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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021  
PROCESSO Nº 790/2021 

 
 OBJETO – Aquisição de foco cirúrgico para utilização no Centro de apoio ao controle de 
Zoonoses e Bem-Estar Animal – CAZ, mantido pela Municipalidade., de acordo com as 
especificações abaixo:  
 
FORNECEDOR: BYLUX IND. E COM. DE LUMINÁRIAS E QUIPAMENTOS HOSPITALARES 
EIRELI / CNPJ Nº: 15.506.908/0001-49 
 

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor  
Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

01 78473 FOCO CIRURGICO 
BICOLOR 12 LEDs    

01 UN 5.150,00 5.150,00 

 
Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 111/2021: R$ 5.150,00 (cinco mil, cento e cinquenta reais). 

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

8.666/93. 
 
A aquisição do foco cirúrgico é para atender a demanda do centro de apoio ao controle de 

zoonoses e bem estar animal - CAZ. Esse material é de grande necessidade Pois é utilizado nos 
procedimentos cirúrgicos dos animais na unidade móvel de esterilização e educação em saúde - 
UMEES (castra movel). O equipamento em questão além de ser muito importante também foi uma 
solicitação do conselho regional de medicina veterinária- CRMV/PR, conforme notificação em 
anexo.  

O foco cirúrgico dever apresentar as seguintes características: 
• Conter 12 luzes de LED, dois tipos de luz: branco frio e branco quente. 
• Baixo consumo 
• Maior luminosidade 
• Iluminaçao ideal para tecidos sensíveis ao calor, devido a utilização de LEDs frios 
• Não aquecer o ambiente 
• Ajuste de luz 
• Bateria 
• Manopla autolavável 
• 6 LEDs luz branca 
• 6 LEDs de luz amarela 
• Total controle de luminosidade e tonalidade.    

O ajuste dessas cores e da intensidade da luz é muito importante quando se necessita de 
um alto contraste na área iluminada, facilitando a visualização dos tecidos. 
A movimentação do foco, realizada pela manopla desenvolvida em alumínio autolavável permite 
uma maior higienização e assepsia quanto ao manuseio do equipamento. 

Usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de  
ORÇAMENTOS FÍSICOS, sendo que os mesmos podem ser conferidos de acordo com os  
orçamentos anexos ao Termo de Referência. 
                           

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 
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Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

6620 08.006 10.304.1001.2.070 4.4.90.52.34.00 85 

Origem dos recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa 
de licitação: 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 da empresa 
BYLUX IND. E COM. DE LUMINÁRIAS E QUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita 
no CNPJ sob o nº 15.506.908/0001-49, estabelecida na Avenida Fonte Nova, nº 683, Bairro: Jardim 
Fonte Nova, CEP: 74.594-046 na cidade de Goiânia-GO, considerando o que consta no Artigo 24, 
Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e os valores obtidos na pesquisa de preços realizada com 
fornecedores, que integra o presente processo.   

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

Assessoria Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão/PR, 25 de outubro de 2021 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


