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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 115/2022  

PROCESSO Nº 804/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de um Aparelho de Ultrassom de uso veterinário, para utilização do Programa 

de Inseminação Artificial – PIA e do Programa Balde Cheio, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: OXSON COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 

LTDA / CNPJ: 10.841.681/0001-74 

Item 

nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 83681 APARELHO DE ULTRASSOM DE USO 

VETERINÁRIO - KX-5200V/ 6.5L64E1  

 

- Unidade Principal com acessórios para 

funcionamento; 

Transdutor Linear Retal Multifrequencial; 

- 2 Baterias; Carregador de bateria; 

- Controle para Congelamento da Imagem; 

- Case personalizada para transporte; 

- Garantia e manual técnico.   

01 UN 16.890,00 16.890,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 115/2022: R$ 16.890,00 (dezesseis mil, oitocentos e noventa 

reais). 

 

 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, alínea II, da Lei nº 8.666/93. 

 

O município de Francisco Beltrão possui aproximadamente 11.494 habitantes na área rural os quais estão 

distribuídos em 2.160 propriedades que compõem uma área de 71.920 Há (CENSO DE 2016/17).  Grande parte 

dessas propriedades são produtivas e tem na bovinocultura de leite sua fonte de renda.  Nesse contexto 

diversas ações no entorno da cadeia do produtiva do leite são desenvolvidas pela Secretaria Municipal de 

Agricultura com o objetivo de fomento. Dentre elas temos o programa de Melhoramento Genético, Programa 

de Inseminação Artificial (PIA) e o programa "Balde Cheio". Neste programa são realizadas ações de instrução 

técnica, fornecimento de sêmen e fornecimento de nitrogênio líquido para conservar o material genético 

(sêmen) fornecido. Atualmente, são 301 inseminadores e/ou produtores de leite cadastrados que recebem 

sêmen, nitrogênio e fichas de controle de sêmen de forma gratuita do município. É crescente o número de 

produtores que estão aderindo à técnica da inseminação, buscando capacitar e profissionalizar a propriedade. 

 

Dessa forma a solicitação de compra do aparelho de ultrassom de uso veterinário para a realização de exames 

de gestação, exames preventivos visa, atender o protocolo de IATF (Inseminação artificial em tempo fixo), e 

também para protocolos de indução a lactação. 

 

Visto que com exames mais apurados, os técnicos conseguem acompanhar e ter melhores resultados em seus 

trabalhos diários. Ainda, e importante salientar que será possível obter dados técnicos com maior precisão, a 

fim de tomada de decisões mais assertivas, por parte da secretaria.   

 

O valor da contratação foi com base na pesquisa de preços realizada através de orçamentos com empresas 

deste ramo de atividade, e uma cotação foi extraída da internet. Foi também realizado pesquisa de orçamentos 

no Banco De Preços, onde foram encontrados aparelhos superiores em questão de funções e qualidades, e 

consequentemente preços, que necessitamos, orçamentos, em anexo. 

 

Justifica-se a compra por dispensa pelo fato que de todos os orçamentos coletados, essa empresa foi o valor 

mais baixo, não cobrando frete, está com as certidões em dia, e pela urgência do equipamento, também pelo 
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fato do médico veterinário já ter o conhecimento e trabalhado com esse equipamento conhecendo a qualidade, 

e não necessitando de curso para aprender a usar o equipamento.  

 

Dessa maneira, a secretaria visualiza na Dispensa de Licitação todos os quesitos necessários a contratação, 

melhor preço, equipamento de qualidade e segurança, e ponto fundamental no processo e o conhecimento 

técnico do produto por parte dos técnicos, visto que uma qualificação destes com outro equipamento 

semelhante demandaria de tempo e custos elevados. 

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7010 09.001 20.606.2001.2.059 4.4.90.52.34.00 000 

 

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

licitação são oriundos da receita própria do município.   

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa OXSON 

COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ 

sob nº 10.841.681/0001-74, estabelecida na Rua Farjalla Koraicho nº 400, Sala 03, Bairro Jabaquara, CEP: 04.321-

130, cidade de São Paulo/SP, considerando o disposto no Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 

e o 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. 

 

Francisco Beltrão/PR, 01 de setembro de 2022. 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 115/2022, em 01 de setembro de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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