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Solicitação
Número

363
Tipo

Aquisição de Material
Emitido em

09/08/2022

Quantidade de itens

3
Processo GeradoSolicitante

Código

157551-1 MANOEL BREZOLIN

Número

717/2022
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

CONFORME CRONOGRAMA DO CENTRO DE APOIO A ZOONOSES 
Prazo

365 Dias

Nome

Depósito bancário

Descrição:

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de ração para alimentação de cães e gatos 
abrigados temporariamente em lares protetores como apoio ao trabalho realizado pelo 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 – CAZ 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 em Ongs locais e protetores (as) 
independentes, que atuam como apoio ao trabalho prestado no Centro de apoio a Zoonoses, onde até sua 
adoção permanecerão neste local. 
Conforme discutido em reunião com Secretários e Diretores (as) das Secretarias Municipais de Meio 
Ambiente e de Saúde, bem como Responsável Técnico do CAZ e outros servidores, onde foi sugerida a 
abertura de um Processo Licitatório exclusivo para compra e fornecimento de ração para doações à 
Ongs locais e protetores (as) independentes, com intuito de garantir o controle e disponibilidade de 
ração para esta finalidade (doações) e distinguir as quantidades utilizadas exclusivamente para 
alimentação dos cães sob tutela do Município. 
O CAZ vem por meio deste informar que, para manutenção de aproximadamente 400 cães de portes 
distintos e 250 gatos  (número de animais mantidos sob tutela de Ongs locais e protetores(as) 
independentes), levando em consideração que as doações representem um total de 30% da demanda destes 
animais em um período de 12 (doze) meses, são necessários, aproximadamente, 16 toneladas de ração 
para cães adultos e 3 toneladas de ração para gatos adultos. 
Contudo, deve ser levado em consideração que, para manutenção dos animais sob tutela do município, 
mantidos nas dependências do CAZ , as quantidades e qualidades especificadas no Pregão Eletrônico n. 
87/2021 e outros que venham ser abertos futuramente, permanecem. 
As marcas e produtos fornecidos nesta proposta de certame devem atender à Instrução Normativa SARC 
nº.09 de 09/07/2003 e garantindo a qualidade dos produtos. 
A maioria dos casos de animais em questão, são atendidos pelo Centro de Apoio à Zoonoses e Bem Estar 
Animal e estão 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 
possível. 
Para a média dos valores a serem licitados, foi realizada pesquisa de balcão em empresas de 
Francisco Beltrão para a obtenção das medianas. Todas as cotações estão em anexo. Para o valor 
máximo fixado, utilizou-se o valor da mediana para o item 1 e o valor da média para o item 2.

Lote

001 ME/EPP

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

083191 Ração para gatos de porte adulto. K 3.000,00 9,72 29.160,00

Atendo os requisitos a seguir:
Proteína Bruta (mín.) – 300 g/kg - 30,00%
Extrato Etéreo (mín.) – 100 g/kg - 10,00%
Fibra Bruta (máx.) – 35 g/kg - 3,50%
Matéria Mineral (máx.) – 100 g/kg - 10,00%
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Cálcio (mín.) – 8,5 g/kg - 0,85%
Cálcio (máx.) – 20 g/kg - 2,00%
Fósf oro (mín.) – 8.000 mg/kg - 0,80%
Sódio (mín.) – 2.500 mg/kg - 0,25%
Metionina (mín.) – 5.700 mg/kg - 0,57%
Lisina (mín.) – 7.500 mg/kg - 0,75% 
Taurina (mín.) – 1.000 mg/kg - 0,10%
Ácido Linoleico (mín.) – 5.000 mg/kg - 0,50%
Ácido Linolênico (mín.) – 600 mg/kg - 0,06%
Umidade (máx.) – 100 g/kg - 10,00%

083192 Ração para cães de porte adulto. K 4.000,00 5,42 21.680,00

Atendo os requisitos a seguir:
Umidade (máx) – 120 g/kg
Proteína Bruta (mín.) – 180 g/kg
Extrato Etéreo (mín) – 70 g/kg
Matéria Fibrosa (máx) - 60 g/kg
Matéria Mineral (máx) - 120 g/kg
Cálcio (mín) - 12 g/kg
Cálcio (máx) - 24 g/kg
Fósf oro (mín) – 6.000 mg/kg

TOTAL 50.840,00

Lote

002 AMPLA CONCORRÊNCIA

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

083192 Ração para cães de porte adulto. K 12.000,00 5,42 65.040,00

Atendo os requisitos a seguir:
Umidade (máx) – 120 g/kg
Proteína Bruta (mín.) – 180 g/kg
Extrato Etéreo (mín) – 70 g/kg
Matéria Fibrosa (máx) - 60 g/kg
Matéria Mineral (máx) - 120 g/kg
Cálcio (mín) - 12 g/kg
Cálcio (máx) - 24 g/kg
Fósf oro (mín) – 6.000 mg/kg

TOTAL 65.040,00

TOTAL GERAL 115.880,00
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