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OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação para eventual e futura aquisição de doses de sêmen bovino para o programa municipal de inseminação artificial em
bovinos
leitero
e
de
corte,
conforme
necessidades
da
Secretaria
municipal
de
agricultura.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 41/2018 (Sequência: 1)
Ao(s) 6 de Junho de 2018, às 09:24 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA
, reuniram-se os membros da
Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Portaria nº 018, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 96/2018, Licitação nº 23/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as
propostas,
a
comissão
emitiu
o
parecer
discriminando
o(s)
vencedor(es),
conforme
segue
abaixo:

Parecer da Comissão:
Participante:

9302 - GENSUR BRASIL AGROPECUARIA LTDA - EPP

Item

Especificação

1

Sêmen da Raça Holandesa com prova no Dairy Bulls não
inferior a Abril 2018. Touro com TPI superior a 2400,
produção de leite acima de 1500 libras, com no mínimo
80% de confiabilidade para dados de produção, gordura
acima de 60 libras, vida produtiva acima de +2,5, células
somáticas abaixo 2,70, composto de úbere acima de +2.85,
tipo acima de +2,50 com largura de garupa acima de 2,70,
e facilidade de parto igual ou inferior a 8%.
Sêmen da raça Holandês Frísio de origem neozelandesa
com prova em seu país de origem não inferior a Abril de
2018, com os seguintes índices: produção de leite acima
de 2.500 libras ou o valor correspondente em Kg, com no
mínimo 4% de gordura e 3,5% de proteína, confiabilidade
para dados de produção acima de 95%, úbere global acima
de +0,5, longevidade acima de 250 dias, fertilidade e
conformação leiteira positivos.
Sêmen da Raça Jersey de origem neozelandesa com prova
em seu país de origem não inferior a Abril de 2018, com os
seguintes indices: porcentagem de gordura acima de 2.5 %
e proteína acima de 4%, confiabilidade para dados de
produção acima de 95%, úbere global acima de +1,
conformação leiteira positiva e CCS abaixo de 0.
Sêmen da Raça Jersey com prova no Dairy Bulls não
inferior a abril 2018. Touro com JPI superior a 120,
produção de leite acima de 1.000 libras, positivo para
sólidos, no mínimo 72% de confiabilidade para dados de
produção, vida produtiva igual ou superior a +4, composto
de úbere (JUI) acima de +12,5, tipo acima de +1.7.

3

4

5

Un.Med. Qtde Cotada

Marca

Desconto

Preço Unitário

200,00 GENSUR

0,0000

22,10

4.420,00

DOSE

400,00 GENSUR

0,0000

37,50

15.000,00

DOSE

200,00 GENSUR

0,0000

41,00

8.200,00

DOSE

200,00 GENSUR

0,0000

42,00

8.400,00

Total do Participante -------->
Participante:
Item
2

6
7

Preço Total

DOSE

______________________
36.020,00

9571 - V S LUNARDI & CIA LTDA

Especificação
Sêmen Holandês com prova Dairy Bulls não inferior a abril
de 2018. Touro com TPI superior a 2150, produção de leite
acima de 900 libras, gordura acima de 40 libras, no mínimo
80% de confiabilidade para dados de produção, vida
produtiva acima de 3+, composto úbere acima de +1.4, tipo
acima de +1.7,composto de pernas e pés acima de +1,
CCS abaixo de 3, altura de úbere posterior acima de 2.00,
facilidade de parto igual ou inferior a 7%.
Sêmen da Raça Gir Leiteiro com produção da mãe acima
de 9.000 Kg de leite por lactação.
Sêmen da Raça Aberdeen Angus com facilidade de parto
abaixo da média da raça com peso adulto acima de 900 Kg.

Un.Med. Qtde Cotada
DOSE

Marca
LONDON
200,00

DOSE
DOSE

Desconto

Preço Unitário

Preço Total

0,0000

22,50

4.500,00

200,00 BARBANTE

0,0000

14,80

2.960,00

200,00 BARRAGEM

0,0000

15,00

3.000,00

Total do Participante -------->
Total Geral ---------------------->

______________________
10.460,00

46.480,00
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos
representantes das proponentes.
Chiapetta, 6 de Junho de 2018

COMISSÃO:
CATIANO ADRIANO SIMA

- ........................................ - Pregoeiro(a)

ALEX JUNIOR DA SILVA

- ........................................ - EQUIPE DE APOIO

IRINEU LUIS DOS SANTOS

- ........................................ - EQUIPE DE APOIO

CLAUDIA DANIELA WAGNER

- ........................................ - EQUIPE DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:
CLAUDIR GILBERTO MULLER

- ................................................................. - Representante

VERONES SOARES LUNARDI

- ................................................................. - Representante

