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ERRATA Nº 01 AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2022 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 

 

O presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REIGIÃO DA GRANDE 

FLORIANÓPOLIS – CIM-GRANFPOLIS, Omero Prim, no uso de suas atribuições legais, resolve: 

 

 Ratificar o Edital do Processo Licitatório n.º 05/2022 – Pregão Presencial – Registro de Preços 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

REGIME DE CONTRATAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO  

ABERTURA E ENTREGA DAS DOCUMENTAÇÕES E PROPOSTA DE PREÇOS: 

DATA: 10 de outubro de 2022   -    HORÁRIO: 09:00h. 

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços veterinários, com unidade móvel 

cirúrgica de médio porte, para a realização procedimentos cirúrgicos de castração em fêmeas e 

machos das espécies canina e felina nos Municípios consorciados no CIM-GRANFPOLIS. O 

fornecimento de medicação pós-operatória, disponibilização de equipe (médicos e auxiliares), 

material cirúrgico é de inteira responsabilidade do contratado. O contratado ainda deverá 

disponibilizar profissional capacitado para sensibilização de professores e/ou alunos em Bem-Estar 

Animal e/ou Maus Tratos, cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I, parte 

integrante do Edital. 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Onde se lê no item:  

 

4. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO: 

 

Realização cirurgias, por médico veterinário habilitado na execução de cirurgias, com técnica que 

seja menos invasiva, bem como acompanhamento pós-cirúrgico. Os procedimentos cirúrgicos serão 

em regime de mutirão, e será realizado em cada Municípo consorciado, conforme demanda de 

cada município e por meio de agendamento prévio ou conforme acordo entre as partes. Será 

realizado a castração MÍNIMO de 50 (cinquenta) animais por dia de mutirão, ou conforme 

acordo entre as partes. O local do mutirão da Castração será realizado na cidade e no local 

previamente acordado entre as partes. 

 

 

Leia-se no item: 

 

 4. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO: 
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Realização cirurgias, por médico veterinário habilitado na execução de cirurgias, com técnica que 

seja menos invasiva, bem como acompanhamento pós-cirúrgico. Os procedimentos cirúrgicos serão 

em regime de mutirão, e será realizado em cada Municípo consorciado, conforme demanda de 

cada município e por meio de agendamento prévio ou conforme acordo entre as partes. Será 

realizado a castração MÁXIMA de 50 (cinquenta) animais por dia de mutirão, ou conforme 

acordo entre as partes. O local do mutirão da Castração será realizado na cidade e no local 

previamente acordado entre as partes. 

 

 

 

Águas Mornas, 26 de setembro de 2022. 1 
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