CREDENCIAMENTO Nº 003/2020
ANEXO I - TERMO DE CIÊNCIA E ACEITE DA PROPOSTA

A empresa
, inscrita sob CNPJ Nº
, manifesta interesse na
habilitação para o EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2020, que o Município de Londrina, por
meio da Secretaria Municipal do Ambiente, tornou público para conhecimento dos interessados no
CREDENCIAMENTO de Hospital e Clínica Veterinária no Município de Londrina e seus distritos, para
realização de atendimentos clínicos, exames, internações e procedimentos cirúrgicos, para
atendimentos de rotina ou de urgência/emergência em animais oriundos de ações realizadas pela
Diretoria de Bem Estar Animal - DBEA, visando à proteção da fauna vítima de maus tratos, em
conformidade com as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos,
que se subordinam às normas gerais da Lei nº 8.666/93, e suas alterações e no quecouber.
Declaramos assim, ACEITE dos valores propostos a serem pagos por cada unidade de serviço
prestado, cientes de que o valor de cada item não poderá ser superior ao preço máximo da proposta
e que na eventual necessidade de realização de procedimentos diversos aos alocados na Tabela de
Valores, tais procedimentos deverão ser previamente justificados pelo CONTRATADO e autorizados
pela CONTRATANTE, sendo os valores baseados na Tabela Regular de Preços do Hospital ou Clínica
Veterinária da empresa contratada, faturados com desconto de 10% (dez por cento) do valor vigente.
Declaramos que para a execução dos serviços estabelecidos na Tabela de Valores, não estão inclusos
os medicamentos, de forma que estes serão cobrados pela Tabela Regular de Preços da Farmácia do
Hospital ou Clínica Veterinária, podendo ser solicitado pela CONTRATANTE o histórico de valor
praticado para fins de auditoria.
Declaramos que nos preços propostos para cada item, estão inclusas todas as despesas com mãode-obra, além de todas as despesas e custo com alimentação, inclusive suplementada, abrigo e
demais insumos que se fizerem necessários para o tratamento clínico do animal, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciários, serviço de manutenção, seguro, e todos e quaisquer tributos e
encargos pertinentes para cada execução de serviço e/ou procedimento que venha a ser solicitado
pela Diretoria de Bem Estar Animal - DBEA/SEMA, inclusive, porventura, outras despesas, diretas e
indiretas com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto,
conforme tabela abaixo:
CONSULTAS / PROCEDIMENTOS DE ROTINA
PROCEDIMENTO
CONSULTA
CONSULTA PLANTÃO
BANHO
TRATAMENTO FERIDA ABERTA
CURATIVO ANIMAIS (ATÉ 20 KG)
EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM
EXAME ANTIBIOGRAMA
EXAME BIOPSIA EXCISIONAL COMPLEXA
EXAME BIOPSIA EXCISIONAL SIMPLES

PREÇO
PROPOSTO
R$
78,00
R$ 146,67
R$
39,00
R$
51,60
R$
50,00
R$
R$
R$

50,40
245,20
150,40

EXAME CULTURA BACTERIANA
EXAME CULTURA FUNGICA
EXAME HISTOPATOLÓGICO (3 PEÇAS)
EXAME PERFIL BÁSICO (CREAT, HEMO, GLICOSE E ALT)
EXAME PERFIL PRÉ OPERATÓRIO (CREAT, HEMO, GLICOSE, ALT-TGP, FOSF. E
URÉIA)
EXAME PERFIL RENAL (CREAT, ALB, CÁLCIO, FOSF. E URÉIA)
EXAME RAIO X
EXAME REAÇÃO CRUZADA
EXAME ULTRASSONOGRAFIA
EXAME URINALISE
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, DENTÁRIOS E DE ANESTESIA
ANESTESIA AMBULATORIAL (ATÉ 20 KG)
DIÁRIA (SEM MEDICAMENTOS)
AMPUTAÇÃO DE MEMBRO (ATÉ 20 KG)
EXTRAÇÃO DE DENTE
LIMPEZA DE TÁRTARO
DEBRIDAMENTO DE FERIDAS
HERNIA INGUINAL BILATERAL
MASTECTOMIA BILATERAL (ATÉ 20 KG)
MASTECTOMIA UNILATERAL (ATÉ 20 KG)
NECROPSIA ANIMAIS (ATÉ 10 KG)
NECROPSIA ANIMAIS (ATÉ 20 KG)
RETIRADA DE MIIASE
TRANSFUSÃO

R$
R$
R$
R$

67,20
62,80
215,20
66,40

R$

76,00

R$
R$
R$
R$
R$

71,00
91,20
54,00
105,00
29,20

R$ 148,00
R$
52,00
R$ 569,20
R$ 338,00
R$ 384,00
R$
84,00
R$ 429,20
R$ 1.127,20
R$ 712,40
R$ 319,20
R$ 394,40
R$ 104,00
R$ 256,00

DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Considerando a Tabela de Preços Propostos, segue o descritivo de serviços a serem
executados:
Consulta: Avaliação do estado geral do animal, consiste em anamnese,
inspeção, exame clínico e coleta de material para exames.
Consulta Plantão: Avaliação do estado geral do animal, consiste em
anamnese, inspeção, exame clínico e coleta de material para exames, no
período das 18h às 8h durante a semana e das 12h de sábado às 8h de
segunda-feira, nos fins de semana.
Banho: Procedimento de limpeza do estado geral do animal, a fim de que
possibilite uma melhor avaliação de seu quadro clínico.
Tratamento de Ferida Aberta: Limpeza e desbridamento da ferida com a
utilização de antisséptico e medicação tópica adequada.
Curativo - Animais até 20 Kg: Procedimento que compreende o processo de
limpeza, desbridamento e escolha da cobertura e tratamento tópico a ser
aplicado em uma ferida.
Anestesia Ambulatorial - Animais até 20 Kg: Procedimento de anestesia geral
não inalatória,s para procedimentos de curta duração, realizados no
ambulatório.

Diária - Sem Medicamentos: Regime de 24 horas de permanência no hospital ou clínica veterinária,
com administração dos medicamentos prescritos, higiene e alimentação seca.
Amputação de Membro - Animais até 20 Kg: Procedimento cirúrgico,
realizado sob anestesia geral, que consiste na remoção de um membro com
impossibilidade de correção cirúrgica ou neoplasia.
Extração de Dente: Intervenção cirúrgica, sob anestesia geral, para remoção
de dente comprometido funcionalmente.
Limpeza de Tártaro: Procedimento cirúrgico de remoção de tártaro dentário
realizado sob anestesia geral.
Desbridamento de Feridas: Procedimento de remoção mecânica de tecidos
desvitalizados ou necróticos, restos celulares e exsudatos.
Hérnia Inguinal Bilateral: Procedimento cirúrgico de herniorrafia, realizado
sob anestesia geral, para redução da hérnia.
Mastectomia Bilateral - Animais até 20 Kg: Procedimento cirúrgico, realizado
sob anestesia geral, com remoção completa das duas cadeias mamárias em
uma única intervenção.
Mastectomia Unilateral - Animais até 20 Kg: Procedimento cirúrgico,
realizado sob anestesia geral, com remoção completa de uma das cadeias
mamárias durante a intervenção.
Necropsia - Animais até 10 Kg: Procedimento que tem por finalidade
esclarecer a causa mortis do paciente permitindo elucidar os processos
envolvidos que culminaram no óbito assim como estimar a hora do óbito e
condições que ocorreram.
Necropsia - Animais até 20 Kg: Procedimento que tem por finalidade
esclarecer a causa mortis do paciente permitindo elucidar os processos
envolvidos que culminaram no óbito assim como estimar a hora do óbito e
condições que ocorreram.
Retirada de Miiase: Remoção de larvas de mosca de feridas previamente
contaminadas.
Transfusão: Procedimento para transferência de sangue de um animal
doador, para o sistema circulatório de um animal receptor, sob teste de
compatibilidade.
Diante do exposto, acolhemos de forma incondicional todas as condições do
edital supracitado e todos os seus anexos.
Londrina, xx de xx de 2020.

Assinatura do Responsável Legal da empresa, ou procurador

Deverá constar o carimbo da empresa do TERMO DE CIÊNCIA E ACEITE DA PROPOSTA.

