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ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 2017/6030053-01 

Ata de julgamento referente à Concorrência n.º 2017/6030053-01, do tipo “menor preço unitário”, 

segundo especificado no item 02 do Edital AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGROPECUÁRIOS 

(Fertilizante, calcário, sal, grão, sêmen, bovino...), PARA O PROJETO 6.03.0053, conforme 

descrição no anexo V, 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 01/2017, de dezessete do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, do Diretor 

Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, JAQUELINE 

GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente Substituta, TATIANE MACHADO SILVA, MARTA LUCIA 

SANTINI DA SILVEIRA, membros e ELIANA HOFFMANN, membro substituta, reuniram-se às 

quatorze horas do dia quatorze do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete na Sede da 

FATEC, Prédio 66, para julgamento das propostas apresentadas pelas empresas: AGROFORTE 

COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA - ME, VICENTE E MARCUZZO & CIA LTDA - ME,  JOSÉ 

EURICO BRAGA CORREA - ME, habilitadas anteriormente. Tendo em vista o parecer técnico do 

Professor Coordenador, Clair Jorge Olivo a Comissão de Licitações decide DESCLASSIFICAR nos 

itens 13 e 14, pois estão acima do valor de mercado e DECLARA VENCEDORAS as empresas 

conforme tabela em anexo. 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 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  
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                                                    TABELA DE VALORES R$ 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO EMPRESA VALOR UNIT 
R$ 

1 5 Frasco 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 1 ano a 
partir da entrega. 

AGROFORTE 67,08 

2 10 Frasco Solução Dinoprost trometamina para uso em bovinos com 
concentração mínima de 5mg/mL de dinoprost, em 
frascos de 30ml. Prazo de validade mínima de 1 ano a 
partir da entrega. 

AGROFORTE 52,48 

3 5 Pacote Dispositivo intravaginal de liberação lenta de 
progesterona, composição mínima de 1 g de 
progesterona. Pacote com 10 unidades. Prazo de 
validade mínima de 1 ano a partir da entrega.  

AGROFORTE 220,05 

4 5 Frasco 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 1 ano a partir da entrega.  

AGROFORTE 17,55 

5 5 Frasco Gonadotrofina coriônica eqüina (Ecg) injetável para 
utilização em protocolos de IATF, frascos com 30 ml. 
Prazo de validade mínima de 1 ano a partir da entrega. 

JOSÉ 
EURICO 

295,00 

6 5 Frasco Estrógeno injetável a  base de benzoato de estradiol (1% 
ou 100mg para cada 100 ml). Frascos de 20 ml. Prazo de 
validade mínima de 1 ano a partir da entrega. 

JODÉ 
EURICO  

23,00 

7 2 Caixa Agulha hipodérmica estéril de uso único para uso manual, 
tamanho 40 x 1,60 mm (16 G 1 1/2"). Caixa com 100 
unidades. 

AGROFORTE 18,29 

8 2 Unid Termômetro clínico veterinário, com fio para puxar e 
escala de 34°C a 44°C. 

VICENTE E 
MARCUZZO 

20,00 

9 1 Unid Fita para pesagem de bovinos, através da medição do 
perímetro torácico, com medidas em cm e kg. 

VICENTE E 
MARCUZZO 

110,00 

10 1 Unid Aplicador de implante de progesterona para bovinos. JOSÉ 
EURICO 

79,50 

11 5 Caixa Luvas longas de E.V.A. siliconado para palpação retal e 
inseminação artificial, comprimento mínimo de 80 cm. 
Caixa com 100 unidades. 

AGROFORTE 45,00 

12 5 Pacote Bainha francesa para utilização em inseminação artificial 
em bovinos. Pacotes com 50 unidades. 

AGROFORTE 18,25 

13 15 Dose Sêmen bovino, da raça holandesa preta e branca, 
sexado, com as seguintes características: PTA mínima 
para leite de 1000 lbs ou 453 kg; PTA positiva para 
porcentagem de leite e gordura; PTA positiva para vida 
produtiva. Características para conformação: Estatura 
máxima de +2,00; força positiva; PTAS positivas para 
conformação em vigor, profundidade corporal, 
características leiteira, ângulo de casco, úbere anterior, 
altura de úbere anterior, altura do úbere posterior, largura 
de úbere posterior, ligamento central, profundidade de 
úbere, colocação de tetos anterior e posterior. Na ocasião 
de oferta do sêmen, apresentar o nome do touro ofertado. 

REVOGADO REVOGADO 

14 40 Dose Sêmen bovino convencional, da raça holandesa preta e 
branca, com as seguintes características: PTA para tipo 
acima de 2,00; PTA mínima para leite de 1000 lbs ou 453 
kg; PTA positiva para porcentagem de leite e gordura; 
PTA positiva para vida produtiva. Características para 

REVOGADO REVOGADO 
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conformação: Estatura máxima de +2,00; força positiva, 
ângulo da garupa entre -1.00 e +1,00; PTAS positivas 
para conformação em vigor, profundidade corporal, 
características leiteira, ângulo de casco, úbere anterior 
acima de +0,50, altura de úbere anterior acima de 2,00, 
altura do úbere posterior acima de 3,00, largura de úbere 
posterior acima de 2,5, ligamento central, profundidade 
de úbere, colocação de tetos anterior e posterior e 
comprimento de tetos. Na ocasião de oferta do sêmen, 
apresentar o nome do touro ofertado. 

15 15.000 kg Farelo de soja, com teor mínimo de 45% de proteína 
bruta, ensacado com peso máximo de 40 kg/saco. 

AGROFORTE 1,69 

16 20.000 kg Farelo de arroz integral, ensacado com peso máximo de 
40 kg/saco. 

VICENTE E 
MARCUZZO 

0,60 

17 15.000 kg Farelo de trigo, ensacado com peso máximo de 40 
kg/saco. 

VICENTE E 
MARCUZZO 

0,78 

18 20.000 kg Milho grão, moído, ensacado com peso máximo de 40 kg 
por saco. 

VICENTE E 
MARCUZZO  

0,89 

19 20.000 kg Milho grão inteiro ensacado com peso máximo de 40 
kg/saco 

VICENTE E 
MARCUZZO 

0,89 

20 2.000 kg Calcário calcítico para alimentação animal, ensacado com 
peso máximo de 40 kg/saco. 

AGROFORTE 0,30 

21 
1.500 

kg Sal mineral; com nível mínimo de garantia de 110g de 
cálcio/kg e de 63g de fósforo; ensacado com peso 
máximo 30 kg. 

AGROFORTE 1,88 

22 
1.500 

kg Sal mineral; com nível mínimo de garantia de 80g de 
cálcio/kg e de 40g de fósforo; ensacado com peso 
máximo 30 kg. 

AGROFORTE 1,59 

23 1.500 kg Suplemento vitamínico mineral para vacas em lactação; 
com nível mínimo de 20% de cálcio e de 5% de fósforo; 
ensacado em sacos de 10 ou 30 kg 

VICENTE E 
MARCUZZO  

3,05 

24 5.000 kg Subproduto casca de soja, ensacado com peso máximo 
de 40 kg/saco. 

VICENTE E 
MARCUZZO  

1,05 

25 50 Saco Fertilizante ureia agrícola, composição química mínima 
de 45% de nitrogênio, apresentação granulada da cor 
branca. Com validade de no mínimo 12 meses, ensacado 
em embalagens plásticas (sacos) de 50 kg impermeáveis.  

JOSÉ 
EURICO  

75,50 

26 5 caixa Brinco mosquicida para controle da mosca do chifre, uso 
em bovinos. Caixas com 20 unidades.  

AGROFORTE 69,90 
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