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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
 

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS 
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/2019 

 
O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 
7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito: 
 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO COM PROCEDIMENTOS PRÉ-
OPERATÓRIOS (EXAMES LABORATORIAIS - HEMOGRAMA COMPLETO, JEJUM, TRICOTOMIA E 
INTERNAÇÃO), TRANS-OPERATÓRIOS (CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO PARA FÊMEAS 
OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA E PARA MACHOS ORQUIECTOMIA) E PÓS-OPERATÓRIOS 
(ASSISTÊNCIA AO ANIMAL, COM REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E RETIRADA DOS PONTOS, BEM COMO 
QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO RELACIONADO COM A CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO, 
INCLUINDO A ALIMENTAÇÃO) EM CÃES E GATOS (DE RUA OU DOMICILIADOS) NO MUNICÍPIO DE 
DOIS VIZINHOS - PR   – EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 
 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses  
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  122/2019 
Empresa: SPALLA & FAVIN LTDA. - ME, CNPJ nº 19.621.080/0001-20 
 

ITENS 

Lote Item Código do 
produto/ 
serviço 

Descrição do produto/serviço Marca do 
produto 

Unidade 
de medida 

Qtde. Preço 
unitário 

Preço total 

Lote 
001 

1 32574 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 
ORQUIECTOMIA  Em macho da espécie 
canina e felina. 
Procedimentos Pré-operatório  
A internação dos animais será um dia antes 
da cirurgia para realização dos 
procedimentos pré-operatórios. Será 
realizado jejum alimentar de 12 horas e 
hídrico de no mínimo de 6 horas antes da 
cirurgia, tricotomia exame físico e exames 
laboratoriais – hemograma completo. 
Procedimentos Trans-operatório 
Procedimentos cirúrgicos Trans-operatório 
(anestesia geral, técnicas de antissepsia nos 
animais, material cirúrgico higienizado, 
esterilizado e de uso individual para cada 
procedimento, cirurgião e auxiliar 
devidamente paramentados com gorro, 
máscara, roupa cirúrgica ou avental 
específico. Os campos cirúrgicos utilizados 
na área cirúrgica devem ser esterilizados e de 
uso exclusivo por animal e por 
procedimento). 
Procedimentos cirúrgicos Pós operatório 
Procedimentos cirúrgicos Pós operatório 
(garantir assistência ao animal durante o pós-
operatório imediato até sua liberação clínica, 
em casos de intercorrência durante o 
procedimento cirúrgico, se necessário, o 

SPALLA 
& FAVIN 

LTDA 

UN 60,00 124,99 7.499,40 
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Médico Veterinário deve prescrever conduta 
terapêutica específica para o caso). A diária 
será no máximo de 3 (três) dias no pós-
operatório na clínica ou hospital veterinário, 
a alimentação nesse caso é de 
responsabilidade da mesma. Caso necessário, 
o animal permanecerá internado até o total 
reestabelecimento após o procedimento 
cirúrgico de esterilização. 
A retirada dos pontos dos animais 
esterilizados é de responsabilidade da 
empresa contratada. 

Lote 
001 

2 32573 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 
OVAIROSALPINGOHISTERECTOMIA 
(OSH) em fêmea, da espécie canina e felina. 
Procedimentos Pré-operatório  
A internação dos animais será um dia antes 
da cirurgia para realização dos 
procedimentos pré-operatórios. Será 
realizado jejum alimentar de 12 horas e 
hídrico de no mínimo de 6 horas antes da 
cirurgia, tricotomia exame físico e exames 
laboratoriais – hemograma completo. 
Procedimentos Trans-operatório 
Procedimentos cirúrgicos Trans-operatório 
(anestesia geral, técnicas de antissepsia nos 
animais, material cirúrgico higienizado, 
esterilizado e de uso individual para cada 
procedimento, cirurgião e auxiliar 
devidamente paramentados com gorro, 
máscara, roupa cirúrgica ou avental 
específico. Os campos cirúrgicos utilizados 
na área cirúrgica devem ser esterilizados e de 
uso exclusivo por animal e por 
procedimento). 
Procedimentos cirúrgicos Pós operatório 
Procedimentos cirúrgicos Pós operatório 
(garantir assistência ao animal durante o pós-
operatório imediato até sua liberação clínica, 
em casos de intercorrência durante o 
procedimento cirúrgico, se necessário, o 
Médico Veterinário deve prescrever conduta 
terapêutica específica para o caso). A diária 
será no máximo de 3 (três) dias no pós-
operatório na clínica ou hospital veterinário, 
a alimentação nesse caso é de 
responsabilidade da mesma. Caso necessário, 
o animal permanecerá internado até o total 
reestabelecimento após o procedimento 
cirúrgico de esterilização. 
A retirada dos pontos dos animais 
esterilizados é de responsabilidade da 
empresa contratada. 

SPALLA 
& FAVIN 

LTDA 

UN 180,00 179,90 32.382,00 

TOTAL 39.881,40 
 
Dois Vizinhos, 02 de julho de 2019. 
 
Dib Mohamad Nabhan Junior 
Prefeito em Exercício 


