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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72/2021  
PROCESSO Nº 487/2021 

 
OBJETO:  Contratação de empresa para aquisição de 1.200 (mil e duzentos) microchips para utilização 

nos animais atendidos no Centro de Apoio a Zoonoses e Bem Estar Animal, de acordo com as especificações abaixo:  
 

EMPRESA CONTRATADA: ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA 
CNPJ Nº: 13.382.681/0001-41 

ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO QUANT. UN. VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

01 77513 MICROCHIP ANIMAL 
Microchip tipo animal, medidas aproximadas 
2,12mm x 12mm, encapsulado em bio vidro, 
embalagem individual, com aplicador descartável, 
acompanhando etiquetas de código de barras. 

1.200,00 UN 10,00 12.000,00 

 
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72/2021 R$ 12.000,00 

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 

  A crescente quantidade de animais desabrigados ou abandonados que vivem pelas ruas é um dos 
grandes problemas enfrentados em todo o Brasil. Estes animais estão sujeitos a contrair doenças, especialmente 
leptospirose e raiva e ainda tornarem-se vetores transmissores para a população.  

 O Centro de Apoio a Zoonoses é uma instalação de opção do Município para a população e aos 
animais abandonados a garantia de seu bem-estar. Nesta unidade, inicialmente, serão abrigados cães e gatos 
abandonados ou resgatados de situações críticas, os quais receberão tratamento, no caso de patologias, alimentação 
e abrigo. 

Para o controle de população animal, Francisco Beltrão têm adotado a pratica de castração de animais 
de rua ou estado semi-domiciliado, considerando a alta taxa de proliferação destes animais. Esses procedimentos 
de castração atualmente têm sido realizados por prestação de serviços licitados pelo Município. 

 Com utilização do CASTRAMÓVEL, ações de esterilização em massa têm sido realizadas com 
atendimento de aproximadamente 100 animais por semana. A aquisição destes materiais é imprescindível para a 
continuidade deste serviço de castração. 

Os materiais visam atender as Resoluções CFMV nº 962, de 27 de agosto de 2010, e CRMV-PR nº1, de 
4 de janeiro de 2019 que regulamentam a atividade relacionada ao Programa de Castração. Sendo indispensável a 
aquisição desses equipamentos para o bom andamento das atividades, o CAZ salienta o caráter urgente da 
disponibilidade dos itens abaixo listados, com descrições e orçamentos em anexo.  

Considerando o princípio de razoabilidade, para a estimativa do valor máximo presente neste 
documento foram solicitados à fornecedores do ramo orçamentos dos itens necessários. A indicação para empresa 
de fornecimento de materiais considerou o orçamento de menor valor para os itens propostos. 

 Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

6560 
08.006 10.304.1001.2.070 3.3.90.30.18.00 

84 

6570 85 

 
Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são 
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vinculados ao FUBEM – Fundo Municipal de Proteção e Bem Estar Animal e Taxa de fiscalização de vigilância 
sanitária. 

A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, é de 
parecer favorável a contratação da empresa ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA, CNPJ 
Nº 13.382.681/0001-41, estabelecida na Rua Benevides Ignácio Ramos, nº 90, Parque Santa Felícia, na cidade de São 
Carlos – SP, CEP 13.562-500. 

 
A Comissão de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria Jurídica do 

Município. 
Francisco Beltrão, 01 de julho de 2021. 

 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº 72/2021, em 01 de julho de 2021. 

 
 

                             Cleber Fontana 
                           Prefeito Municipal 


