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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2023  

PROCESSO Nº 212/2023 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de produtos para utilização no Centro de Apoio a Zoonoses e Bem Estar Animal, 

no atendimento a cães e gatos abrigados temporariamente., de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: A.C. BOCHI CONSULTORIO E PET SHOP LTDA 

CNPJ Nº: 40.769.006/0001-42 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 86417 CERCADO/CANIL EXPOSIOR PARA PET possuir 

características articulável ou modular para facilitar o 

transporte e instalação, ser confeccionado em material 

resistente e com pintura atóxica, não possuir pontas ou 

estruturas abrasivas, possuir dimensões mínimas de 90 

cm de altura, 120 cm de comprimento e 120 cm de 

largura.   

02 UN 215,00 430,00 

 

FORNECEDOR: DARIOS PET COMERCIO ATACADISTA DE ACESSORIOS PARA ANIMAIS LTDA 

CNPJ Nº: 36.671.284/0001-95 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

2 86418 PEITORAL tamanho P para cães, confeccionado em 

poliéster, deve possuir fechos e reguladores para ajuste 

de tamanho no pescoço e tórax, com dimensões de fita 

do pescoço de aproximadamente 20 a 40 cm de diâmetro 

e fita de tórax com diâmetro aproximado de 30 a 60 cm, 

deve acompanhar guia de no mínimo 1,2 m, com 

mosquetão de acoplagem confeccionado em material 

resistente.   

6,00 UN 25,00 150,00 

3 86419 PEITORAL tamanho M para cães, confeccionado em 

poliéster, deve possuir fechos e reguladores para ajuste 

de tamanho no pescoço e tórax, com dimensões de fita 

do pescoço de aproximadamente 30 a 50 cm de diâmetro 

e fita de tórax com diâmetro aproximado de 40 a 70 cm, 

deve acompanhar guia de no mínimo 1,2 m, com 

mosquetão de acoplagem confeccionado em material 

resistente.   

8,00 UN 32,00 256,00 

4 86420 PEITORAL tamanho G para cães, confeccionado em 

poliéster, deve possuir fechos e reguladores para ajuste 

de tamanho no pescoço e tórax, com dimensões de fita 

do pescoço de aproximadamente 35 a 70 cm de diâmetro 

e fita de tórax com diâmetro aproximado de 60 a 105 cm, 

deve acompanhar guia de no mínimo 1,2 m, com 

mosquetão de acoplagem confeccionado em material 

resistente.   

8,00 UN 43,00 344,00 

5 86421 CAMA ESTOFADA tamanho G para cães, 

confeccionada em tecido confortável e resistente 

(algodão, microfibra, nylon, poliéster), possuir almofada 

interna de fácil remoção para lavagem, possuir zíper 

para retirada de almofada interna, possuir dimensões 

aproximadas de 15 cm de altura, 60 cm de largura e 60 

cm de comprimento.   

4,00 UN 124,00 496,00 

6 86422 CAMA ESTOFADA tamanho GG para cães, 

confeccionada em tecido confortável e resistente 

4,00 UN 140,00 560,00 
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Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 33/2023: R$ 2.236,00 (dois mil, duzentos e trinta e seis 

reais). 

 

 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso II, da Lei nº 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 e Bem Estar Animal – 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. Como medida de controle, são realizadas castrações como medida 

sanitária e controle de proliferação de animais e doenças. 

 Considerando que esses animais são abrigados temporariamente no CAZ, nos dias 08 a 12 de março 

de 2023, haverá participação no evento Sudoeste Show Rural, onde os servidores estarão desenvolvendo 

atividades relacionadas a educação em saúde, bem-estar animal e incentivo a adoção de animais, bem como 

utilização na rotina de atividades do CAZ. Considerando as quantidades e descrição dos produtos do presente 

termo, estas são justificadas para utilização neste evento.  

 Para a média dos valores a serem licitados, foi realizada pesquisa de balcão em empresas de Francisco 

Beltrão para a obtenção das medianas. Também foram realizadas pesquisas na internet, em sites de busca. 

Todas as cotações estão em anexo. 

 Foram considerados os menores valores apresentados dentre as empresas que apresentaram os 

orçamentos. As empresas indicadas são: A. C. BOCHI CONSULTÓRIO E PET SHOP - CNPJ: 40.769.006/0001-

42 e DARIOS PET COMERCIO ATACADISTA DE ACESSORIOS PARA ANIMAIS LTDA - CNPJ: 

36.671.284/0001-95.  

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

6770 08.006 10.304.1001.2.056 
3.3.90.30.18.00 

3.3.90.30.12.00 
84 

 

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

licitação são oriundos da receita FUBEM – Fundo Municipal de Proteção e Bem Estar Animal. 

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação das empresas:  

01 - A.C. BOCHI CONSULTORIO E PET SHOP LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.769.006/0001-42, 

estabelecida na Rua Antônio Marcelo nº 594, CEP: 85.605-440, Bairro Luther King, no Município de Francisco 

Beltrão/PR, e 02 - DARIOS PET COMERCIO ATACADISTA DE ACESSORIOS PARA ANIMAIS LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o nº 36.671.284/0001-95, estabelecida na Rua do Seminário nº 2323, CEP: 85.605-430, Bairro 

Miniguaçú, no Município de Francisco Beltrão/PR; considerando o disposto no Artigo 24, Inciso II, da Lei de 

Licitações nº 8.666/93 e os valores obtidos na pesquisa de preços realizada com fornecedores 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. 

(algodão, microfibra, nylon, poliéster), possuir almofada 

interna de fácil remoção para lavagem, possuir zíper 

para retirada de almofada interna, possuir dimensões 

aproximadas de 20 cm de altura, 60 cm de largura e 80 

cm de comprimento.   
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Francisco Beltrão/PR, 06 de março de 2023 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 33/2023, em 06 de março de 2023 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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