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PREGÃO PRESENCIAL

149/2022

27/07/2022

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas pelo REGISTRO DE
PREÇO visando a aquisição de SÊMEN BOVINO, utilizado na execução do Programa
de Inseminação Artificial desenvolvido pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente do Município de Tunápolis – SC, conforme quantitativos prazos e condições
estabelecidas neste ato convocatório e seus anexos.

149/2022

c) Modalidade: Pregão presencial

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

54/2022 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Adjudicação: 15/08/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

Agro Comercial Pampa Ltda ME

R$ 76.600,004.000,000 19,15002 - Sêmen de touro da raça holandesa preto e branco, com as seguintes
características:
- TPI Igual ou superior a 2.750;
- Leite igual ou superior a 800 lbs;
- Positivo no percentual de gordura Igual ou superior a 0,0%;
- Facilidade de parto menor ou igual a 2.0;
- Composto de úbere Igual ou superior a 1.1;
- Vida produtiva maior ou Igual 5.0;
- Score de Células somáticas menor ou igual 2.80;
- Fertilidade das filhas DPR maior ou igual a 0.0.
A base da prova deve com consulta aberta e atualizada pelo Dairybulls ou
interbull, não inferior a abril de 2022 na base Americana com as seguintes
características. - Marca: SELECT SIRES

UN

ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA

R$ 15.730,001.000,000 15,73005 - Sêmen Nelore Mocho com prova oficial do país de origem, não inferior
a 2021, que contenha as seguintes características mínimas: - Baixo peso
ao nascer; - DEP igual ou menor a 0.0. - Marca: ALTA GENETICS
CAMPARINO 11NM02065

UN

SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E

R$ 61.110,003.500,000 17,46003 - Sêmen de touro da raça Jersey, com as seguintes características:
- JPI igual ou maior 45;
- Leite Igual ou maior que 500 libras;
-PTA tipo igual ou superior 1.0;
-Composto de úbere igual ou superior 7.0;
- Score de células somáticas igual ou menor a 3.1;
- Vida produtiva igual ou superior a + 3.0;
- Fertilidade das filhas DPR maior ou igual a 0.0.

UN

23 de Agosto de 2022Tunápolis,

Marino José Frey
PREFEITO MUNICIPAL
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário
A base da prova deve com consulta aberta e atualizada pelo Dairybulls ou
interbull, não inferior a abril de 2022 na base Americana com as seguintes
características. - Marca: SEMEX KENNEDY

R$ 69.880,004.000,000 17,47004 - Sêmen de touro da raça Jersey, com as seguintes características:
- JPI igual ou maior 90;
- Leite Igual ou maior que 700 libras;
- PTA tipo igual ou superior 1.0;
 -Composto de úbere igual ou maior 7.0;
- Score de células somáticas igual ou menor a 3.1;
- Vida produtiva igual ou superior a + 3.0;
- Fertilidade das filhas DPR maior ou igual a -0.5;
A base da prova deve com consulta aberta e atualizada pelo Dairybulls ou
interbull, não inferior a abril de 2022 na base Americana com as seguintes
características. - Marca: SEMEX MERCEDES

UN

VANELLI AGROPECUARIA LTDA

R$ 84.375,004.500,000 18,75001 - Sêmen de touro da raça holandesa preto e branco, com as seguintes
características:
- TPI Igual ou superior a 2.750;
- Leite igual ou superior a 1000 lbs;
- Tipo igual ou superior 0.5;
- Facilidade de parto menor ou igual a 2.0;
- Composto de úbere Igual ou superior a 1.10;
- Composto de patas e Pernas igual ou superior a 0.0;
- Vida produtiva maior ou Igual 4.0;
- Score de Células somáticas menor ou igual 2.90;
- Fertilidade das filhas DPR maior ou igual a 0.0.
A base da prova deve com consulta aberta e atualizada pelo Dairybulls ou
interbull, não inferior a abril de 2022 na base Americana com as seguintes
características. - Marca: WELCOME TE LEGIT

UN

R$ 307.695,00Total geral:

23 de Agosto de 2022Tunápolis,

Marino José Frey
PREFEITO MUNICIPAL


