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ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 2016/6030053-02 

Ata de julgamento referente à Concorrência n.º 2016/6030053-02, do tipo “menor preço unitário”, 

segundo especificado no item 02 do Edital para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, pelo 

período de 12 meses, e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por 

legislação posterior. A Comissão de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n. º 01/2016, de 

trinta e um de maio do ano de dois mil e dezesseis, do Diretor Presidente da FATEC, constituída 

pela funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente 

Substituta, TATIANE MACHADO SILVA, NEIDA FANTINEL IOP,MARTA LUCIA SANTINI DA 

SILVEIRA, Membros, ELIANA HOFFMANN, membro substituto, reuniram-se às dez horas do dia 

nove de janeiro do ano de dois mil e dezessete, na Sede da FATEC, Prédio 66, para julgamento das 

propostas apresentadas pelas empresas: JOSÉ EURICO BRAGA CORREA – ME, AGROFORTE 

COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA – ME, VERNER PEREIRA DE SOUZA. Já habilitadas 

anteriormente. Tendo em vista o parecer técnico do Professor Clair Jorge Olivo, a Comissão de 

Licitações decide DECLARAR VENCEDORAS as empresas conforme tabela anexa. E nada mais a 

constar, em cumprimento às disposições da legislação pertinente, esta Comissão de Licitações 

submete à apreciação de Vossa Senhoria este julgamento para a Homologação e Adjudicação. 

 

 

________________________   __________________________ 
           Silvia Binotto                                                           Jaqueline Giacomelli da Silveira 
           Presidente                  Presidente Substituta  

 
________________________                               _________________________ 
Marta Lucia Santini da Silveira                              Tatiane Machado Silva                                              
Membro                                                                  Membro    
  
______________________                                  
Eliana Hoffmann                                     
Membro                                              

 
HOMOLOGO EM: 
____/____/______ 

 
_______________ 

Adalberto Constantino Meller 
Secretário Executivo  
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TABELA  
 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE EMPRESA VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 
1.  Produto antisséptico viscoso para aplicação em tetos de vacas em lactação no período 

pós-ordenha (pósdipping) à base de iodo ou digluconato de clorhexidina com sistema 
emoliente e formador de filme (no drip), envasado em embalagens de 5 ou 20 litros, 
com prazo de validade mínimo de 2 anos após a data de entrega. 

Litro JOSÉ URICO 9,75 

2.  Produto antisséptico liquido para aplicação em tetos de vacas em lactação no período 
pré-ordenha (predipping) à base de iodo, envasado em embalagens de 5 ou 20 litros, 
com prazo de validade mínimo de 2 anos a partir da data de entrega. 

Litro JOSE EURICO 10,90 

3.  Detergente desincrustante ácido concentrado, para remoção de resíduos de leite em 
equipamentos de ordenha a base de ácido fosfórico, ácido lático e ácido sulfúrico com 
diluição máxima de 3 ml a cada litro de água, com prazo de validade mínimo de 2 anos a 
partir da data de entrega. 

Litro JOSE EURICO 9,60 

4.  Detergente alcalino clorado indicado especificamente para limpeza de resíduos de leite 
em equipamentos de ordenha a base de Hidróxido de Sódio, Hipoclorito de sódio e 
tenso ativo aniônico, com diluição máxima de 3 ml para cada litro de água, com prazo 
de validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega. 

Litro JOSE EURICO 8,55 

5.  Copo para desinfetar tetos, sem retorno, para desinfetantes espumantes. Unid. AGROFORTE 11,00 
6.  Copo para desinfetar tetos, sem retorno, para desinfetantes líquidos. Unid. AGROFORTE 17,77 
7.  Pacote de filtros de leite descartáveis com 100 unidades cada, fabricado a base de TNT 

atóxico e na cor branca, tamanho 470mm x 48mm, compatível com equipamento West 
falia. 

Pacote AGROFORTE 67,00 

8.  Óleo lubrificante específico para bombas de vácuo, com aditivos para controle de 
corrosão, oxidação e ante espuma, especificação ISO VG 68, em embalagens de no 
mínimo 1 litro e no máximo 5 litros, com prazo de validade mínima de 2 anos a partir da 
data de entrega no laboratório de bovinocultura de leite-UFSM. 

Litro JOSE EURICO 13,80 

9.  Antiparasitário (carrapaticida) pour-on à base de associação de cipermetrina (mínimo 
5,0 g/100 ml) + Clorpirifós (mínimo 7 g/100 ml), Butóxido de Piperonila (máximo 
1ml/100 m). Frasco de 1 litro, com prazo de validade mínima de 2 anos a partir da data 
de entrega. 

Frasco AGROFORTE 39,99 

10.  Antiparasitário (ectoparasiticida), pour-on a base de cipermitrina (5%). Sem período de 
carência para consumo de leite e carne. Frasco de 1 litro, com prazo de validade mínima 
de 2 anos após a data de entrega. 

Frasco AGROFORTE 17,84 

11.  Antiparasitário pour-on a base de flumetrina a 1%, para uso em bovinos. Sem período 
de carência para consumo de leite e carne. Frasco com 1 litro, com validade mínima de 
2 anos a partir da data de entrega. 

Frasco JOSÉ EURICO 89,00 

12.  Antiparasitário injetável à base de Sulfóxido de albendazol, concentração mínima de 
15%. Frasco de 250 ml. Prazo de validade mínima de 2 anos a partir da data entrega 

Frasco JOSÉ EURICO 94,50 

13.  Antiparasitário de uso injetável à base de Fosfato de Levamizol, mínimo 18%. Prazo de 
validade mínima de 2 anos a partir da entrega. 

FR JOSÉ EURICO  28,50 

14.  Antiparasitário à base de doramectina a 1%, injetável. Frasco de 50 ml. Prazo de 
validade mínima de 2 anos a partir da entrega. 

FR JOSÉ EURICO  18,50 

15.  Antiparasitário à base de ivermectina a 1%, injetável, de uso veterinário. Frasco de 50 
ml. Prazo de validade mínima de 2 anos a partir da entrega no laboratório de 
bovinocultura de leite-UFSM. 

Frasco AGROFORTE 9,30 

16.  Pomada antisséptica, emoliente, lubrificante e anestésica Cloreto de benzalcônio (2%) + 
Lidocaína (cloridrato – 5%) + veículo emoliente, forma física em pomada, para uso 
animal, em frascos de 200 gramas com validade mínima de 2 anos após a data de 
entrega. 

Frasco JOSE EURICO 19,50 

17 Pomada cicatrizante e antibacteriana com ureia e antibiótico (penicilina ou sulfato de 
gentamicina), de uso veterinário. Bisnaga de 50 gramas. Prazo de validade mínima de 2 
anos a partir da entrega. 

Bisnaga AGROFORTE  27,00 

18 Cicatrizante, repelente e larvicida na forma de unguento pomada, composto de 
butóxido de piperonila (3,5 g), óxido de zinco (20 g) e permetrina (0,5 g) em 100g. Pote 
com 250g. Prazo de validade mínima de 2 anos a partir da entrega. 

Pacote JOSÉ EURICO  42,00 

19 Desinfetante a base de Iodophor (2,25% de iodo livre) com concentração mínima de Frasco AGROFORTE  34,96 
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11,25 g/100ml de concentrado de iodophor e 15,00g/100ml de ácido fosfórico (2,25% 
de iodo livre). Frasco com 1 litro. Prazo de validade mínima de 2 anos a partir da data de 
entrega. 

20 Matabicheira em Aerosol‚ com ação larvicida, bernicida, repelente e cicatrizante, 
formulado a base de Vapona e Supona, e Violeta de Genciana, quimioterápico e 
cicatrizante. Frascos de 500 ml. Prazo de validade mínima de 2 anos a partir da entrega. 

Frasco AGROFORTE 5,34 

21 Larvicida (mata-bicheira) e cicatrizante spray à base de Sulfadiazina prata (0,1g) + 
alumínio (5g) + cipermetrina (0,4g) + Diclorvós (DDVP) aerosol. Frasco aerossol 
contendo 500 ml. Prazo de validade mínima de 2 anos a partir da entrega. 

Frasco JOSÉ EURICO 19,50 

22 Solução reidratante para bovinos - soro vitaminado (contendo cloreto de sódio, cloreto 
de potássio, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, acetil metionina, citrato de colina, 
nicotinamida, tiamina, piridoxina, pantotenato de cálcio, dextrose, riboflavina e 
cianocobalamina). Frascos contendo 1 litro. Prazo de validade mínima de 2 anos a partir 
da entrega. 

Frasco AGROFORTE 27,20 

23 Anti-inflamatório e analgésico a base de dipirona sódica 500 mg. Frasco de 50 ml. Prazo 
de validade mínima de 2 anos a partir da entrega. 

Frasco AGROFORTE  14,45 

24 Meloxicam, concentração 2 mg/ml, solução injetável, uso veterinário, frascos de 50 ml. 
Prazo de validade mínima de 2 anos a partir da entrega. 

Frasco AGROFORTE 76,00 

25 Antibiótico injetável a base de hiclato de doxiciclina (mínimo de 4,5%, equivalente a 4% 
de doxiciclina base) e cloridrato de benzetimide (mínimo de 0,016%).  Frasco de 50 
ml. Prazo de validade mínima de 2 anos a partir da entrega. 

Frasco AGROFORTE 38,26 

26 Antibiótico e anti-inflamatório injetável a base de penicilina: Benzilpenicilina procaína: 
20.000.000 UI; Diidroestreptomicina (sulfato): 8,00 g; Procaína (cloridrato): 1,73 g e 
piroxican: 0,60 g. Frascos de 50 ml. Prazo de validade mínima de 2 anos a partir da 
entrega. 

Frasco JOSÉ EURICO  37,50 

27 Raticida granulado (isca) a base de bromadiolone na concentração de 0,005%. Sache de 
25 g. com validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega. 

Sache AGROFORTE  0,28 

28 Amitraz, concentração a 12,5%, forma física em solução concentrada para uso tópico, 
em frascos de  100, 250 ou 500 ml. Prazo de validade mínima de 2 anos a partir da 
entrega. 

Litro AGROFORTE 17,81 

29 Hormônio sintético análogo ao GnRH a base de Acetato de buserelina com 
concentração mínima de 0,042 mg. Frascos de 20 ml. Prazo de validade mínima de 2 
anos. 

Frasco FRACASADO FRACASSADO 

30 Solução Dinoprost trometamina para uso em bovinos com concentração mínima de 
5mg/mL de dinoprost, em frascos de 30ml. Prazo de validade mínima de 2 anos a partir 
da entrega. 

Frasco JOSÉ EURICO  52,50 

31 Dispositivo intravaginal impregnado com progesterona utilizado para a regulação do 
ciclo estral em bovinos, composição mínima de 1 g de progesterona. Pacote com 10 
unidades. Prazo de validade mínima de 2 anos a partir da entrega. 

Pacote FRACASSADO FRACASSADO 

32 Solução de cipionato de estradiol + clorobutanol para correção de anestro em bovinos. 
Garantia mínima de 2 mg de cipionato de estradiol em embalagens de 10 ml. Prazo de 
validade mínima de 2 anos a partir da entrega. 

Emg AGROFORTE 17,36 

33 Ocitocina sintética, padronizada injetável, indicada para bovinos, concentração mínima 
de 10 U.I., em frascos de 10 ml. Prazo de validade mínima de 2 anos a partir da entrega. 

Frasco AGROFORTE  6,50 

34 Vacina contra a Leptospirose Bovina e Suína, formulada com cepas de sorotipos de 
Leptospira interrogans. Frascos de 100 ml. Prazo de validade mínima de 2 anos. 

Frasco AGROFORTE  44,37 

35 Vacina polivalente contra o carbúnculo sintomático, gangrena gasosa, enterotoxemias, 
morte súbita por clostrídeos, doença do rim polposo e hepatite necrótica infecciosa dos 
bovinos tipo Sintoxican ou similar. Frascos de 40 ml. Prazo de validade mínima de 2 
anos a partir da entrega. 

Frasco AGROFORTE  9,56 

36 Reagente químico para diagnóstico da mastite bovina - Solução CMT ("Califórnia 
Mastitis Test") para ser utilizada em placa CMT. Composição: Violeta de bromocresol 
(0,02 g/100ml). Frascos de 500 ml. Prazo de validade mínima de 2 anos a partir da 
entrega. 

Frasco JOSÉ EURICO 19,50 

37 Arame galvanizado para cerva elétrica, espessura de 1,83 a 2,00mm, disposto em rolos 
de 500 metros. 

Rolo JOSÉ EURICO  287,00 

38 Arame galvanizado para atilho, Nº 12, espessura de 2,76 mm, Quantidade por Kg. Kg AGROFORTE  8,50 
39 Cabo isolador para porteira de cerca elétrica com mola interna de tração. Unidade AGROFORTE  8,50 
40 Eletrificador rural, Alcance 35 km, Alimentação 220v,  Tensão de saída: 9.000 V, Energia 

acumulada: 0,48 J, com garantia mínima de 1 ano. 
Unidade AGROFORTE  0,56 
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41 Isolador de cerca elétrica rural para vergalhão, com rosca, no mínimo 8mm de abertura, 
produzido em material de alta resistência e resistente aos raios ultra violetas. 

Unidade AGROFORTE  0,73 

42 Voltímetro digital com indicador de falhas que forneça a leitura da voltagem e da 
corrente elétrica da cerca. Deve permitir a identificação da direção do fluxo da corrente 
e o auxílio na identificação exata dos pontos de fuga de corrente. Garantia mínima de 1 
ano. 

Unidade AGROFORTE  128,00 

43 Moirões de cerne de eucalipto 12 cm de largura x 12 cm de comprimento e 2,20m de 
altura. 

Unidade JOSÉ EURICO  58,00 

44 Trama de cerne de eucalipto 5 cm de largura x 5 cm de comprimento e 2,20m de altura. Unidade JOSÉ EURICO  7,50 
45 Semente certificada de azevém anual (lolium multiflorum), Cultivar BRS Ponteio, 

produção 2016, ensacado com no máximo 40 Kg cada saco. Prazo de validade mínima 
de 1 ano a partir da entrega. 

Kg JOSÉ EURICO 6,50 

46 Semente certificada de aveia para pastejo (Avena brevis) cv. BRS-Centauro com mínimo 
de 70% de germinação e 95% de pureza embalada em sacos de ráfia de no máximo 50 
Kg, safra 2016. Prazo de validade mínima de 1 ano a partir da entrega. 

Kg AGROFORTE  3,00 

47 Semente de capim sudão cv. BRS - Estribo com germinação mínima de 70% e pureza 
mínima de 95%. Prazo de validade mínima de 1 ano a partir da entrega. 

Kg AGROFORTE  6,00 

48 Semente de capim áries (Panicum maximum cv. Áries) com alto valor cultural. Prazo de 
validade mínima de 1 ano a partir da entrega 

Kg AGROFORTE  6,00 

49 Fertilizante uréia agrícola, composição química mínima de 45% de nitrogênio, 
apresentação granulada da cor branca. Com validade de no mínimo 24 meses, ensacado 
em embalagens plásticas (sacos) de 50 kg impermeáveis. 

Saco JOSÉ EURICO  82,00 

50 Adubo químico, cloreto de potássio (mínimo de 60% de KCL) em embalagens ( sacos) de 
50 kg. Prazo de validade mínima de 1 ano a partir da entrega. 

Saco JOSÉ EURICO  86,00 

51 Adubo químico – Super Fosfato, aspecto físico granulado, mínimo 40% de P2O3, em 
embalagens (sacos) de 50 kg. Prazo de validade mínima de 1 ano a partir da entrega. 

Saco JOSÉ EURICO  87,00 

52 Fertilizante agrícola Calcário dolomítico a granel com PRNT mínimo de 60%, distribuídos 
diretamente nas áreas do laboratório de bovinocultura de leite na UFSM. Prazo de 
validade mínima de 1 ano a partir da entrega. 

Tonelad
a 

AGROFORTE 180,00 

53 Fertilizante agrícola Calcário dolomítico a granel com PRNT mínimo de 60%. Prazo de 
validade mínima de 1 ano a partir da entrega. 

Tonelad
a 

AGROFORTE 130,00 

54 Fertilizante agrícola Calcário dolomítico ensacados em sacos de 50 Kg com PRNT 
mínimo de 60%. Prazo de validade mínima de 1 ano a partir da entrega. 

Saco AGROFORTE  9,00 

55 Adubo químico, aspecto físico granulado, composição básica NPK (10-20-20), em 
embalagens (sacos) de 50 kg. Prazo de validade mínima de 1 ano a partir da entrega. 

Saco JOSÉ EURICO  97,00 

56 Toalhas de papel reciclado em duas dobras em tamanho mínimo 20cm x 22,5cm 
disposto em pacotes com 1000 folhas. 

Pacote AGROFORTE 9,58 

57 Antisséptico a base de Iodopolividona  a 10% (equivalente a 1% de iodo ativo), em 
solução aquosa de uso tópico. Prazo de validade mínima de 1 ano a partir da entrega. 

Litro JOSÉ EURICO  35,00 
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