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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.° 14/2016

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, com sede no no povoado
Santa Tereza, km 05. Zona Rural, na cidade de Araguatins-TO, inscrito no CNPJ/MF sob o ng

10.742.006/0002-79, neste ato representado(a) pelo(a) Diretor Geral Décio Dias dos Reis,
nomeado(a) pela Portaria n^ 249/2014 de 12 de maio de 2014, publicada no DOU de 13
de maio de 2014, inscrito(a) no CPF sob o n° 387.100.641-68 portador(a) da Carteira de
Identidade n53 232.339 SSP/TO, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão,
na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n° 12/2016, publicada no D.O.U de 15/07/2016,
processo administrativo n.° 23233.002773.2016-68, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s)
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.° 7.892,
de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DOOBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de
Material Agropecuário, especificado no Termo de Referência, anexo l do edital de Pregão n°
12/2016, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
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MEDIC VET LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20.637.873/0001-17, End.: Rua Usilio Tonetto, 760, Sala 01. Bairro Imigrantes
Turvo, Santa Catarina. CEP: 88.930-000, Fone: (48) 35250404, Email: medic-vet@hotmail.com. Neste Ato Representada
por Maurício Biancnini Borges, CPF: 078.504.799-98
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lexametasona i" ima Ia
antimicrobiana a base de
neomicina 0. 25g. acetato de
dexametasona lOmg. nistatina
10.000.000 ui. pomada de uso
veterinário, apresentado em pote
contendo 250g, validade mínima
de um ano . Apresentação frasco
250 g. similar ao medicamento
Equktemie.
Flunixina - meglumine 5g por 100
ml, indicado como antitlamatório.
antipire tico e analgésico,
njelável, apresentação frasco de
10 ml. Similar a medicamento
aanamine.
Nicotinamida. Vitamina A,
Vitamina B1 , Vitamina B2,
Vitamina B6, Vitamina B12,
Vitamina D3, Vitamina E.
Apresentação frasco de 1 litro.

Marca

EQltlDERM
250GR

FLUNIXIN 10ML

SUPRAGOLD 1L

Modelo Unidade

UNIDADE

FRASCO
10.00 ML

FRASCO-A
M PO LA

Quantidade

57

103

110

Vator Un
(RS)

174.9900

12.6500

69.9900

Prazo garantia ou
validade mínimo

2 -i

12 m

eses

eses

12 meses
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similar a Vitagotd.
^nti-inflamatóno a base de
enilbutazona a 20%.
(Apresentação: frasco de 50 ml.
Semelhante ao fenibultazona.
Anti-inflamatóno. analgésico e
ntipirètico a base de dipirona
ódica 50%. Apresentação frasco
e 50 ml. Similar ao (janammr

Reagenle químico para
iagnóstico da maslite subclinica
Califórnia mastite teste - CMT).
Em cada 100 ml contém: púrpura
de bromocresol (0.02 mg) e
eículo q. s. p. (100,00 ml).

Apresentação: Frasco (500 ml).
Similar Califórnia mastite test.
CMT).

Antimicrobtano para dissolver em
água. Composição ctondratode
oxitetracidina 5,5g. Antigemi 77
cloreto de benzelònio) 5.5g.

4lndicado em todas as doenças
sensíveis ao espectro de aça o
dos princípios ativos. Uso oral
ndicado para frangos de corte,
>oedeiras, perus, bovinos, suínos,
coelhos, ovinos e caprinos.
Veículo q. s. p. 100, Og. Registro no
mapa. Uso veterinário.
Apresentação: saches
aluminizados contendo 100 g.
Similar terramicina pó solúvel com
antigerm 77 Zoetis.
Spray samicida indicado para
cães, gatos, coelhos, suínos e
capnnos. Composição: cada 100
g de concentrado conièm:
monossulfiran 3,00 g,
dexametazona 5.00 mg, sulfato
de neomicina 100,000 ui,
propnonato de sódio 3,00 g,
veiculo q. s. p. 100,00 g.
propelente: gás butano (42 g).
Apresentação: frasco com 125 g
em 150 ml. Produto deve estar no
terço inicial do prazo de validade.
Similar neodexa spray covelli
Carrapaticida pou-ron fórmula:
cada 100ml contém fluazuron 2.5
3; veículo 100 ml. Similar ou igual
Acatak do laboratóno Novartis.
Apresentação 1 litro
Carrapaticida a base fluazuron
2,5g; Citronela 5, Og veículo 100
ml. Apresentação frasco de 1 litro
Igual ou similar Solutick da vallée.
Apresentação 1 litro
Suspensão inlramamána de
ampicilina e cloxacma. Para
tratamento em vacas secas.
Composição: ampicilina sódica
250 mg, cloxacilina sódica 500,00
mg, excipiente q.s.p. 4,50 g.
registro no mapa. Uso vetennário
Apresentação: seringa plástica
com 5 g. produto deve estar no
terço inicial do prazo de validade.

QUIPALAZONE
OOML

DIPIRONA 50ML

:MT SOOML

TERRAMICINA
PÓ 100GR

NEODEXA
SPRAY

ÍACKZURON 1L

SOLUTICK 1L

PREVIMAST

RASCO
0,00 ML

RASCO
30,00 ML

JNIDADE

EMBALAG
EM 100,00
3

-11

ML

ML

FRASCO-A
MPOLA

42

2

28

95

22

52

30

100

H 9600

' )()()(]

9.2700

15.1700

] / ! , 0000

87.7800

th HOOO

12.8000

2 meses
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2 mese;

2 mesei

12 mese

12 mese

12 mese

12 mese
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Simlar ao bovigam VS.
Pomada antisséptica e
anestésica, cada 100 g contém:
cloreto de benzalcônio 2 g,
idocaína 5 g, veículo q. s. p. 100 g.
apresentação pote de 200 g.
produto deve estar no terço inicial
do prazo de validade. Similar a
pomada farmaron.
Pomada Recomendada para
ratamento de cortes, escoriações

e fendas, composição: penicilina g
benatina 1. 250.000 ui, penicilina g
procaina 1.250.000 ui.
dihidroestreptomicina (sulfato)
1 ,25 g, ureia 2,50 g. excipiente
q .s. p. 50 g. apresentação
jisnaga de 50 g. produto deve
estar no terço inicial do prazo de
validade. Similar a Ganadol.
Spray Indicado para podridão dos
cascos dos bovinos (fooi rot).
neiras em geral, lesões

necróticas dos pés, papilomatose
bovina. Composição: m. m. d. h.
monomelilol dimelil hidantoina)

27,5 g, veículo q. s. p. 100,0 ml.
Propelente butano. Registro no
mapa. Uso veterináno.
Apresentação: tubo com 400 ml.
3eso líquido de 188 g. produto
deve estar no terço inicial do
prazo de validade. Similar
òrmolped.
Antiparasitáno tópico pour on com
corante diazóico vermelho tipo
opline ou similar. Composição:
fipronil 1%, Somente indicado
para uso em gado de corte. Dose
recomendada de 1 ml do produto
para cada 1 0 kg de peso.
Coloração para deixar a pelagem
do animal avermelhada após a
aplicação do produto. Ação
mosquicida por até 35 dias após o
tratamento. Amplo aspecto com
controle da população dos
ectoparasitos por ação larvicida e
adulticida. Produto não
hidrossolúvel e com resistência à
chuva. Para utilização com
aplícador especial. Uso
veterinàno. Registro no mapa.
Apresentação: frasco de 1 l.
produto deve estar no terço inicial
do prazo de validade.
Carrapaiicida pour on. Cada 100
ml contém: cipermetrina... 15,00
g, veículo q.s.p... 100 ml.
Coloração amarela. Embalagem 1
litro. Sem período de carência
para leite. Produto deve estar no
terço inicial do prazo de validade.
Similar ao Colosso laboratório
ouro fino.
Anti -inflamatório,
Tricloromeliazida 10,0 mg
Do.i-tifM , ri.t " < / • < i .1. rtnlr»

Al M/, í J, ,rj

200GR

GANADOL 50GR

FORMOPED
400ML

FIPROLINE BV
1L

CYPERBIO 1L

DIUZON 10ML

POTE

BI SN AG A
50, 00 G

UNIDADE

MBAI AG
EM 1.00 L

LITRO

li A V 0

0000010.0
Ml

28

dl•» j

30

30

13.5100

21.9000

36.5300

81.9100

32.8100

17.2800

2 meses

2 meses

12 meses

12 meses

L 2 meses

12 meses
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119
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0,5 mg
Veiculo q.s.p. 1,0 ml,
Apresentação frasco de 10 ml.
Similar ao Naquasone.
Anli -inflamatório não esteróide.
analgésico e antipirético de açao
comprovada nas inflamações
agudas e crónicas. Registro no
mapa. Uso veterinário.
Composição: ketoprofeno a 10%.
Apresentação: frasco de 50 ml.
^roduto deve estar no terço inicial
do prazo de validade. Similar
Ketofen 10%.
Antimicrobianos gerais;
antifúngicos e antiprotozoários
Composição: norfloxacina (como
nicotinato) 15, 12 g, veículo q.s.p
100.00 ml. Apresentação frasco
em vidro âmbar de 50 ml. Produto
deve estar no terço inicial do
prazo de validade. Similar
Norflomax mjetável.
Antimicrobiano para infusão
utennaComposição; gentamicina
como sulfato) 300,00 mg,

cloridrato de bromexina 150,00
mg, cloreto de benzalcônio 100.00
mg, veículo q. s. p. 100,00 ml.
Registro no mapa. Uso
veterinário. Apresentação: frasco
100 ml. Produto deve estar no
erço inicial do prazo de validade,
similar Gentrín.
ESTRADIOL, Cada 100 ml
contém: Benzoato de Estradiol
100 mg. Álcool benzilico 3 mg.
Óleo de girassol q.s.p. 100 ml.
Similar ao Gonadiol do laboratório
Zoetis.
Dispositivo intra vaginal (DIB)
cada 30g(um dispositivo - DIB
contém: progesterona 1,90g.
sihcone q.s.p. 30, Og.
Apresentação pacote 10
dispositivo. Similar a CIOR® do
aboratórioZoetis.

BIOFEN 10%
50ML

NORFLOMAX
50ML

GENTRÍN
INFUSÃ0100ML

ESTROGIN
100ML

CIDR PCTC/10

FRASCO
50,00 ML

UAS( 0
50.00 ML

FRASCO
100,00 ML

IIA',( ( i
0000100,0
OML

PCT

10

30

30

5

20

29.9700

27,4700

22.8900

26,3000

,' / ( , 9900

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

3. ÔRGÂO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item n°

5
10

12
33
34

59

òrgàos Participantes
Dianópolis

Pedro Afonso
Dianópolis
Dianópolis
Dianópolis
Dianópolis
Dianópolis

Pedro Afonso
Colinas do Tocantins

Unidade
UNIDADE

FRASCO 10.00 ML

FRASCO-AMPOLA

FRASCO 50.00 ML
FRASCO 50.00 ML

UNIDADE

Quantidade
02
05
03
10
02
02
03
05
10

• '
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72

75

78

79
86

89

93

97

101
102
104

105

108
110

119
120

Dianôpolis
Pedro Afonso
Pedro Afonso

Colinas do Tocantins
Dianôpolis

Pedro Afonso
Pedro Afonso
Pedro Afonso
Pedro Afonso

Dianôpolis
Pedro Afonso

Dianôpolis
Pedro Afonso

Colinas do Tocantins
Dianôpolis

Pedro Afonso
-
-
-
-
-
-
-

EMBALAGEM 100.00 G

ML

ML

ML
F RASCO- AMPOLA

POTE
BISNAGA 50,00 G

UNIDADE

EMBALAGEM 1.00 L

LITRO
FRASCO 0000010.00ML

FRASCO 50.00 ML

FRASCO 50,00 ML
FRASCO 100,00 ML

FRASCO 0000100.00ML
PCT

05
40
10
02
02
10
06
20
10
04
04
05
06
02
02
08
-
-
-
-
-
-
-

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do da assinatura
não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ã
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público: ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades
e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO
EDITAL.

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.

6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos liciíantes
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,
será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11. §4° do Decreto n. 7-892,
de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais
órgãos participantes.
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Araguatins -TO , 19 de Agosto de 2016
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