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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2023 

 

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

Animal, no atendimento a cães e gatos abrigados temporariamente. 

 

Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o 

resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item: 

 

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

CNPJ Nº: 40.769.006/0001-42 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidad

e 

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 Quantidad

e 

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, 

4,00 UN 124,00 496,00 
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Valor total dos gastos com o Processo de dispensa de licitação nº 33/2023: R$ 2.236,00 (dois mil, 

duzentos e trinta e seis reais). 

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no contrato. 

Homologo a presente licitação. 

 

Francisco Beltrão/PR, 08 de março de 2023.  

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 

possuir zíper para retirada de almofada interna, 

possuir dimensões aproximadas de 15 cm de altura, 60 

cm de largura e 60 cm de comprimento.   

6 86422 CAMA ESTOFADA tamanho GG 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 20 cm de altura, 60 

cm de largura e 80 cm de comprimento.   

4,00 UN 140,00 560,00 

Total R$ 1.806,00 
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