
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS - CAMPUS ARAGUATINS

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.° 13/2016

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 nQ

10.742.006/0002-79, neste ato representado(a) pelo(a) Diretor Geral Décio Dias dos Reis,
nomeado(a) pela Portaria ns 249/2014 de 12 de maio de 2014, publicada no DOU de 13
de maio de 2014, inscrito(a) no CPF sob o n2 387.100.641-68 portador(a) da Carteira de
Identidade n5 232.339 SSPrTO, 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:

Item VET CARE & FOODS LTDA. - ME. CNPJ/CPF: 19.719.935/0001-50, End.: Rua Isaias Regis de Miranda. 132, Bairrc
do Hauer, Curitiba. Paraná, CEP 81.630-050, Fone: (4S) 41011691, Email: contalo@sulbrasillicitacoes.com.br. Neste Ate
TR
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41

Representado por: RONALDO ROMANI FICAGNO. CPF: 048 483.169-01

Especificação

Xilazina- a 10% com cloridato
com 116,57mg por ml. indicado

como sedativo analgésico e
relaxante muscular via injetável.
Apresentação: Frasco de 10 ml.
Pistola automática dosadora 50

ml. Produto feito em latão
cromado, alumínio plido e tubo de

vidro. Capacidade 50 ml com
dosagem precisas de 1 a 5 ml no

eixo com porca e contra porca
(eixo interno e externo mais

longo). Produto produzido com as
peças: punho, gatilho, corpo,

vidro, fundo, bico luer lock, unha,
numerador de dosagem, porca do
guia eixo externo, eixo externo.

botão empurrador, porca do
numerador, parafuso da unha.

parafuso do gatilho, eixo interno,
placa do punho, parafuso da

Marca

CEVA

TRIÂNGULO

Modelo

-

-

Unidade

FRASCO
10.00 ML

UNIDADE

Quantidade

22

20

Valor U n
(R$)

28.2600

220.0000

Prazo garantia ou
vatictade mínimo

12 meses

12 meses

P P
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51

62

65

82

91

92

96

placa do punho, mola da unha
espiral com bucha e mola do

gatilho espiral. Embalagem: caixa
de madeira contendo uma pistola

automática, 1 tubo de vidro
temperado, 1 jogo de vedação.

Similar a pistola da marca
(hoppner).

Agulhas veterinárias hipodérmica
de metal 15x18. Apresentação:

caixa com 12 unidades. Similar à
marca hoppner.

Antisséptico local para cura de
umbigo de bezerros recém-

nascidos. Composição: ddvp 2,00
g, ácido pfcrico 2,00 g, iodofórmio
0,50 g. e veículo q. s.p. 100,00 ml.
Apresentação: frasco de 250 ml.

"umbícura ou similar".
Complexo vitamfnico tipo vitagold

avicola tortuga ou similar.
Suplemento de uso oral líquido
para aves. Niveis de garantia:
cada 1 l contém: vitamina a
15.000.000 ui; vitamina d3
4.000.000 ui; vitamina e

5.000.000; vitamina b1 4.000 mg;
vitamina b2 1.500 mg; vitamina b6

2.000 mg; vitamina b12 4.800
mcg; vitamina k3 (menadiona
bissulfito de sódio) 1.000 mg;

nicotinamida 10.000 mg. Registro
no mapa. Uso veterinário.

Apresentação: frasco de 1 l.
Sulíato de cobre em pó (cristais).

Apresentação: saco de 25 kg.
lodo 10%. Produto indicado para

prevenir e curar infecções.
Produto de uso veterinário.

Registro no órgão competente.
Composição iodo 10%. Frasco de
01 l. produto deve estar no terço

inicial do prazo de validade.
Apresentação: Frasco (1L).

Produto a base de iodopovidona,
emoliente, antisséptico e

bactericida, indicado para higiene
do úbere de vacas leiteiras antes
e após a ordenha (pré e pós-dip),
preventivo da mastite. Uso diário,
aplicado diluído 25% (03 partes

de água para 01 parte de
produto), 30 segundos antes de

iniciar a ordenha (como pré-dip) e
aplicado puro, imediatamente

após a retirada das teteiras (como
pós-dip). Auxilia na cicatrização

de ferimentos do úbere. Similar ao
IODOPREV. Apresentação galão

de 5 litros.
Antiparasitário externo spray
(mata-bicheira) Produto deve

conter violeta de genciana. Cada
100 ml contém: supona... 0,34 ml,
vapona 0,51 ml. excipiente q.s.p...

100 ml. Apresentação: frascos
com 500 ml. Produto deve estar

no terço inicial do prazo de

TRIÂNGULO

PECUARISTA
D 'OESTE

FABIANI

MCM INDUSTRIA
QUIMIC

CHEMITEC

GLOBO VAC

ZOETIS

-

UNIDADE

FRASCO
250,00 ML

FRASCO
00000001 .

OOL

QUILOGR
AMA

FRASCO
1,00 L

Galão

FRASCO
500,00 ML

23

34

62

16

87

60

145

15.1000

21 ,4900

77,4000

444,9000

86,6400

72,3300

4,4000

12 meses

12

12

mês

mês

es

as

12 meses

id

12

13

mês

mês

mês

es
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121

131

132

133

134

135

validade. Similar mata bicheira
Fort dodge.

Mosquicida e carrapticida para
bovinos contendo 150 gramas de

Alfa-ciano-3-fenoxibenzil-2,2-
dimetil-3-(2,2-diclorovinil)-
ciclopropano carboxilato,

(CYPERMETHRIN) por litro.
BARRAGE ê facilmente
emulsionável em água.

Apresentação frasco de 20 ml.
Similar ao barrage laboratório

Ford dodge.
DINOPROST, Cada ml contém:

Dinoprost, trometamina
(equivalente a 5mg/ml de
dinoprost) 6,71 mg, Álcool

benzílico 9.00 mg Veículo q. s. p.
1 .00 ml. Apresentação frasco com

30 ml. Similar ao Lutalyse ® do
laboratório Zoetis.

Arame liso carga mínima de
ruptura 700 kgf, zincada camada

leve, diâmetro do fio 2,40 mm
x3.00mm/15x17(P.G).

Apresentação , comprimento bola
de 1000m. Similar Z-700 Belgo

mineiro.
Arame Para Cerca Elétrica.

Apresentação bola de I.OOOm.
Similar a Eletrix da Belgo.

Arame farpado comprimento 500
m, carga mínima de ruptura 350
kgf, zincagem camada pesada,

diâmetro dos fios 1 ,60mm,
distância entre farpas 125mm,

torção dos fios alternada. Similar
a marca Motto da Belgo.

Grampo Galvanizado 9x7/8 Para
Cerca. Apresentação pacote de

1kg.
Cordoalha de aço: números de

fios 7, comprimento 250m, carga
mínima de ruptura 2500kgf,
zincagem camada pesada,
diâmetro da cordoalha 6,40.

ZOETIS

ZOETIS

BELGO

BELGO

BELGO

GERDAU

BELGO

Ml

FRASCO
30,00 ML

BI

Eí l

ROLO
500,00 M

Kg

BI

150

20

174

25

21

70

24

3,0200

40 1000

324,8300

235,3000

200,2100

7.1700

633,4300

2 meses

2 meses

2 meses

2 meses

2 meses

2 meses

2 meses

3. ÓRGÂO(S) PARTICIPANTE(S)

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

Item n°
15

41

51
62

65

Órgãos Participantes
Dianópolis
Dianópolis

Pedro Afonso
Colinas do Tocantins

Dianópolis
Colinas do Tocantins

Pedro Afonso
Dianópolis

Colinas do Tocantins

Unidade
FRASCO 10,00 ML

UNIDADE

UNIDADE

FRASCO 250,00 ML
FRASCO 00000001 ,OOL

Quantidade
02
01
06
03
02
01
04
01
10
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82

91

92

96

99

121

131

132

133

134

135

Dianópolis
Colinas do Tocantins

Dianópolis
Pedro Afonso

Colinas do Tocantins
-

Dianópolis
Pedro Afonso

-
-

Dianópolis
Pedro Afonso

Colinas do Tocantins
Colinas do Tocantins

Dianópolis
Colinas do Tocantins

Pedro Afonso
Colinas do Tocantins

Dianópolis
Pedro Afonso

Colinas do Tocantins

QUILOGRAMA

FFíASCO 1 ,00 L

Galão

FFíASCO 500,00 ML

ML
l KASCU .10. Dl) ML

BI

BI

ROLO 500.00 M

Kg

BI

04
, ,

15
10
12
-

10
15

04
20
50
10
04
02
40
10
02
08
04

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 à
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 'egistro 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 licitantes
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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DécriT
Diretor-Geral

Campus Araguatins

"
RONALDO ROMA

VET CARE & FOODS
AGNO

TDA. - ME


