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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2022  

PROCESSO Nº 577/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação para aquisição de medicamentos e utensílios, para utilização no Centro de 

Apoio à Zoonoses e Bem Estar Animal, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: ANDERSON VET LTDA (CENTER VET) 

CNPJ: 42.323.994/0001-27 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 82212 Caixa para transporte de animais composta em 

material atóxico resistente, com furos laterais, 

para animais de até 30kg, tamanho mínimo de 

100cm de comprimento x 70 cm de largura x 70 

cm de altura.   

02 UN 700,00 1.400,00 

2 82213 Solução injetável de Cloridrato de cetamina 

10%, anestésico, uso veterinário, frasco-

ampola contendo 50ml.   

20 UN 180,00 3.600,00 

3 82214 Solução injetável de Meloxican 2%, 

antiinflamatório, uso veterinário, frasco-

ampola contendo 50 ml.   

10 UN 90,00 900,00 

Total  R$ 5.900,00 

 

FORNECEDOR: LAERCIO FAVERO LTDA (CAMPO E LAVOURA) 

CNPJ: 78.743.291/0001-03 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

4 82215 Comedouro em alumínio, tamanho médio, 

capacidade interna mínima de 1,2L, pesado 

para dificultar a movimentação do produto 

pelo animal, fácil de limpar, resistente e 

lavável.   

30 UN 28,00 840,00 

5 82216 Solução injetável de Cloridrato de xilazina 2%, 

(analgésico, anestésico, miorrelaxante, 

sedativo) uso veterinário, frasco-ampola 

contendo 50ml.   

20 UN 109,00 2.180,00 

Total R$ 3.020,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 87/2022: R$ 8.920,00 (oito mil, novecentos e vinte reais). 

 

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

 

2.1 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. 

 

2.2 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, são abrigados cães e gatos abandonados ou 

resgatados de situações críticas, os quais receberão tratamento, no caso de patologias, alimentação e abrigo. 

 

2.3 Para o controle de população animal, Francisco Beltrão têm adotado a prática de castração de animais de 
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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. 

 

2.4 A aquisição dos produtos, objeto deste documento, possibilitará a execução dos serviços de castração e a 

estadia temporária dos animais. Considerando que os produtos serão adquiridos por pregão em andamento, 

as quantidades solicitadas neste instrumento serão suficientes para que não cesse o atendimento no Centro de 

Apoio a Zoonoses e Bem Estar Animal até que estejam vigentes os contratos do Pregão eletrônico 85/2022 que 

está em andamento. 

 

2.5 Anteriormente, pelo Pregão 132/2022 houve a tentativa de compra de alguns produtos, porém este certame 

não teve participação de empresas, ocorrendo frustração. 

 

2.6 Considerando o princípio de razoabilidade, para a estimativa do valor máximo presente neste documento 

foram solicitados à fornecedores do ramo orçamentos dos itens necessários. Para todos os orçamentos 

apresentados e preços pesquisados, foi utilizada o menor dos valores praticados no mercado, como pode ser 

observado em documento em anexo. 

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

6580 

08.006 10.304.1001.2.056 

 

3.3.90.30.18.00 

3.3.90.30.12.00 

3.3.90.30.19.00 

84 

6590 85 

  

 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 

licitação são vinculados a: FUBEM – Fundo Municipal de Proteção e Bem Estar Animal / Taxa de fiscalização 

de vigilância sanitária. 

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação de: 1)  ANDERSON VET 

LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.323.994/0001-27, estabelecida na Rua Maringá nº 1684, Bairro Vila Nova, 

CEP: 85.605-010 em Francisco Beltrão/PR e 2) LAERCIO FAVERO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 

78.743.291/0001-03, estabelecida na Rua Tenente Camargo nº 1615, Centro, CEP: 85.601-610, em Francisco 

Beltrão/PR; considerando o disposto no Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do 

Termo de Referência e anexos, que integram o presente processo.   

 

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

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 05 de julho de 2022. 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 87/2022, em 06 de julho de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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