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Termo de Homologação
          Às 15:10:16  do  dia  29/03/2022,  após  analisados  todos  os  atos  e  adjudicado(s)  o(s)  item(itens)

referente(s) ao processo de pregão presencial nº 2/2022, homologo o referente processo e autorizo a  despesa,  à(s)

empresa(s) vencedora(s), conforme quadro abaixo:

Fornecedor: KATYA DE MARINS SECCHI - ME
Item: 1

Especificação: Serviços médicos veterinários vinte horas semanais na  Secretaria  Municipal  Da

Agricultura e Meio Ambiente  do  Município  de  Santo  Antônio  do  Planalto/RS,

compreendendo: Planejamento, organização  e  execução  de  programas  de  defesa

sanitária, proteção, aprimoramento e  desenvolvimento  da  pecuária,  realizando

estudos  e  pesquisas,  aplicando   medicamentos,   dando   consultas,   fazendo

relatórios, exercendo fiscalização em estabelecimentos que  industrializam  e/ou

comercializam produtos de  origem  animal.  Planejamento  e  desenvolvimento  de

campanhas e serviços de fomento e assistência relacionados com a  pecuária  e  a

saúde  pública,  para  favorecer  a  sanidade  e  a  produtividade  do  rebanho.

Elaboração e execução de  projetos  agropecuários.  Programação,  coordenação  e

execução de atividades  relativas  à  higiene  de  alimentos,  com  inspeção  em

estabelecimentos  de  maior  risco  epidemiológico,  tais   como   aqueles   que

industrializam e/ou comercializam alimentos de origem animal como  frigoríficos,

supermercados,  açougues  e  outros.  Realização  de  fiscalização  nos   abates

realizados no(s) frigorífico(s) instalados no Município.  Atestar  o  estado  de

sanidade de  produtos  de  origem  animal,  Faz  a  profilaxia,  diagnósticos  e

tratamento de doenças animais, realizando exames clínicos e de laboratório  para

assegurar a sanidade individual e coletiva  desses  animais.  Desenvolvimento  e

execução de programas de nutrição animal, formulando  e  balanceando  as  rações

para aumentar a produtividade. Efetuar controle  sanitário  da  produção  animal

para proteger a saúde individual e coletiva de população. Orientar e  acompanhar

casos de zoonoses, agressão por animais e doenças causadas por  animais  para  o

seu devido controle.  Desenvolver  e  executar  programas  de  nutrição  animal,

formulando e balanceando as rações para baixar o índice de conversão  alimentar.

Colaborar na  limpeza  e  organização  do  local  de  trabalho;  Executa  outras

atividades correlatas aos serviços de medicina veterinária.
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