatorial veterinário: Transfusão de Sangue - incluso
analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 15  143,90  2.158,50

8
Procedimento Veterinário - Transfusão de sangue

Procedimento ambulatorial veterinário: Transfusão de Sangue - incluso
analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 15  143,90  2.158,50

9
Procedimento Veterinário - Transfusão de sangue

Procedimento ambulatorial veterinário: Transfusão de Sangue - incluso
analgesia e anestesia para animais com mais de 21 kg.

Serviço 10  143,90  1.439,00

10
Procedimento Verterinário - Internação

Procedimento de internação (diárias) - incluso medicações para
internamento para animais até 10 kg.

Serviço 350  75,35  26.372,50

11
Procedimento Verterinário - Internação

Procedimento de internação (diárias) - incluso medicações para
internamento para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 400  87,85  35.140,00

12
Procedimento Verterinário - Internação

Procedimento de internação (diárias) - incluso medicações para
internamento para animais com mais de 21 kg.

Serviço 150  100,15  15.022,50

13
Procedimento Veterinário - Eutanásia

Procedimento ambulatorial veterinário: Eutanásia - incluso analgesia e
anestesia para animais até 10 kg. 

Serviço 35  94,00  3.290,00

14
Procedimento Veterinário - Eutanásia

Procedimento ambulatorial veterinário: Eutanásia - incluso analgesia e
anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 35  109,41  3.829,35

15
Procedimento Veterinário - Eutanásia

Procedimento ambulatorial veterinário: Eutanásia - incluso analgesia e
anestesia para animais com mais de 21 kg.

Serviço 15  121,74  1.826,10

16
Procedimento Veterinário - Fecaloma/ Enema

Procedimento Gastrointestinal veterinário: Fecaloma/Enema - incluso
analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 6  62,35  374,10

17

Procedimento Veterinário - Fecaloma/ Enema
Fecaloma/ Enema - Procedimento Gastrointestinal veterinário:

Fecaloma/Enema - incluso analgesia e anestesia para animais de 11 até
20 kg.

Serviço 5  87,84  439,20

18
Procedimento Veterinário - Fecaloma/ Enema

Procedimento Gastrointestinal veterinário: Fecaloma/Enema - incluso
analgesia e anestesia para animais com mais de 21 kg.

Serviço 2  100,15  200,30

19

Procedimento Veterinário - Quimioterapia TVT
Procedimento ambulatorial veterinário: Quimioterapia com uso de

Vincristina para tratamento de Tumor Venério Transmissível (TVT) -
incluso analgesia e anestesia para animais até 10 kg. 

Serviço 100  62,41  6.241,00

20

Procedimento Veterinário - Quimioterapia TVT
Procedimento ambulatorial veterinário: Quimioterapia com uso de

Vincristina para tratamento de Tumor Venério Transmissível (TVT) -
incluso analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg. 

Serviço 120  75,50  9.060,00

21

Procedimento Veterinário - Quimioterapia TVT
Procedimento ambulatorial veterinário: Quimioterapia com uso de

Vincristina para tratamento de Tumor Venério Transmissível (TVT) -
incluso analgesia e anestesia para animais com mais de 21 kg. 

Serviço 30  100,15  3.004,50

22

Procedimento Veterinário - Quimioterapia
Procedimento ambulatorial veterinário: sessão de quimioterapia para

redução de tumores benígnos e malignos (não TVT) - incluso analgesia
e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 20  113,25  2.265,00

23

Procedimento Veterinário - Quimioterapia
Procedimento ambulatorial veterinário: sessão de quimioterapia para

redução de tumores benígnos e malignos (não TVT) - incluso analgesia Serviço 50  119,42  5.971,00

Ata de Registro de Preços SAP.UPR 5372005         SEI 19.0.193130-4 / pg. 2



e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

24

Procedimento Veterinário - Quimioterapia
Procedimento ambulatorial veterinário: sessão de quimioterapia para

redução de tumores benígnos e malignos (não TVT) - incluso analgesia
e anestesia para animais com mais de 21 kg.

Serviço 12  125,59  1.507,08

25 Procedimento Veterinário - Oxigênioterapia
Procedimento ambulatorial de oxigenoterapia - diária. Serviço 15  59,33  889,95

26
Procedimento Veterinário - Enucleação

Procedimento Oftámico veterinário: Cirurgia de Enucleação - incluso
analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 20  282,77  5.655,40

27
Procedimento Veterinário - Enucleação

Procedimento Oftámico veterinário: Cirurgia de Enucleação - incluso
analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 15  282,77  4.241,55

28
Procedimento Veterinário - Enucleação

Procedimento Oftámico veterinário: Cirurgia de Enucleação - incluso
analgesia e anestesia para animais acima de 20 kg.

Serviço 8  326,69  2.613,52

29

Procedimento Veterinário - Reposição da Glândula da Terceira Pálpebra
Procedimento oftámico veterinário: cirurgia de reposicionamento de

prolapso da glândula da terceira  palpebra - incluso analgesia e
anestesia para animais até 10 kg. 

Serviço 5  282,77  1.413,85

30

Procedimento Veterinário - Reposição da Glândula da Terceira Pálpebra
Procedimento oftámico veterinário: cirurgia de reposicionamento de

prolapso da glândula da terceira  palpebra - incluso analgesia e
anestesia para animais de 11 até 20 kg. 

Serviço 5  314,35  1.571,75

31

Procedimento Veterinário - Reposição da Glândula da Terceira Pálpebra
Procedimento oftámico veterinário: cirurgia de reposicionamento de

prolapso da glândula da terceira  palpebra - incluso analgesia e
anestesia para animais com mais de 21 kg. 

Serviço 2  345,95  691,90

32
Procedimento Veterinário - Retirada de Tumores Oculares

Procedimento oftálmico veterinário: cirurgia para retirada de tumores
oculares - incluso analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 5  201,10  1.005,50

33
Procedimento Veterinário - Retirada de Tumores Oculares

Procedimento oftálmico veterinário: cirurgia para retirada de tumores
oculares - incluso analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 5  229,61  1.148,05

34
Procedimento Veterinário - Retirada de Tumores Oculares

Procedimento oftálmico veterinário: cirurgia para retirada de tumores
oculares - incluso analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 2  245,02  490,04

35

Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Mandíbula
Procedimento ortopédico veterinário: cirurgia de osteossíntese de

mandíbula - incluso analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós
cirurgico para animais até 10 kg.

Serviço 15  500,05  7.500,75

36

Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Mandíbula
Procedimento ortopédico veterinário: cirurgia de osteossíntese de

mandíbula - incluso analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós
cirurgico para animais de 11 até 20 kg. 

Serviço 12  604,05  7.248,60

37

Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Mandíbula
Procedimento ortopédico veterinário: cirurgia de osteossíntese de

mandíbula - incluso analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós
cirurgico para animais com mais de 21 kg. 

Serviço 3  622,55  1.867,65

38

Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Maxilar
Procedimento ortopédico veterinário: cirurgia de osteossíntese de
maxilar - incluso analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós

cirurgico para animais até 10 kg. 

Serviço 10  459,05  4.590,50

39

Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Maxilar
Procedimento ortopédico veterinário: cirurgia de osteossíntese de
maxilar - incluso analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós

cirurgico para animais de 11 até 20 kg. 

Serviço 6  622,55  3.735,30

40

Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Maxilar
Procedimento ortopédico veterinário: cirurgia de osteossíntese de
maxilar - incluso analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós

cirurgico para animais acima de 21 kg. 

Serviço 2  622,55  1.245,10

41
Procedimento Veterinário - Ablação de Conduto Auditivo

Procedimento otológico veterinário: cirurgia de ablaçãodo conduto
auditivo - incluso analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 5  439,95  2.199,75

Procedimento Veterinário - Ablação de Conduto Auditivo
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42 Procedimento otológico veterinário: cirurgia de ablaçãodo conduto
auditivo - incluso analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 5  439,95  2.199,75

43
Procedimento Veterinário - Ablação de Conduto Auditivo

Procedimento otológico veterinário: cirurgia de ablaçãodo conduto
auditivo - incluso analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 2  471,55  943,10

44

Procedimento Veterinário - Remoção de Cálculo Dentário (Limpeza)
Procedimento buco-maxilo-facial veterinário: retirada de placas

bacterianas dos dentes - incluso analgesia e anestesia para animais até
10 kg.

Serviço 15  157,18  2.357,70

45

Procedimento Veterinário - Remoção de Cálculo Dentário (Limpeza)
Procedimento buco-maxilo-facial veterinário: retirada de placas

bacterianas dos dentes - incluso analgesia e anestesia para animais de
11 até 20 kg.

Serviço 12  157,18  1.886,16

46

Procedimento Veterinário - Remoção de Cálculo Dentário (Limpeza)
Procedimento buco-maxilo-facial veterinário: retirada de placas

bacterianas dos dentes - incluso analgesia e anestesia para animais
acima de 21.

Serviço 3  175,65  526,95

47
Procedimento Veterinário - Extração Dentária

Procedimento buco-maxilo-facial veterinário: cirurgia de extração
dentária - incluso analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 15  125,59  1.883,85

48
Procedimento Veterinário - Extração Dentária

Procedimento buco-maxilo-facial veterinário: cirurgia de extração
dentária - incluso analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 15  155,52  2.332,80

49
Procedimento Veterinário - Extração Dentária

Procedimento buco-maxilo-facial veterinário: cirurgia de extração
dentária - incluso analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 5  188,77  943,85

50
Procedimento Veterinário - Exérese de Tumor em Mucosa

Procedimento buco-maxilo-facial veterinário: exérese de tumor de
mucosa - incluso analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 10  181,05  1.810,50

51
Procedimento Veterinário - Exérese de Tumor em Mucosa

Procedimento buco-maxilo-facial veterinário: exérese de tumor de
mucosa - incluso analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 10  203,40  2.034,00

52
Procedimento Veterinário - Exérese de Tumor em Mucosa

Procedimento buco-maxilo-facial veterinário: exérese de tumor de
mucosa - incluso analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 5  238,86  1.194,30

53
Procedimento Veterinário - Sialocele

Procedimento buco-maxilo-facial veterinário: sialocele - incluso
analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 3  329,77  989,31

54
Procedimento Veterinário - Sialocele

Procedimento buco-maxilo-facial veterinário: sialocele - incluso
analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 3  361,35  1.084,05

55
Procedimento Veterinário - Sialocele

Procedimento buco-maxilo-facial veterinário: sialocele - incluso
analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 1  392,96  392,96

56
Procedimento Veterinário - Hérnia Diafragmática

Procedimento cirúrgico veterinário: cirurgia para correção de hérnia
diafragmática - incluso analgesia e anestesia para animais até 10 kg. 

Serviço 1  566,32  566,32

57

Procedimento Veterinário - Hérnia Diafragmática
Procedimento cirúrgico veterinário: cirurgia para correção de hérnia

diafragmática - incluso analgesia e anestesia para animais de 11 até 20
kg.

Serviço 1  597,14  597,14

58

Procedimento Veterinário - Hérnia Diafragmática
Procedimento cirúrgico veterinário: cirurgia de correção de hérnia

diafragmática - incluso analgesia e anestesia para animais acima de 21
kg. 

Serviço 1  628,73  628,73

59
Procedimento Veterinário - Hérnia Inguinal

Procedimento cirúrgico veterinário: cirurgia para correção de hérnia
inguinal - incluso analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 10  251,18  2.511,80

60
Procedimento Veterinário - Hérnia Inguinal

Procedimento cirúrgico veterinário: cirurgia para correção de hérnia
inguinal - incluso analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 8  282,77  2.262,16

61
Procedimento Veterinário - Hérnia Inguinal

Procedimento cirúrgico veterinário: cirurgia para correção de hérnia
inguinal - incluso analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 3  323,61  970,83

Procedimento Veterinário - Hérnia Perineal
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62 Procedimento cirúrgico veterinário: cirurgia para correção de hérnia
perineal - incluso analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 10  358,28  3.582,80

63
Procedimento Veterinário - Hérnia Perineal

Procedimento cirúrgico veterinário: cirurgia para correção de hérnia
perineal - incluso analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 10  446,12  4.461,20

64
Procedimento Veterinário - Hérnia Perineal

Procedimento cirúrgico veterinário: cirurgia para correção de hérnia
perineal - incluso analgesia e anestesia para animais acima 21 kg.

Serviço 3  496,97  1.490,91

65
Procedimento Veterinário - Hérnia Espúria

Procedimento cirúrgico veterinário: cirurgia para correção de hérnia
espúria - incluso analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 5  377,55  1.887,75

66
Procedimento Veterinário - Hérnia Espúria

Procedimento cirúrgico veterinário: cirurgia para correção de hérnia
espúria - incluso analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 5  439,96  2.199,80

67
Procedimento Veterinário - Hérnia Espúria

Procedimento cirúrgico veterinário: cirurgia para correção de hérnia
espúria - incluso analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 2  540,89  1.081,78

68
Procedimento Veterinário - Cirurgia de Pneumotoráx

Procedimento cirúrgico veterinário: cirurgia de pneumotoráx - incluso
analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 1  503,14  503,14

69
Procedimento Veterinário - Cirurgia de Pneumotoráx

Procedimento cirúrgico veterinário: cirurgia de pneumotoráx - incluso
analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 1  597,14  597,14

70
Procedimento Veterinário - Cirurgia de Pneumotoráx

Procedimento cirúrgico veterinário: cirurgia de pneumotoráx - incluso
analgesia e anestesia para animais acime de 21 kg.

Serviço 1  600,00  600,00

71
Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Costela

Procedimento ortopédico veterinário: osteossíntese de costela - incluso
analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 3  439,95  1.319,85

72
Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Costela

Procedimento ortopédico veterinário: osteossíntese de costela - incluso
analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 3  566,30  1.698,90

73
Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Costela

Procedimento ortopédico veterinário: osteossíntese de costela - incluso
analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 2  604,07  1.208,14

74
Procedimento Veterinário - Esplenectomia

Procedimento cirúrgico veterinário: esplenectomia total ou parcial -
incluso analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 2  408,25  816,50

75
Procedimento Veterinário - Esplenectomia

Procedimento cirúrgico veterinário: esplenectomia total ou parcial -
incluso analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 4  439,79  1.759,16

76
Procedimento Veterinário - Esplenectomia

Procedimento cirúrgico veterinário: esplenectomia total ou parcial -
incluso analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 2  471,55  943,10

77

Procedimento Veterinário - Piometra + OSH
Procedimento urogenital veterinário: cirurgia de piometra e ovário-
salpingo-histeréctomia (OSH) - incluso analgesia e anestesia para

animais até 10 kg.

Serviço 15  377,53  5.662,95

78

Procedimento Veterinário - Piometra + OSH
Procedimento urogenital veterinário: cirurgia de piometra e ovário-
salpingo-histeréctomia (OSH) - incluso analgesia e anestesia para

animais de 11 até 20 kg.

Serviço 20  427,46  8.549,20

79

Procedimento Veterinário - Piometra + OSH
Procedimento urogenital veterinário: cirurgia de piometra e ovário-
salpingo-histeréctomia (OSH) - incluso analgesia e anestesia para

animais acime de 21 kg.

Serviço 8  503,08  4.024,64

80

Procedimento Veterinário - Cesariana + OSH
Procedimento urogenital veterinário: cirurgia para cesariana e ovário-

salpingo-histerectomia (OSH) - incluso analgesia e anestesia para
animais até 10 kg.

Serviço 6  377,55  2.265,30

81

Procedimento Veterinário - Cesariana + OSH
Procedimento urogenital veterinário: cirurgia para cesariana e ovário-

salpingo-histerectomia (OSH) - incluso analgesia e anestesia para
animais de 11 até 20 kg.

Serviço 6  439,78  2.638,68

Procedimento Veterinário - Cesariana + OSH
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82 Procedimento urogenital veterinário: cirurgia para cesariana e ovário-
salpingo-histerectomia (OSH) - incluso analgesia e anestesia para

animais acime de 21 kg.

Serviço 2  503,08  1.006,16

83

Procedimento Veterinário - Cirurgia de Torção Gástrica
Procedimento gastro-intestinal veterinário: cirurgia para correção de
torção/dilatação gástrica - incluso analgesia e anestesia para animais

até 10 kg.

Serviço 1  314,36  314,36

84

Procedimento Veterinário - Cirurgia de Torção Gástrica
Procedimento gastro-intestinal veterinário: cirurgia para correção de

torção/dilatação gástrica - incluso analgesia e anestesia para animais de
11 até 20 kg.

Serviço 1  377,55  377,55

85

Procedimento Veterinário - Cirurgia de Torção Gástrica
Procedimento gastro-intestinal veterinário: cirurgia para correção de
torção/dilatação gástrica - incluso analgesia e anestesia para animais

acima de 21 kg.

Serviço 2  566,15  1.132,30

86
Procedimento Veterinário - Cirurgia Gastrotomia

Procedimento gastrointestinal veterinário: gastrotomia - incluso
analgesia e anestesia para animais até 10 kg. 

Serviço 3  320,53  961,59

87
Procedimento Veterinário - Cirurgia Gastrotomia

Procedimento gastrointestinal veterinário: gastrotomia - incluso
analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg. 

Serviço 3  377,55  1.132,65

88
Procedimento Veterinário - Cirurgia Gastrotomia

Procedimento gastrointestinal veterinário: gastrotomia - incluso
analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg. 

Serviço 2  503,10  1.006,20

89
Procedimento Veterinário - Cistotomia

Procedimento urogenital veterinário: cistotomia - incluso analgesia e
anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 6  345,95  2.075,70

90
Procedimento Veterinário - Cistotomia

Procedimento urogenital veterinário: cistotomia - incluso analgesia e
anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 5  377,55  1.887,75

91
Procedimento Veterinário - Cistotomia

Procedimento urogenital veterinário: cistotomia - incluso analgesia e
anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 2  439,79  879,58

92
Procedimento Veterinário - Enterotomia

Procedimento gastrointestinal veterinário: enterotomia - incluso
analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 5  427,46  2.137,30

93
Procedimento Veterinário - Enterotomia

Procedimento gastrointestinal veterinário: enterotomia - incluso
analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 5  490,75  2.453,75

94
Procedimento Veterinário - Enterotomia

Procedimento gastrointestinal veterinário: enterotomia - incluso
analgesia e anestesia para animais acima 21 kg.

Serviço 2  596,97  1.193,94

95
Procedimento Veterinário - Enterectomia

Procedimento gastrointestinal veterinário: enterectomia - incluso
analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 5  471,55  2.357,75

96
Procedimento Veterinário - Enterectomia

Procedimento gastrointestinal veterinário: enterectomia - incluso
analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 5  528,67  2.643,35

97
Procedimento Veterinário - Enterectomia

Procedimento gastrointestinal veterinário: enterectomia - incluso
analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 2  597,14  1.194,28

98

Procedimento Veterinário - Excisão da Cabeça do Fêmur
(Colocefalectomia)

Procedimento ortopédico veterinário: colocefalectomia - incluso
analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 35  439,95  15.398,25

99

Procedimento Veterinário - Excisão da Cabeça do Fêmur
(Colocefalectomia)

Procedimento ortopédico veterinário: colocefalectomia - incluso
analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 35  503,13  17.609,55

100

Procedimento Veterinário - Excisão da Cabeça do Fêmur
(Colocefalectomia)

Procedimento ortopédico veterinário: colocefalectomia - incluso
analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 10  566,32  5.663,20

101
Procedimento Veterinário - Mastectomia Unilateral

Procedimento cirúrgico veterinário: mastectomia unilateral - incluso Serviço 40  408,37  16.334,80
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analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

102
Procedimento Veterinário - Mastectomia Unilateral

Procedimento cirúrgico veterinário: mastectomia unilateral - incluso
analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 40  439,95  17.598,00

103
Procedimento Veterinário - Mastectomia Unilateral

Procedimento cirúrgico veterinário: mastectomia unilateral - incluso
analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 10  471,55  4.715,50

104
Procedimento Veterinário - Mastectomia Bilateral

Procedimento cirúrgico veterinário: mastectomia bilateral- incluso
analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 40  471,55  18.862,00

105
Procedimento Veterinário - Mastectomia Bilateral

Procedimento cirúrgico veterinário: mastectomia bilateral - incluso
analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 40  553,20  22.128,00

106
Procedimento Veterinário - Mastectomia Bilateral

Procedimento cirúrgico veterinário: mastectomia bilateral - incluso
analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 10  616,40  6.164,00

107
Procedimento Veterinário - Laparotomia Exploratória

Procedimento cirurgico veterinário: laparotomia exploratória - incluso
analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 3  389,87  1.169,61

108
Procedimento Veterinário - Laparotomia Exploratória

Procedimento cirurgico veterinário: laparotomia exploratória - incluso
analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 3  421,46  1.264,38

109
Procedimento Veterinário - Laparotomia Exploratória

Procedimento cirurgico veterinário: laparotomia exploratória - incluso
analgesia e anestesia para animais acma de 21 kg.

Serviço 2  453,00  906,00

110
Procedimento Veterinário - Ligamento Cruzado

Procedimento ortopédico veterinário: ligamento cruzado - incluso
analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 4  588,66  2.354,64

111
Procedimento Veterinário - Ligamento Cruzado

Procedimento ortopédico veterinário: ligamento cruzado - incluso
analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 4  664,15  2.656,60

112
Procedimento Veterinário - Ligamento Cruzado

Procedimento ortopédico veterinário: ligamento cruzado - incluso
analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 2  741,99  1.483,98

113
Procedimento Veterinário - Luxação de Patela

Procedimento ortopédico veterinário: correção de luxação de patela -
incluso analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 4  503,14  2.012,56

114
Procedimento Veterinário - Luxação de Patela

Procedimento ortopédico veterinário: correção de luxação de patela -
incluso analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 4  566,30  2.265,20

115
Procedimento Veterinário - Luxação de Patela

Procedimento ortopédico veterinário: correção de luxação de patela -
incluso analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 2  628,70  1.257,40

116

Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Pelve
Procedimento ortopédico veterinário: osteossíntese de pelve - incluso

analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós cirurgico  para
animais até 10 kg.

Serviço 15  566,32  8.494,80

117

Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Pelve
Procedimento ortopédico veterinário: osteossíntese de pelve - incluso

analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós cirurgico  para
animais de 11 até 20 kg.

Serviço 15  628,73  9.430,95

118

Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Pelve
Procedimento ortopédico veterinário: osteossíntese de pelve - incluso

analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós cirurgico  para
animais acima de 21 kg.

Serviço 8  755,09  6.040,72

119

Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Fêmur
Procedimento ortopédico veterinário: osteossíntese de fêmur - incluso

analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós cirurgico para
animais até 10 kg.

Serviço 55  566,32  31.147,60

120

Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Fêmur
Procedimento ortopédico veterinário: osteossíntese de fêmur - incluso

analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós cirurgico para
animais de 11 até 20 kg.

Serviço 55  628,72  34.579,60

121

Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Fêmur
Procedimento ortopédico veterinário: osteossíntese de fêmur - incluso Serviço 20  755,09  15.101,80
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121 analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós cirurgico para
animais acima de 21 kg.

Serviço 20  755,09  15.101,80

122

Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Tíbia
Procedimento ortopédico veterinário: osteossíntese de tíbia - incluso

analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós cirurgico para
animais até 10 kg.

Serviço 55  580,47  31.925,85

123

Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Tíbia
Procedimento ortopédico veterinário: osteossíntese de tíbia - incluso

analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós cirurgico para
animais de 11 até 20 kg.

Serviço 55  616,40  33.902,00

124

Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Tíbia
Procedimento ortopédico veterinário: osteossíntese de tíbia - incluso

analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós cirurgico para
animais acima de 21 kg.

Serviço 20  755,09  15.101,80

125

Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Úmero
Procedimento ortopédico veterinário: osteossíntese de úmero - incluso

analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós operatório para
animais até 10 kg.

Serviço 55  566,30  31.146,50

126

Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Úmero
Procedimento ortopédico veterinário: osteossíntese de úmero - incluso

analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós operatório para
animais de 11 até 20 kg.

Serviço 55  628,70  34.578,50

127

Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Úmero
Procedimento ortopédico veterinário: osteossíntese de úmero - incluso

analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós operatório para
animais acima de  21 kg.

Serviço 20  755,09  15.101,80

128

Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Rádio e Ulna
Procedimento ortopédico veterinário: osteossíntese de rádio e ulna -

incluso analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós cirurgico para
animais até 10 kg.

Serviço 30  515,46  15.463,80

129

Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Rádio e Ulna
Procedimento ortopédico veterinário: osteossíntese de rádio e ulna -

incluso analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós cirurgico para
animais de 11 até 20 kg.

Serviço 30  553,22  16.596,60

130

Procedimento Veterinário - Osteossíntese de Rádio e Ulna
Procedimento ortopédico veterinário: osteossíntese de rádio e ulna -

incluso analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós cirurgico para
animais acima de 21 kg.

Serviço 10  559,38  5.593,80

131
Procedimento Veterinário - Amputação de Membro Torácico

Procedimento ortopédico veterinário: amputação de memro torácico -
incluso analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 30  377,55  11.326,50

132
Procedimento Veterinário - Amputação de Membro Torácico

Procedimento ortopédico veterinário: amputação de memro torácico -
incluso analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 30  439,96  13.198,80

133
Procedimento Veterinário - Amputação de Membro Torácico

Procedimento ortopédico veterinário: amputação de memro torácico -
incluso analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 10  566,30  5.663,00

134
Procedimento Veterinário - Amputação Membro Pélvico

Procedimento ortopédico veterinário: amputação de membro pélvico -
incluso analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 30  377,55  11.326,50

135
Procedimento Veterinário - Amputação Membro Pélvico

Procedimento ortopédico veterinário: amputação de membro pélvico -
incluso analgesia e anestesia para animaisde 11 até 20 kg.

Serviço 30  439,96  13.198,80

136
Procedimento Veterinário - Amputação Membro Pélvico

Procedimento ortopédico veterinário: amputação de membro pélvico -
incluso analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 12  566,30  6.795,60

137
Procedimento Veterinário - Amputação de Falange

Procedimento ortopédico veterinário: amputação de falange - incluso
analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 5  175,65  878,25

138
Procedimento Veterinário - Amputação de Falange

Procedimento ortopédico veterinário: amputação de falange - incluso
analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 5  226,50  1.132,50

139
Procedimento Veterinário - Amputação de Falange

Procedimento ortopédico veterinário: amputação de falange - incluso
analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 2  282,75  565,50
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140
Procedimento Veterinário - Prolapso de Reto/ Bolsa de Tabaco

Procedimento gastrointestinal veterinário: correção de prolapso de reto
- incluso analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 10  147,15  1.471,50

141
Procedimento Veterinário - Prolapso de Reto/ Bolsa de Tabaco

Procedimento gastrointestinal veterinário: correção de prolapso de reto
- incluso analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 10  166,43  1.664,30

142
Procedimento Veterinário - Prolapso de Reto/ Bolsa de Tabaco

Procedimento gastrointestinal veterinário: correção de prolapso de reto
- incluso analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 3  191,85  575,55

143
Procedimento Veterinário - Amputação de Prolapso de Reto

Procedimento gastrintestinal veterinário: amputação de prolapso de
reto - incluso analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 15  258,89  3.883,35

144
Procedimento Veterinário - Amputação de Prolapso de Reto

Procedimento gastrintestinal veterinário: amputação de prolapso de
reto - incluso analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 10  367,50  3.675,00

145
Procedimento Veterinário - Amputação de Prolapso de Reto

Procedimento gastrintestinal veterinário: amputação de prolapso de
reto - incluso analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 4  487,70  1.950,80

146
Procedimento Veterinário - Prolapso de Vulva (Histeropexia)

Procedimento urogenital veterinário: correção de prolapso de uterino -
incluso analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 6  314,35  1.886,10

147
Procedimento Veterinário - Prolapso de Vulva (Histeropexia)

Procedimento urogenital veterinário: correção de prolapso de uterino -
incluso analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 6  377,55  2.265,30

148
Procedimento Veterinário - Prolapso de Vulva (Histeropexia)

Procedimento urogenital veterinário: correção de prolapso de uterino -
incluso analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 4  408,35  1.633,40

149
Procedimento Veterinário - Uretrostomia Escrotal

Procedimento urogenital veterinário: uretrostomia escrotal - incluso
analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 2  377,55  755,10

150
Procedimento Veterinário - Uretrostomia Escrotal

Procedimento urogenital veterinário: uretrostomia escrotal - incluso
analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 2  439,96  879,92

151
Procedimento Veterinário - Uretrostomia Escrotal

Procedimento urogenital veterinário: uretrostomia escrotal - incluso
analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 2  483,47  966,94

152
Procedimento Veterinário - Uretrostomia Perineal

Procedimento urogenital veterinário: cirurgia de uretrostomia perineal -
icluso analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 4  408,37  1.633,48

153
Procedimento Veterinário - Uretrostomia Perineal

Procedimento urogenital veterinário: cirurgia de uretrostomia perineal -
icluso analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 4  446,12  1.784,48

154
Procedimento Veterinário - Uretrostomia Perineal

Procedimento urogenital veterinário: cirurgia de uretrostomia perineal -
icluso analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 2  483,85  967,70

155
Procedimento Veterinário - Artrodese

Procedimento ortopédico veterinário: artrose - incluso analgesia e
anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 10  415,30  4.153,00

156
Procedimento Veterinário - Artrodese

Procedimento ortopédico veterinário: artrose - incluso analgesia e
anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 10  477,71  4.777,10

157
Procedimento Veterinário - Artrodese

Procedimento ortopédico veterinário: artrose - incluso analgesia e
anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 5  540,89  2.704,45

158 Procedimento Veterinário - Consulta Plantão
Procedimento ambulatorial veteriário: consulta plantão veterinário. Serviço 300  62,41  18.723,00

159
Procedimento Veterinário - Consulta Cardiologista

Procedimento ambulatorial veterinário: consulta com especialista em
cardiologia.

Serviço 10  94,00  940,00

160
Procedimento Veterinário - Sedação

Procedimento anestésico veterinário: sedação - incluso analgesia e
anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 40  75,51  3.020,40

161
Procedimento Veterinário - Sedação

Procedimento anestésico veterinário: sedação - incluso analgesia e
anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 40  94,00  3.760,00
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162
Procedimento Veterinário - Sedação

Procedimento anestésico veterinário: sedação - incluso analgesia e
anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 10  109,40  1.094,00

163
Procedimento Veterinário - Correção de Entrópio

Procedimento oftámico veterinário: correção cirurgica de entrópio -
incluso analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 6  282,77  1.696,62

164
Procedimento Veterinário - Correção de Entrópio

Procedimento oftámico veterinário: correção cirurgica de entrópio -
incluso analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 6  352,10  2.112,60

165
Procedimento Veterinário - Correção de Entrópio

Procedimento oftámico veterinário: correção cirurgica de entrópio -
incluso analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 3  408,37  1.225,11

166
Procedimento Veterinário - Correção de Ectrópio

Procedimento oftálmico veterinário: Correção cirurgica de ectrópio -
incluso anlagesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 3  282,77  848,31

167
Procedimento Veterinário - Correção de Ectrópio

Procedimento oftálmico veterinário: Correção cirurgica de ectrópio -
incluso anlagesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 3  352,12  1.056,36

168
Procedimento Veterinário - Correção de Ectrópio

Procedimento oftálmico veterinário: Correção cirurgica de ectrópio -
incluso anlagesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 2  408,35  816,70

169 Procedimento Veterinário - Limpeza de Míase
Procedimento ambulatorial veterinário: limpeza de ferida com míase. Serviço 30  56,25  1.687,50

170
Procedimento Veterinário - Penectomia

Procedimento urogenital veterinário: penectomia - incluso analgesia e
anestesia para animais até 10 kg

Serviço 8  364,45  2.915,60

171
Procedimento Veterinário - Penectomia

Procedimento urogenital veterinário: penectomia - incluso analgesia e
anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 4  439,96  1.759,84

172
Procedimento Veterinário - Penectomia

Procedimento urogenital veterinário: penectomia - incluso analgesia e
anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 2  515,46  1.030,92

173

Procedimento Veterinário - Exerese de tumor cutâneo
Exerese de tumor cutâneo - Procedimento cirurgico veterinário: exérese

de tumor cutâneo independente do tamanho - incluso analgesia e
anestesia para animais até 10 kg

Serviço 15  238,86  3.582,90

174

Procedimento Veterinário - Exerese de tumor cutâneo
Procedimento cirurgico veterinário: exérese de tumor cutâneo

independente do tamanho - incluso analgesia e anestesia para animais
de 11 até 20 kg

Serviço 15  264,28  3.964,20

175

Procedimento Veterinário - Exerese de tumor cutâneo
Procedimento cirurgico veterinário: exérese de tumor cutâneo

independente do tamanho - incluso analgesia e anestesia para animais
acima de 21 kg

Serviço 5  314,30  1.571,50

176

Procedimento Veterinário - Exerese de múltiplos tumores cutâneos
Procedimento cirurgico veterinário: exérese de múltiplos tumores

cutâneos independente do tamanho - incluso analgesia e anestesia
para animais até 10 kg

Serviço 20  302,00  6.040,00

177

Procedimento Veterinário - Exerese de múltiplos tumores cutâneos
Procedimento cirurgico veterinário: exérese de múltiplos tumores

cutâneos independente do tamanho - incluso analgesia e anestesia
para animais de 10 até 20 kg

Serviço 20  377,55  7.551,00

178

Procedimento Veterinário - Exerese de múltiplos tumores cutâneos
Procedimento cirurgico veterinário: exérese de múltiplos tumores

cutâneos independente do tamanho - incluso analgesia e anestesia
para animais acima de 21 kg

Serviço 6  408,37  2.450,22

179
Procedimento Veterinário - Conchectomia unilateral

Procedimento cirurgico veterinário: conchectomia unilateral - incluso
analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 2  257,35  514,70

180
Procedimento Veterinário - Conchectomia unilateral

Procedimento cirurgico veterinário: conchectomia unilateral - incluso
analgesia e anestesia para animais de 11  até 20 kg.

Serviço 2  358,28  716,56

181
Procedimento Veterinário - Conchectomia unilateral

Procedimento cirurgico veterinário: conchectomia unilateral - incluso
analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 2  364,45  728,90
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182
Procedimento Veterinário - Otohematoma

Procedimento cirurgico veterinário: otohematoma - incluso analgesia e
anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 10  245,02  2.450,20

183
Procedimento Veterinário - Otohematoma

Procedimento cirurgico veterinário: otohematoma - incluso analgesia e
anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 10  308,20  3.082,00

184
Procedimento Veterinário - Otohematoma

Procedimento cirurgico veterinário: otohematoma - incluso analgesia e
anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 10  408,35  4.083,50

185
Procedimento Veterinário - Nefrectomia

Procedimento cirurgico veterinário: nefrectomia - incluso analgesia e
anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 5  453,05  2.265,25

186
Procedimento Veterinário - Nefrectomia

Procedimento cirurgico veterinário: nefrectomia - incluso analgesia e
anestesia para animais de 11 até 20 kg

Serviço 5  515,46  2.577,30

187
Procedimento Veterinário - Nefrectomia

Procedimento cirurgico veterinário: nefrectomia - incluso analgesia e
anestesia para animais acima de 21 kg

Serviço 2  566,32  1.132,64

188
Procedimento Veterinário - Esofagotomia 

Procedimento cirurgico veterinário: esofagotomia - incluso analgesia e
anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 5  377,55  1.887,75

189
Procedimento Veterinário - Esofagotomia 

Procedimento cirurgico veterinário: esofagotomia - incluso analgesia e
anestesia para animais de 11 até 20 kg

Serviço 5  408,35  2.041,75

190
Procedimento Veterinário - Esofagotomia 

Procedimento cirurgico veterinário: esofagotomia - incluso analgesia e
anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 3  439,95  1.319,85

191
Procedimento Veterinário - Hérnia Umbilical

Procedimento cirurgico veterinário: hérnia umbilical - incluso analgesia
e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 20  175,67  3.513,40

192
Procedimento Veterinário - Hérnia Umbilical

Procedimento cirurgico veterinário: hérnia umbilical - incluso analgesia
e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 15  201,10  3.016,50

193
Procedimento Veterinário - Hérnia Umbilical

Procedimento cirurgico veterinário: hérnia umbilical - incluso analgesia
e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 5  207,26  1.036,30

194

Procedimento Veterinário - Osteosíntese de Escápula 
Procedimento cirurgico veterinário: osteosíntese de escápula - incluso

analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós cirurgico para
animais até 10 kg.

Serviço 8  503,14  4.025,12

195

Procedimento Veterinário - Osteosíntese de Escápula 
Procedimento cirurgico veterinário: osteosíntese de escápula - incluso

analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós cirurgico para
animais de 11 até 20 kg. 

Serviço 8  584,81  4.678,48

196

Procedimento Veterinário - Osteosíntese de Escápula 
Procedimento cirurgico veterinário: osteosíntese de escápula - incluso

analgesia, anestesia e 03 exames de raio X no pós cirurgico para
animais acima de 21 kg.

Serviço 3  610,20  1.830,60

197
Procedimento Veterinário - Caudectomia 

Procedimento cirurgico veterinário: caudectomia - incluso analgesia e
anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 6  188,77  1.132,62

198
Procedimento Veterinário - Caudectomia 

Procedimento cirurgico veterinário: caudectomia - incluso analgesia e
anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 6  251,18  1.507,08

199
Procedimento Veterinário - Caudectomia 

Procedimento cirurgico veterinário: caudectomia - incluso analgesia e
anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 3  295,10  885,30

200
Procedimento Veterinário - Retirada de Fixadores Externos

Procedimetos cirugico veterinário: retirada de fixadores externos -
incluso analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 150  97,08  14.562,00

201
Procedimento Veterinário - Retirada de Fixadores Externos

Procedimetos cirugico veterinário: retirada de fixadores externos -
incluso analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 150  109,41  16.411,50

202
Procedimento Veterinário - Retirada de Fixadores Externos

Procedimetos cirugico veterinário: retirada de fixadores externos - Serviço 50  122,51  6.125,50
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incluso analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

203
Procedimento Veterinário - Gengivectomia

Procedimento cirurgico veterinário: gengivectomia - incluso analgesia e
anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 5  157,18  785,90

204
Procedimento Veterinário - Gengivectomia

Procedimento cirurgico veterinário: gengivectomia - incluso analgesia e
anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 5  157,18  785,90

205
Procedimento Veterinário - Gengivectomia

Procedimento cirurgico veterinário: gengivectomia - incluso analgesia e
anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 2  219,59  439,18

206
Procedimento Veterinário - Redução de Fístula

Procedimento cirurgico veterinário: redução de fístula - incluso
analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 5  302,04  1.510,20

207
Procedimento Veterinário - Redução de Fístula

Procedimento cirurgico veterinário: redução de fístula - incluso
analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 5  364,45  1.822,25

208
Procedimento Veterinário - Redução de Fístula

Procedimento cirurgico veterinário: redução de fístula - incluso
analgesia e anestesia para animais acima 21 kg.

Serviço 2  377,55  755,10

209
Procedimento Veterinário - Esternotomia

Procedimento cirurgico veterinário: esternotomia - incluso analgesia e
anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 1  515,46  515,46

210
Procedimento Veterinário - Esternotomia

Procedimento cirurgico veterinário: esternotomia - incluso analgesia e
anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 1  553,24  553,24

211
Procedimento Veterinário - Esternotomia

Procedimento cirurgico veterinário: esternotomia - incluso analgesia e
anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 1  597,14  597,14

212
Procedimento Veterinário - Prolapso de Vagina

Procedimento cirurgico veterinário: prolapso de vagina - incluso
analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 6  314,35  1.886,10

213
Procedimento Veterinário - Prolapso de Vagina

Procedimento cirurgico veterinário: prolapso de vagina - incluso
analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 6  377,55  2.265,30

214
Procedimento Veterinário - Prolapso de Vagina

Procedimento cirurgico veterinário: prolapso de vagina - incluso
analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 3  471,55  1.414,65

215

Procedimento Veterinário - Osteosíntese de Patelaa
Procedimento cirurgico veterinário: osteossíntese de patela - incluso

analgesia, anestesia e 03 exames de raio x no pós cirurgico para animais
de até 10 kg.

Serviço 1  439,96  439,96

216

Procedimento Veterinário - Osteosíntese de Patelaa
Procedimento cirurgico veterinário: osteossíntese de patela - incluso

analgesia, anestesia e 03 exames de raio x no pós cirurgico para animais
de 11 até 20 kg.

Serviço 1  439,96  439,96

217

Procedimento Veterinário - Osteosíntese de Patelaa
Procedimento cirurgico veterinário: osteossíntese de patela - incluso

analgesia, anestesia e 03 exames de raio x no pós cirurgico para animais
de acima de 21 kg.

Serviço 1  439,96  439,96

218
Procedimento Veterinário - Ruptura de Tendão

Procedimento cirurgico veterinário: ruptura de tendão - incluso
analgesia e anestesia para animais de até 10 kg.

Serviço 5  377,55  1.887,75

219
Procedimento Veterinário - Ruptura de Tendão

Procedimento cirurgico veterinário: ruptura de tendão - incluso
analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 5  503,12  2.515,60

220
Procedimento Veterinário - Ruptura de Tendão

Procedimento cirurgico veterinário: ruptura de tendão - incluso
analgesia e anestesia para animais acima de 21 kg.

Serviço 2  540,89  1.081,78

221
Procedimento Veterinário - Avulsão de Tendão

Procedimento cirurgico veterinário: avulsão de tendão - incluso
analgesia e anestesia para animais até 10 kg.

Serviço 5  377,55  1.887,75

222
Procedimento Veterinário - Avulsão de Tendão

Procedimento cirurgico veterinário: avulsão de tendão - incluso
analgesia e anestesia para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 5  377,55  1.887,75

Procedimento Veterinário - Avulsão de Tendão
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223 Procedimento cirurgico veterinário: avulsão de tendão - incluso
analgesia e anestesia para animais atcima de 21 kg.

Serviço 2  377,55  755,10

224

Procedimento Veterinário - Luxação Coxofemural (Cavilha)
Procedimento cirurgico veterinário: luxação coxofemural com utilização
da técnica Cavilha - incluso analgesia, anestesia e 03 exames de raio X

no pós cirurgicos para animais até 10 kg.

Serviço 1  439,96  439,96

225

Procedimento Veterinário - Luxação Coxofemural (Cavilha)
Procedimento cirurgico veterinário: luxação coxofemural com utilização
da técnica Cavilha - incluso analgesia, anestesia e 03 exames de raio X

no pós cirurgicos para animais de 11 até 20 kg.

Serviço 1  503,14  503,14

226

Procedimento Veterinário - Luxação Coxofemural (Cavilha)
Procedimento cirurgico veterinário: luxação coxofemural com utilização
da técnica Cavilha - incluso analgesia, anestesia e 03 exames de raio X

no pós cirurgicos para animais acima de 21 kg.

Serviço 1  566,32  566,32

227
Exame de Imagem Veterinário - Ultrassom

Exame de imagem veterinário: diagnóstico por imagem através de exame
ultrassonográfico.

Serviço 130  106,33  13.822,90

228
Exame de Imagem Veterinário - Ultrassom de Plantão Veterinário

Exame de imagem veterinário: diagnóstico por imagem através de exame
ultrassonográfico em horário de plantão veterinário.

Serviço 10  157,18  1.571,80

229
Exame de Imagem Veterinário - Ultrassom Oftálmico

Exame de imagem veterinário: diagnóstico por imagem de patologias
oftálmicas através de exame ultrassonográfico.

Serviço 10  113,26  1.132,60

230
Exame de Imagem Veterinário - Raio X

Exame de imagem veterinário: diagnóstico por imagem através de raio X
- por exposição.

Serviço 350  43,92  15.372,00

231
Exame de Imagem Veterinário - Raio X de Plantão

Exame de imagem veterinário: diagnóstico por imagem através de raio X
em horário de plantão veterinário.            

Serviço 20  43,92  878,40

232
Exame de Imagem Veterinário - Raio X Constratado

Exame de imagem veterinário: diagnóstico por imagem através de raio X
contrastado - por exposição

Serviço 15  94,00  1.410,00

233 Exame de Imagem Veterinário - Ecocardiografia e Ecodoppler Serviço 8  144,08  1.152,64

234
Procedimento Veterinário-Alimentação Parenteral

Procedimento Veterinário-Alimentação Parenteral-incluso
sondagem,analgesia e anestesia.

Serviço 15  50,08  751,20

235 Consulta Veterinária Serviço 40  56,25  2.250,00

236

Procedimento Veterinário-Internação para animais com doenças
infectocontagiosas

Procedimento Veterinário - Internação - Procedimento de internação
(diárias) para animais com doenças infectocontagiosas - incluso

medicações para internamento de animais de até 10 kg.

Serviço 50  87,84  4.392,00

237

Procedimento Veterinário-Internação para animais com doenças
infectocontagiosas

Procedimento Veterinário - Internação - Procedimento de internação
(diárias) para animais com doenças infectocontagiosas - incluso

medicações para internamento de animais de 11 até 20kg.

Serviço 30  106,30  3.189,00

238

Procedimento Veterinário-Internação para animais com doenças
infectocontagiosas

Procedimento Veterinário - Internação - Procedimento de internação
(diárias) para animais com doenças infectocontagiosas - incluso

medicações para internamento de animais acima de 21 kg.

Serviço 20  119,40  2.388,00

239
Sessão de Acupuntura

Procedimento Veterinário - Acupuntura - Procedimento veterinário:
Acupuntura veterinária - independente do peso do animal.

Serviço 20  37,75  755,00

240
Sessão de Fisioterapia

Procedimento Veterinário - Fisioterapia - Procedimento veterinário:
Fisioterapia veterinária - independente do peso do animal.

Serviço 50  50,08  2.504,00

241
Exame Veterinário - Hemograma Completo

Exame de sangue veterinário: exame hematológico - hemograma
completo. 

Serviço 150  27,74  4.161,00

242
Exame Veterinário - Proteínas Plasmáticas Totais (PPT)

Exame de sangue veterinário: exame bioquímico sanguíneo - proteínas
plasmáticas totais.

Serviço 30  15,41  462,30

243 Exame Veterinário - Glicemia Serviço 50  6,16  308,00
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243 Exame de sangue veterinário: exame bioquímico sanguíneo - glicose. Serviço 50  6,16  308,00

244 Exame Veterinário - ALT
Exame de sangue veterinário: exame bioquímico sanguíneo - ALT. Serviço 70  16,95  1.186,50

245 Exame Veterinário - AST
Exame de sangue veterinário: exame bioquímico sanguíneo - AST. Serviço 70  16,95  1.186,50

246 Exame Veterinário - GGT
Exame de sangue veterinário: exame bioquímico sangíneo - GGT. Serviço 70  16,95  1.186,50

247 Exame Veterinário - FA
Exame de sangue veterinário: exame bioquímico sanguíneo - FA. Serviço 70  16,95  1.186,50

248 Exame Veterinário - Uréia
Exame de sangue veterinário: exame bioquímico sanguíneo - Uréia. Serviço 70  16,95  1.186,50

249
Exame Veterinário - Creatinina

Exame de sangue veterinário: exame bioquímico sanguíneo -
Creatinina.             

Serviço 70  16,95  1.186,50

250
Exame Veterinário - Colesterol

Exame de sangue veterinário: exame bioquímico sanguíneo -
Colesterol.              

Serviço 30  22,34  670,20

251 Exame Veterinário - Amilase
Exame de sangue veterinário: exame bioquímico sanguíneo - Amilase. Serviço 30  28,51  855,30

252 Exame Veterinário - Lipase
Exame de sangue veterinário: exame bioquímico sanguíneo - Lipase.    Serviço 30  43,90  1.317,00

253
Exame Veterinário - Pesquisa de Babesia

Exame de sangue veterinário: pesquisa imunologica - Pesquisa de
Babesia canis.

Serviço 20  18,49  369,80

254
Exame Veterinário - Pesquisa de Erlichia

Exame de sangue veterinário: pesquisa imunológica - Pesquisa
de Erlichia canis.

Serviço 15  18,49  277,35

255
Exame Veterinário - Sorologia para Leptospirose

Exame de sangue veterinário: pesquisa imunológica - Pesquisa de
Leptospira.             

Serviço 15  81,65  1.224,75

256 Exame Veterinário - Urinálise
Exame de urina veterinário: urinálise completa. Serviço 70  32,35  2.264,50

257 Exame Veterinário - Análise de Cálculos
Exame de urina veterinário: análise de cálculo.   Serviço 25  37,75  943,75

258
Exame Veterinário - Raspado de Pele

Exame de pele veterinário: microbiologia - Pesquisa de Sarna e
Fungos.       

Serviço 70  18,49  1.294,30

259 Exame Veterinário - Cultura Fúngica
Exame de pele veterinário: microbiologia - Cultura Fúngica.  Serviço 70  37,75  2.642,50

260 Exame Veterinário - Cultura Bacteriana
Exame de pele veterinário: microbiologia - Cultura Bacteriana.             Serviço 70  43,90  3.073,00

261 Exame Veterinário - Antibiograma
Exame veterinário: microbiologia - Antibiograma.        Serviço 70  32,35  2.264,50

262
Exame Veterinário - Micológico Direto

Exame veterinário: parasitológico - Pesquisa de ectoparasitas em pele e
pêlos.      

Serviço 20  24,66  493,20

263
Exame Veterinário - Coproparasitológico

Exame de fezes veterinário: parasitologia -
Coproparasitológico.               

Serviço 40  32,36  1.294,40

264 Exame Veterinário - Sangue Oculto
Exame de fezes veterinário: parasitologia - Sangue Oculto    Serviço 12  32,36  388,32

265 Exame Veterinário - Abumina
Exame de sangue veterinário: exame hematológico - Albumina.               Serviço 12  22,34  268,08

266 Exame Veterinário - Globulina
Exame de sangue veterinário: Exame hematológico - Globulina.               Serviço 12  22,34  268,08

267 Exame Veterinário - Fósforo
Exame de sangue veterinário: exame hematológico - Fósforo.               Serviço 3  22,34  67,02

268 Exame Veterinário - Pesquisa Giardia
Exame de fezes veterinário: parasitologia - Pesquisa Giardia    Serviço 50  32,36  1.618,00

269
Exame Veterinário - Parvovirose

Exame de sangue veterinário: exame hematológico - Parvovirose
canina.    

Serviço 15  53,16  797,40

270 Exame Veterinário - Parvovirose
Exame de fezes veterinário - Parvovirose canina Serviço 50  53,16  2.658,00
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271
Exame Veterinário - Cinomose

Exame veterinário: avaliação de secreção ocular e/ou urina e/ou sangue
- Cinomose               

Serviço 15  43,92  658,80

272 Exame Veterinário - Dirofilaria
Exame de sangue veterinário: exame hematológico - Dirofilaria               Serviço 12  68,57  822,84

273 Exame Veterinário - Análise de Efusão Serviço 12  37,75  453,00

274
Exame Veterinário - Dosagem de Fenobarbital

Exame de sangue veterinário: exame hematológico - Dosagem de
Fenobarbital           

Serviço 12  65,49  785,88

275
Exame Veterinário - Histopatológico

Exame veterinário: avaliação de fragmento tecidual armazenado em
formol - Histopatológico               

Serviço 50  94,00  4.700,00

276
Exame Veterinário - Pesquisa de Malassezia

Exame veterinário: analise de secreção (ouvido e pele) - Pesquisa de
Malassezia.               

Serviço 24  24,66  591,84

277 Exame Veterinário - Citologia
Exame veterinário: analise de lâminas de citologia - Citologia Serviço 50  62,41  3.120,50

278
Exame Veterinário - Pesquisa de Corpusculos de Lentz

Exame veterinário: analise de swab conjuntival e/ou urina - Pesquisa de
Corpusculos de Lentz               

Serviço 30  18,49  554,70

279
Exame Veterinário - Pesquisa de Dermatófitos

Exame dermatológico veterinário: pesquisa de dermatófitos em pêlos e
pele - Pesquisa de Dermatófitos               

Serviço 24  32,36  776,64

280
Exame Veterinário - Perfil Pré Anestésico

Hemograma, ALT, Creatinina, FA, Glicose, Proteínas Totais,
Ureia.               

Serviço 500  82,50  41.250,00

281
Exame Veterinário - Perfil Geriátrico

Hemograma, ALT, FA, Creatinina, Ureia, Glicose, Colesterol,
Triglicerídeos.

Serviço 70  94,00  6.580,00

282 Exame Veterinário - Perfil Renal
Hemograma, Cálcio, Creatinina, Fósforo, Ureia, Sódio, Potássio. Serviço 50  97,08  4.854,00

283
Exame Veterinário - Perfil Hepático

Hemograma, ALT, AST, FA, GGT, Colesterol, Triglicerídeos, Glicose,
Albumina, Proteínas Totais, Ureia, Bilirrubinas.

Serviço 50  82,44  4.122,00

284
Exame Veterinário - Perfil Pâncreatico

Hemograma, Amilase, Cálcio, Triglicerídeos, Glicose, Albumina, Lipase
+ fPL/cPL 

Serviço 25  82,44  2.061,00

285 Teste Rápido - Parvovirose
Exame de fezes veterinário: SNAP Test para Parvovirose canina Serviço 20  53,16  1.063,20

286 Teste rápido - Cinomose 
Exame de fezes veterinário: SNAP Test para Cinomose. Serviço 25  53,16  1.329,00

287 Teste rápido -Dirofilaria 
Exame de sangue veterinário: SNAP Test para Dirofilaria. Serviço 12  87,84  1.054,08

288 Teste rápido-FIV/FELV
Exame de sangue veterinário: SNAP Test para FIV/FELV. Serviço 75  68,57  5.142,75

289 Teste rápido - Erlichia
Exame de sangue veterinário: SNAP Test para Erlichia. Serviço 40  68,57  2.742,80

290 Teste rápido - Giardia
Exame de fezes veterinário: SNAP Test para Giardia. Serviço 20  55,00  1.100,00

291
Exame veterinário- Contagem de reticulócitos

Exame veterinário - Contagem de reticulócitos - Exame de sangue
veterinário: Contagem de reticulócitos.

Serviço 12  33,90  406,80

292

Exame veterinário- Razão Proteína: Creatinina Urinária
Creatinina urinária - Descrição: Exame veterinário - Razão

Proteína:Creatinina urinária - Exame de urina veterinário: razão
proteína:creatinina urinária.  

Serviço 12  34,00  408,00

293
Exame veterinário- Pesquisa de hemoparasitas

Exame Veterinário - Pesquisa de Hemoparasitas - Exame de sangue
veterinário: Pesquisa de hemoparasitas.

Serviço 12  18,49  221,88

Valor Total  1.179.988,52

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS
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2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua publicação.
2.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Joinville não será
obrigado a adquirir o objeto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro
de Preços, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada a
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, ou, cancelar a Ata na ocorrência de alguma
das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla
defesa.
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
3.1 – A vigência dos futuros contratos estará adstrita ao tempo necessário à execução e ao pagamento do
objeto licitado, e à vigência do crédito orçamentário, que serão estabelecidos expressamente no termo
contratual.
3.2 – Os serviços deverão ser realizados:
a) Emergência: os procedimentos e exames veterinários deverão ser realizados
imediatamente pela CONTRATADA após a solicitação do CONTRATANTE;
b) Urgência: os procedimentos e exames veterinários deverão ser realizados pela CONTRATADA em até
24 (vinte e quatro) horas após a solicitação do CONTRATANTE;
c) Eletivos: os procedimentos e exames veterinários deverão ser realizados pela CONTRATADA em
até 3 (três) dias úteis após a solicitação do CONTRATANTE.
3.3 - A ordem de serviço indicará o número da nota de empenho.
3.4 - Os serviços serão realizados nas instalações da Contratada, conforme demanda de animais atendidos
pela Unidade de Bem Estar e Proteção Animal - UBE, a qual deverá dispor de atendimento para os serviços
de Procedimentos e Exames de Plantão, 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive sábados,
domingos, feriados e pontos facultativos e, para os serviços de Procedimentos e Exames fora do Plantão, de
segunda-feira à sexta-feira, no horário das 8:00hs às 18:00hs.
3.5 - Para fins de contagem dos prazos previstos será considerado como data de assinatura do contrato a data
da última assinatura (dia/mês/ano) dos signatários referenciados no preâmbulo do referido instrumento.
 
CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
4.1 – A contratação do(s) proponente(s) vencedor(es) do presente Pregão será representada pela expedição
do Termo de Contrato, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas do
produto licitado, quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo para entrega dos produtos
conforme solicitação do Município.
4.2 – Convocação para assinatura do Contrato:
4.2.1 –  Homologado o resultado da licitação, os vencedores serão convocados para assinatura eletrônica do
contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no
Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
4.2.2 – O(s) representante(s) legal(is) do(s) vencedor(s) receberá(ão) um e-mail no endereço cadastrado
informando a disponibilização do documento para assinatura eletrônica, o qual indicará o link para acesso.
4.2.3 – É de responsabilidade exclusiva do usuário a consulta acerca da disponibilização do documento para
assinatura no seu ambiente virtual.
4.3 – Se o vencedor não apresentar situação de habilitação regular ou, dentro do prazo de validade de sua
proposta, se recusar a assinar o Contrato, poderá ser convocado outro proponente. Neste caso, será
observada a ordem de classificação, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo à sua habilitação e,
sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao Edital que será declarado o vencedor do certame,
podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço.
4.3.1 – Se o vencedor se recusar a assinar o Contrato no prazo estabelecido, apresentar justificativa por
escrito não aceita pela Administração ou deixar de fazê-lo, além de decair do direito, sujeitar-se-á das sanções
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previstas neste instrumento.
4.4 – Ao assinar a Ata de Registro de Preços, e eventualmente o termo contratual, o proponente
vencedor obriga-se a executar os serviços registrados, conforme especificações e condições contidas na Ata
de Registro de Preços, no Edital e seus anexos, e também na proposta apresentada;
4.5 – Para assinatura eletrônica do Contrato o vencedor deverá:
4.5.1 – Apresentar certidões atualizadas de regularidade fiscal junto aos seguintes órgãos: Fazenda Federal
(conjunta com a contribuição previdenciária), Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, do domicílio ou
sede da licitante e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em atendimento ao art. 55, inciso XIII,
da Lei nº 8.666/93 e a Certidão de Negativas Débitos Trabalhistas , conforme Lei nº 12.440, de 07 de
julho de 2011.
4.5.2– Caso a assinatura do termo contratual seja realizada por um procurador designado pelo proponente,
deverá ser apresentada a procuração pública ou particular, com poderes específicos para representar o
interessado.
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1 – O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pelo(s)
vencedor(s) da licitação, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e
condições de pagamento.
5.1.1 – O CONTRATANTE  responsabilizar-se-á pelo pagamento resultantes de modificações contratuais
sempre que devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art. 65, §
1°, da Lei n° 8.666/93.
5.2 – O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome
do CONTRATANTE, da qual deverá constar o número desta licitação, empenho e das negativas fiscais
regularizadas (Federal (conjunta com a contribuição previdenciária), Estadual, Municipal, FGTS e a Certidão
de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
5.3 – As retenções tributárias serão aplicadas de acordo com as legislações federais, estaduais e municipais
vigentes.
5.4 – O pagamento da Nota Fiscal será efetuado em até 30 (trinta) dias após o aceite da medição/produto, de
acordo com o Processo SEI de Gestão-Certificação de Documento Fiscal.
5.5 – Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administração, será aplicado como índice de
atualização monetária o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.
 
CLÁUSULA SEXTA  - DAS SANÇÕES
6.1 – As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas ao PROPONENTE/CONTRATADO são as
previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Municipal nº 4.832, de 22 de setembro de
2003 e alterações posteriores, neste Pregão e no Contrato.
6.2 – Penalidades que poderão ser cominadas ao PROPONENTE/CONTRATADO, garantida a prévia
defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis:
I – Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, nos
casos:
a) Nos casos de desistência de proposta ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para
o certame, não celebrar contrato, correspondente ao valor total da proposta de:
a.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R$ 10.000,00;
a.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R$ 10.000,01 a 50.000,00;
a.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R$ 50.000,01.
b) 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao prazo para entrega do
objeto, até o limite de 15% (quinze por cento); 
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c) Nos casos de inexecução contratual total, por parte do proponente vencedor, sem prejuízo da apuração e
reparação do dano que a exceder, correspondente ao valor total da proposta de:
c.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R$ 10.000,00;
c.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R$ 10.000,01 a 50.000,00;
c.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R$ 50.000,01.
d) De até 10% (dez por cento) em caso de inexecução parcial sobre o valor total do contrato, sem prejuízo da
apuração e reparação do dano que a exceder.
II – Impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta, nas
hipóteses abaixo e o descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Município de Joinville e
do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, de
acordo com o art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002:
a) recusar-se a retirar a assinar o Contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de
habilitação;
c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em
procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;
d) retardar a execução do certame por conduta reprovável do proponente, registrada em ata;
e) não manter a proposta;
f) desistir de lance realizado na fase de competição;
g) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;
h) cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
i) fraudar a execução do contrato;
j) descumprir as obrigações decorrentes do contrato.
6.3 – As multas deverão ser pagas junto à Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Município até o dia de
pagamento que o PROPONENTE/CONTRATADO tiver direito ou poderão ser cobradas judicialmente
após 30 (trinta) dias da notificação.
6.4 – Nas penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do PROPONENTE/CONTRATADO, graduando-as e
podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas do PROPONENTE/CONTRATADO, nos
termos do que dispõe o art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
6.5 – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro do PROPONENTE/CONTRATADO.
6.6 – Nenhum pagamento será realizado ao PROPONENTE/CONTRATADO enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DA ATA
7.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da
Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
7.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado
no mercado o Órgão Gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
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c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
7.3 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
7.4 – A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das condições
de habilitação atualizadas do fornecedor convocado.
7.5 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
 
CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 – O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços:
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
d) presentes razões de interesse público.
8.2 – O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa,
será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
8.3 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força
maior devidamente comprovados.
8.4 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita
mediante publicação em imprensa oficial do Município.
 
CLÁUSULA NONA – DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM
DE SERVIÇO
9.1 – A execução dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso,
pelo Órgão Gerenciador/Unidade de Suprimentos.
 
CLÁUSULA DÉCIMA  – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 – As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de Joinville - SC,
com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I,
alínea “d”, da Constituição Federal.

Documento assinado eletronicamente por Gilian Guelmann, Usuário Externo, em
06/01/2020, às 15:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre , Diretor (a)
Executivo (a), em 07/01/2020, às 17:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini, Secretário
(a), em 07/01/2020, às 17:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 5372005 e o código CRC 4673FDE2.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SEI Nº 5372391/2020 - SAP.UPR

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que diante da homologação do Pregão Eletrônico nº
223/2019 e junto a Plataforma do Banco do Brasil nº 790578, resolve registrar os preços para futura e
eventual prestação de Serviços Veterinários para a Unidade de Bem Estar e Proteção Animal da Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente, nas quantidades, termos e condições descritas no Edital, da seguinte empresa e
seu respectivo valor global, qual seja: CLÍNICA MÉDICA VETERINÁRIA VET PLUS JOINVILLE
LTDA - R$1.179.988,52.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Civinski Nobre , Diretor (a)
Executivo (a), em 07/01/2020, às 17:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini, Secretário
(a), em 07/01/2020, às 17:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 5372391 e o código CRC 95D51B99.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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