
ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS                CNPJ:RUA ROGÉRIO PESSOA DA SILVA , Nº 436C.E.P.: 11.391.482/0001-7489824-000 - Bom Jesus - SC
DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Nr.:Data: Nr.:  7/2020 - DL10/202018/11/2020Folha:  1/2

 ITENS 
Fornecedor:Endereço:Cidade:CNPJ:Objeto da Compra:MARINA MONETA DANTER DOM PEDRO II,165 - ********São José  -  SC06.972.402/0001-34Contratação de empresa para a prestação dos serviços de Castração de animais de pequeno e médio porte mais kits de medicação pós-operatório e cone elisabetano. Inscrição Estadual: Código: 4792

 Item Quantidade Unid. Especificação1 Ser Castração até 15 quilos e Kit medicação pós-operatório e cone elisabetano.100,00  2 Ser Castração acima de 15 quilos e Kit medicação pós-operatório e coneelisabetano.8,00  3 Ser Castração acima de 29 quilos e Kit medicação pós-operatório e coneelisabetano.2,00  
 FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24 da Lei 8.666/93  - É dispensável a licitação.II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigoanterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmoserviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
 JUSTIFICATIVA Justifica-se a contratação de empresa para prestação dos serviços de castração de animais de rua. A castraçãovem ao encontro da premissa básica de proteção ao animal, atualmente regulamentada por Lei, sendo inclusivecrime passível de detenção os maus tratos aos animais.Com base nisso, o município recebeu uma recomendação do Ministério Público da Comarca de Xanxerê, SC, paradiminuir os maus tratos e a reprodução dos animais de ruas, em especial os cães e gatos.Além do que destacamos acima, o procedimento a ser adotado diminui o risco de câncer de mama. E quanto maiscedo, melhor: 99% das cadelas castradas antes do primeiro cio não desenvolvem a doença. Já em gatas, acastração reduz as chances de câncer de mama entre 40% a 60%. Em machos, a castração reduz a frustraçãosexual e a necessidade de sair em busca de "namoradas". Ao mesmo tempo, isso diminui o risco de fugas,atropelamentos e brigas com outros machos.s fêmeas não ficam mais vulneráveis a infecções uterinas graves,como a piometra, uma vez que o seu aparelho reprodutor é removido durante o procedimento. Já em machos,reduz-se em grande escala os problemas de próstata e evita-se o câncer de testículo, que pode ser fatal. Asfêmeas não entram mais no cio, poupando os tutores de lidar com o sangramento e com possíveis cães de ruaimportunando no portão. Cães e gatos machos sentem menos necessidade de marcar o seu território com urina.O animal também pode ficar mais dócil, facilitando a interação e reduzindo situações problemáticas -especialmente entre os que tinham comportamento agressivo antes.Tal medida ainda minimiza os problemas de saúde e zoonoses no município de Bom Jesus. Todo o procedimentodeverá ser realizado por profissional especializado com registro no órgão de regulação.Mediante cotação de preços, verificou-se que a empresa a ser contratada apresentou a melhor proposta àadministração pública e também contém os profissionais pra desempenho das atividades. sendo que, conformefundamentação legal, é permitida a contratação via dispensa de processo licitatório em razão do valor ofertado.Considerando que o valor encontra-se dentro do limite previsto no inciso II, do artigo 24 da Lei 8.666/1993 eDecreto Federal nº 9.412/2018, sendo, portanto, dispensável a licitação.
 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:Razão da escolha do fornecedorO preço é compatível com o mercado, sendo que a empresa apresentou o orçamento mais baixo para arealização deste objeto dentre os orçamentos apresentados em anexo.



ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS                CNPJ:RUA ROGÉRIO PESSOA DA SILVA , Nº 436C.E.P.: 11.391.482/0001-7489824-000 - Bom Jesus - SC
DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Nr.:Data: Nr.:  7/2020 - DL10/202018/11/2020Folha:  2/2Bom Jesus,  18  de  Novembro  de  2020JORGE ENDRYGO BRINKER - SETOR DE COMPRAS--------------------------------------------------------------------------------

em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posterioresjurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação, DESPACHO FINAL:

 Valor da Despesa: Pagamento.........:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer Bom Jesus,  18  de  Novembro  de  2020
17.410,00Ordem Cronológica

Rafael Calza - Prefeito Municipal--------------------------------------------------------------------------------
(dezessete mil quatrocentos e dez reais)

18/11/2020


