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Solicitação
Número

200
Tipo

Aquisição de Material
Emitido em

06/05/2022

Quantidade de itens

4
Processo GeradoSolicitante

Código

157551-1 MANOEL BREZOLIN

Número

393/2022
Local

Centro de Zoonoses221
Órgão

Forma de pagamento
Descrição

EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL

Secretaria Municipal de Saúde08

Tipo

Entrega
Local

CENTRO DE ZOONOSES
Prazo

365 Dias

Nome

Depósito bancário

Descrição:

REGISTRO DE PREÇOS de ração para alimentação de cães e gatos abrigados temporariamente no Centro de 
Apoio à Zoonoses e Bem Estar Animal.

Justificativa:

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, atualmente, são abrigados cães e gatos 
abandonados ou resgatados de situações críticas, os quais recebem tratamento, no caso de patologias, 
alimentação e abrigo.
Considerando as quantidades e descrição dos produtos do presente termo, estas são justificadas para 
alimentação dos animais – cães e gatos – abrigados temporariamente no Centro de apoio a Zoonoses, 
onde até sua adoção permanecerão neste local. As quantidades foram baseadas na situação de lotação 
máxima de acomodação, tanto caninas quanto felinas, considerando animais de porte pequeno à grande, 
adultos e filhotes. 
No Município são vários os abrigos temporários, lares e cuidadores que resgatam animais e cuidam até 
a adoção ou lar permanente. A quantidade prevista no presente documento NÃO considera o fornecimento 
eventual para esses cuidadores provisórios. Para a doação de rações à estes lares e cuidadores 
temporários, há previsão de fornecimento específico, em outro certame licitatório.
Em relação ao penúltimo certame foram realizadas algumas modificações. No penúltimo certame os 
produtos que foram fornecidos apresentavam um custo inferior devido a qualidade descrita nos itens e 
também a não indicação de marca pré-aprovada. As marcas e produtos fornecidos no pregão 71/2020 
atenderam à Instrução Normativa SARC nº.09 de 09/07/2003 e são produtos de qualidade. Entretanto, a 
digestibilidade e aproveitamento do produto não foi satisfatória. Justifica-se a escolha e indicação 
de marca pré-aprovada pela qualidade do produto, que reflete no melhor aproveitamento, seja pela 
saciedade do animal bem como a quantidade necessária para a alimentação, sua digestibilidade e 
diminuição de fezes. A maioria dos casos de animais atendidos pelo Centro de Apoio à Zoonoses e Bem 
Estar Animal está em condição de recuperação e a qualidade da alimentação também é importante para 
que os animais estejam em condições de adoção rapidamente e permaneçam no local por menor tempo. 
  Para a média dos valores a serem licitados, foi realizada pesquisa de balcão em empresas de 
Francisco Beltrão para a obtenção da média. Também foram realizadas pesquisas na internet, em sites 
de busca. Todas as cotações estão no anexo III.

Lote

001 Lote 001

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

081131 Ração para cães de porte adulto, com v alores nutricionais de acordo co K 8.000,00 8,54 68.320,00

m anexo I-A, entrega em embalagens indiv idualizadas de 3 (três) a 15 (quinze) quilos.

081132 Ração para cães de porte f ilhote, com v alores nutricionais de acordo c K 3.000,00 9,16 27.480,00

om anexo I-A, entrega em embalagens indiv idualizadas de 3 (três) a 15 (quinze) quilos.

081133 Ração para gatos de porte adulto, com v alores nutricionais de acordo c K 800,00 14,69 11.752,00

om anexo I-A, entrega em embalagens indiv idualizadas de 1 (um) a 10 (dez) quilos.

081134 Ração para gatos de porte f ilhote, com v alores nutricionais de acordo K 300,00 18,48 5.544,00

 com anexo I-A, entrega em embalagens indiv idualizadas de 1 (um) a 10 (dez) quilos.

TOTAL 113.096,00
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TOTAL GERAL 113.096,00
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