
CONTRATO Nº REG.CGE CONTRATADA CNPJ OBJETO DESCRICAO DO ITEM MARCA QNTDE UNID.
VALOR

UNITÁRIO OU
MENSAL

VALOR TOTAL DO
ITEM

VALOR TOTAL DO
CONTRATO

VIGÊNCIA ORIGEM RECURSOS PROCESSO SGC

ÀLCOOL Elítico em Gel 70% para higienização de mãos, em frasco de 5 litros. O item deve atender a legistação em vigos da ANVISA/MS. Apresentar
o registro ANVISA/MS de produto cosmético. Os frascos devem ser acondicionados em caixa de papelão com indetificação do produto. Devendo

apresentar na proposta nome de indetificação do produto e marca.
BELLO BELLA 420 BOMBONA 22 R$ 9.240,00

ÁLCOOL ELÍTICO, HIDRATA-DO, 70%_(70°GL) LÍQUIDO. BELLO BELLA 900 Fr 1000ML 3,6 R$ 3.240,00

009/2021 sem registro NORDESTE SEMEN LTDA 35.353.432/0001-60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

CONSUMO (NITROGENIO
LIQUIDO)

RECARGA de nitrogênio líquido - 2000 L 15,5 R$ 31.000,00 R$ 31.000,00
02/09/2021 A
31/12/2021

Dispensa de
licitação nº

006/2021 - pequeno
valor

270 32.205.000240.2021

AÇÚCAR cristalizado, branco, com 1 kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade.

ALEGRE 1200 Unid. 3,89 R$ 4.668,00

CAFÉ torradoe moído, a vacuo, com 250g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade.O produto deverá ter o selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC.

KIMIMO 2400 Unid. 5,39 R$ 12.936,00

011/2021 21-04081-8 IVAN ALVES DE OLIVEIRA 39.773.070/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO (MUDAS DE COCO)

AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE COQUEIRO VERDE (Cocos nucifera L) variedade/cultivar: coco verde, com as características
técnicas seguintes: muda com certficação no RENASEM, ereta, sem entorse; devendo apresentar: de 4 a 6 folhas vivas, circunfêrencia na região do

coleto entre 5 e 8 cm, com altura entre 50 a 70 cm da semente até a folha mais nova , isenta de pragas e/ou doenças; e, com idade de 5 a 6 meses. Devem
ser obtidas de viveiritas credenciados junto ao Ministério de agricultura Pecuária e Abastecimento. As mudas deverão ser entregues conforme especifica

o edital.

Ivan Mudas 8000 Unid. 4,88 R$ 39.040,00 R$ 39.040,00
27/10/2021 A
31/12/2021

Pregão Eletrônico
nº 003/2021

179 32.205.000168.2021

ARMAÇÃO secundária para sustentar e ancorar cabos metálicos no poste. Conjunto com isoladores de roldanas em porcelana. Tipo 3 polos. A Armação
Secundária é composta por uma chapa de aço galvanizado com espessura de 5 mm, em formato “U”, com pino e contra pino e de um Isolador Polimérico

tipo Roldana. Na base da peça é cravada uma chapa para apoio da fixação no poste.
Olivo 4 Unid. 18,9 R$ 75,60

ARRUELA quadrada (38x38)mm. Olivo 4 Unid. 1 R$ 4,00

CABO de alumínio duplex 10 mm. Metal Prime 150 M 3,85 R$ 577,50

CABO de alumínio nu de 16mm. Metal Prime 500 M 5,5 R$ 2.750,00

CONJUNTO ISOLADOR, de porcelana, tipo roldana, para poste vertical. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data
de fabricação.

Gemer 4 Pc 6,1 R$ 24,40

GRAMPO para aterramento de haste GTOU 5/8. Olivo 3 Unid. 8,9 R$ 26,70

HASTE para aterramento em aço revestida em cobre, com conector para cabo, medindo: comprimento 2,40 m x diâmetro 5/8 . Olivo 3 Unid. 44,9 R$ 134,70

LÂMPADA de LED Bulbo, 7W. Ourolux 10 Unid. 10,8 R$ 108,00

LÂMPADA eletrônica fluorescente de 25 w, 220 volt. Ourolux 1 Unid. 11,5 R$ 11,50

LÂMPADA LED Bulbo 13,5W E27 Branca 6500K 25000H Bivolt. Philips 5 Unid. 28,9 R$ 144,50

PARAFUSO Olhal M12 x 250 MM. Olivo 4 Unid. 9,1 R$ 36,40

CABRAS RECEPTORAS de embriões, com os seguintes requisitos: Idade de 2 a 4 anos; compra; sejam do tipo SPRD (sem padrão racial definido);
apresentem escore corporal superior a 2,5; estado sanitário satisfatório; apresentem o aparelho mamário funcional; sejam dóceis; possuam habilidade

materna; sejam provenientes de criatórios idôneos; atestado sanitário negativo para CAEV; peso vivo entre 38 a 45 Kg; histórico reprodutivo de partos
normais (mínimos dois partos); não apresentem prenhez no ato da

- 5.250
Kg/Peso

vivo
14,84 R$ 77.910,00

CABRAS RECEPTORAS de embriões, com os seguintes requisitos: Idade de 2 a 4 anos; histórico reprodutivo de partos normais (mínimos dois partos);
não apresentem prenhez no ato da compra; sejam do tipo SPRD (sem padrão racial definido); apresentem escore corporal superior a 2,5; estado sanitário

satisfatório; apresentem o aparelho mamário funcional; sejam dóceis; possuam habilidade materna; sejam provenientes de criatórios idôneos; atestado
sanitário negativo para CAEV; peso vivo entre 38 a 45 Kg;

- 1.750
Kg/Peso

vivo
14,84 R$ 25.970,00

014/2021 21-04036-2
LICITAO CONSULTORIA PROJETOS E

SERVIÇOS LTDA EPP
11.157.097/0001-67

OVELHAS RECPTORAS de embriões com seguintes requisites: Idade de 2 a 4 anos; histótico reprodutivo de partos nomais (mínimo dois partos); não
apresentem prenhez no ato da compra; sejam do tipo deslanadas do tipo SRD (Sem Padrão Racial Definido); apresentem escore corporal de 2,5; estado
sánitario satisfatório; apresentem o aparelho mámario fucional; sejam dóceis; possuam habilidade materna; sejam provinientes de criatórios idôeneos e

apresentem o peso vivo entre 40 e 45 kg;

- 2.504 Kg/Peso Vivo 14,99 R$ 37.534,96 R$ 37.534,96
03/11/2021 A
31/12/2021

DIPIRONA sódica – 500mg. Solução de ação analgésica e antipirética pertencente à classe dos anti-inflamatórios nãoesteróides. Frasco ampola de
50mL. Produto não excedendo 12 meses de fabricação no momento da aquisição. Uso veterinário. Injetável. (Uso veterinário). Licenciado no Ministério

da Agricultura sob no 1416, em 31/07/81. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade no momento da entrega: 75% do prazo total de validade do produto.

FEBRAX 50ML –
LEMA

12 Frasco 17,73 R$ 212,76

KETAMINA 1 g/10ml, em frasco-ampola de 10 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote,
data de fabricação, validade e Registro do Ministério da Saúde.

Cetamin 10ml –
Syntec

20 Un 23,34 R$ 466,80

SULFAQUINOXALINA sódica pó (100gr). Uso veterinário. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade no momento da entrega: 75% do prazo total de validade do produto.

Sulfaquinoxalina
100g – vansil

30 Un 36,37 R$ 1.091,10

ACETIL tributil acetato. Indicações: Para o tratamento do timpanismo (empanzinamento) dos bovinos, ovinos e caprinos. Produto não excedendo 12
meses de fabricação no momento da aquisição. Uso veterinário, via oral ou intra-ruminal. Frasco com 150mL. Acondicionado em embalagem própria
com data de validade e número de partida. Registro no Ministério da Agricultura Pecuária Abastecimento: 1.531 em 12/11/59. Na embalagem deverá

estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade no
momento da entrega: 75% do prazo total de validade do produto.

BLOTROL
ZOETIS

6 Frasco 66 R$ 396,00

Contrato firmado pela EMPAER - 2º SEMESTRE - 2021

32.205.000499.2021

21-02834-6 S D DE A FERREIRA & CIA LTDA 26.889.181/0001-42
AQUISIÇÃO DE

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS
SANITIZANTES E AFINS

008/2021 R$ 12.480,00
16/08/2021 A
15/10/2021

Utilizazação de
ARP nº 0104/2020

270

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO (ELÉTRICO)

03.395.396/0001-01
ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS

ELETRICOS EIRELI-ME
012/2021 sem registro R$ 3.893,30

28/10/2021 A
31/12/2021

Dispensa de
licitação nº

008/2021 - pequeno
valor

270

R$ 103.880,00
09/11/2021 A
31/12/2021

Pregão Eletrônico
nº 001/2021

32.205.000001.2021179
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

CONSUMO (CABRAS E
OVELHAS EM KG DE PESO)

21-04114-8013/2021 REND BRASIL LTDA 11.157.255/0001-89

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO (PRODUTOS

VETERINARIOS)
26.525.513/0001-00

TURVOMED DISTRIBUIDORA E
SERVICOS EIRELI

21-04477-5015/2021
Pregão Eletrônico

nº 004/2021
25/11/2021 A
31/12/2021

179 32.205.001295.2020R$ 1.770,66

010/2021 sem registro JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI 39.432.332/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO (CAFÉ E AÇÚCAR)

32.205.000344.2021
22/09/2021 A
31/12/2021

270

Dispensa de
licitação nº

007/2021 - pequeno
valor

R$ 17.604,00

32.205.001466.2020



ANTIMASTÍTICO (base Cefalosporina). Intramamário para fêmeas momento da entrega: 75% do prazo total de validade do produto. em lactação.
Antibiótico pertencente à família das Cefalosporinas de terceira geração possuindo ação bactericida sobre uma ampla variedade de germes Gram

negativos e Gram positivos aeróbicos e anaeróbicos causadores de mastite. Produto não excedendo 12 meses de fabricação no momento da aquisição.
Uso veterinário. Caixa contendo 10 bisnagas. Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob nº 3.894 em 20/12/1991. Na

embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de
validade no

BIOMAST
FARMAVET

5 Caixa 80 R$ 400,00

FLUNIXIN meglumine. Fórmula contendo em 100mL Flunixina (meglumina): 5,0 gramas, veículo q.s.p. 100mL. Solução de ação analgésica e
antiinflamatória, indicado para alívio da inflamação e da dor associada com desordens musculoesqueléticas em ruminantes, suínos e equinos. Injetáve,
uso veterinário. Registro sob nº 6274 em 09/02/98. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo

de validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade no momento da entrega: 75% do prazo total de validade do produto

FLUMEDIN
JOFADEL

10 Frasco 105,65 R$ 1.056,50

LIDOCAINA. Cloridrato de Lidocaína 2g. Anestésico local. Frasco ampola de 100mL. Uso veterinário, injetável, produto não excedendo 12 meses de
fabricação no momento da aquisição. Registro no MAPA nº 5989. Acondicionado em embalagem própria com data de validade e número de partida.

LIDOVET
BRAVET

3 Frasco 40,76 R$ 122,28

LUVA para procedimentos, em látex, esterilizada, tamanho grande. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável
técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde, com 100 unidades.

LUVAS LATEX
UTILE

2 Caixa 149,45 R$ 298,90

MODIFICADOR Orgânico com Selênio. Tônico revigorante para bovinos ovinos e caprinos à base de vitaminas e minerais: vitamina E acetato vitamina
B12 monoglutamato de sódio cloridrato de L-lisina glicina DL-metionina cloridrato de L-arginina L-valina Ltriptofano cloridrato de L-histidina leucina

selenito de sódio anidro sulfatode cobre cloreto de cobalto cloreto de sódio cloreto de zinco iodeto de potássio hipofosfito de cálcio e cloreto de
magnésio. Produto não excedendo 12 meses de fabricação no momento da aquisição. Uso veterinário, injetável, Frasco com 500 ml. Licenciado no

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o número 9.775/2014 em 24/06/2014. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade no momento da entrega: 75% do

prazo total de validade do produto.

ORGANOVIT
BIOFARM

3 Frasco 54,14 R$ 162,42

PROSTAGLANDINA PGF2α, prostaglandina sintética a base de Cloprostenol. Potente agente luteolítico que causa regressão funcional e morfológica
do corpo lúteo (luteólise) em bovinos, caprinos, ovinos e equinos, seguida de um retorno ao cio e ovulação normal. Frasco 50 ml. Uso veterinário Na

embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de
validade no momento da entrega: 75% do prazo total de validade do produto.

SINCROCIO
OURO FINO

5 Frasco 102,24 R$ 511,20

SORO vitaminado – injetável. Soro composto por complexos vitamínicos e sais minerais que auxilia no tratamento e prevenção de exaustão física
causada por esforço desidratação anemia. Eficaz para animais de todas as espécies. Injetável, uso veterinário, Produto não excedendo 12 meses de

fabricação no momento da aquisição., frasco com 500mL. agulhado com equipo.. Registro no MAPA, Nº 393/77. Na embalagem deverá estar impresso
dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade no momento da entrega:

75% do prazo total de validade do produto.

SOROFARM
BIOFARM

12 Frasco 23,86 R$ 286,32

SULFADOXINA a 20 % + Trimetoprim a 4% + Piroxicam a 1,2 %, - Solução Injetável - USO VETERINÁRIO. Na embalagem deverá estar impresso
dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade no momento da entrega:

75% do prazo total de validade do produto.

FORTGAL
AGENER

10
Frasco-
Amp 50

ml
60 R$ 600,00

SULFATO de gentamicina. Cada mL contém: Gentamicina (como sulfato) 40 mgVeículo q.s.p.1 mL. Indicada para o tratamento de infecções causadas
por bactérias sensíveis ao medicamento. Produto não excedendo 12 meses de fabricação no momento da aquisição. Uso veterinário, injetável, frasco com

100mL.. Registro no Mapa:2834 em 08/03/88. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade no momento da entrega: 75% do prazo total de validade do produto.

GENTATEC
CHEMITEC

10 Frasco 24,33 R$ 243,30

TERRACORTRIL Spray. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com 125ml, com o nome do responsável técnico, o lote, data de
fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.(Produto veterinário). Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência,
data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade no momento da entrega: 75% do prazo total de validade do

produto.

TERRACORTRIL
ZOETIS

10 Frasco 21,7 R$ 217,00

UNGUENTO pasta. Óxido de zinco....20 g, óleo de pinho..5,0 g, caulim..32,0 g, xilol....6,0 g, excipiente especial contendo substâncias, estabilizantes e
solventes q.s.p...100,0 g -potes de 250 g. uso veterinário. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade no momento da entrega: 75% do prazo total de validade do produto.

UNGUENTO
EUROFARMA

7 Unid. 34,53 R$ 241,71

VERMÍFUGO Doramectina 10,0mg. Solução injetável, uso veterinário, frasco com 500mL, Produto não excedendo 12 meses de fabricação no momento
da aquisição. Licenciado no Ministério da Agricultura sob n.º 4.055/92 em 14/08/92 - Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação,

procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade no momento da entrega: 75% do prazo total de
validade do produto.

DORASULES
MICROSULES

2 Frasco 200 R$ 400,00

XILAZINA 20 mg, na forma injetável, embalagem com 10 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável
técnico, o lote, data de fabricação, validade e Registro do Ministério da Saúde.

XILAZIN
SYNTEC

20 Frasco 20,82 R$ 416,40

ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% Algodão, 500 G, não estéril Atacamed 5 Rolo 48 R$ 240,00

ÁLCOOL a 70%. Álcool etílico hidratado – Antisséptico de uso tópico – Solução que possui propriedades microbicidas reconhecidamente eficazes para
eliminar os microorganismos mais frequentemente envolvidos em infecções. Galão de 5 L. Antisséptico e desinfetante notificado no RDC de nº 199/06.
Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo

de validade no momento da entrega: 75% do prazo total de validade do produto.

Petribul 4 Galão 90 R$ 360,00

Compressa cirúrgica de gaze hidrófila estéril, 7,5cm x 7,5cm, 13 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, 100% algodão cru, pct c/10 unidades. Atacamed 100 Pacote 14 R$ 1.400,00

COMPRESSA de gaze, 100% algodão, não estéril, hidrófila, (embalagem com 500 unidades). Atacamed 6 Embalagem 35 R$ 210,00

FIO catgut cromado N° 0, 70 cm, com agulha 31 mm, 3/8 circula cilíndrica, caixa 24 envelopes. Shalon 10 Caixa 307 R$ 3.070,00

Fio de Nylon nº zero, cx. c/ 24 envelopes. Fio de Nylon não absorvível, estéril e composto por um fio de poliamida utilizado para suturas cirúrgicas,
acompanha agulha.

Shalon 10 Caixa 118,67 R$ 1.186,67

IODO, a 10%, em solucao aquosa para uso veterinario, em embalagem de 1 litro. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade no momento da entrega: 75% do prazo total de

validade do produto.
Varoil 2 Litro 66 R$ 132,00

KIT para CAEV. Produto utilizado para diagnostico da CAEV através de testessorológico sendo obrigatório em animais com origens de locais diferentes
e com histórico da enfermidade. Uso veterinário. Licenciado pelo MAPA número 9049 em 04.03.05. Acondicionado em embalagem própria com data de

validade e número de partida.
Agrof 2 KIT 1.208,33 R$ 2.416,67

MEIO de manutenção de embriões Holding. É um meio de manutenção de embriões que dispensa refrigeração e é livre de proteínas de origem animal.
Meio específico para otimizar a viabilidade embrionária, simula os fluidos naturais do trato reprodutivo para manter a vida do embrião enquanto passa

por processo de coleta, criopreservação e inovulação embrionária. Frasco de 20 ml. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade no momento da entrega: 75% do prazo total de

validade do produto.

Tetrail 15 Frasco 68,68 R$ 1.030,25

OXITETRACICLINA LA. Solução injetável à base de oxitetraciclina dihidratada, antibiótico de amplo espectro, altamente ativo, contra um grande
número de microrganismos grampositivos e gram-negativos, certas espécies de micoplasmas, riquétsias e protozoários. Cada 100 mL contem

Oxitetraciclina 20,0 g, q.s.p. 100mL. Produto não excedendo 12 meses de fabricação no momento da aquisição. Uso veterinário, injetável, frasco com
100 mL. Registro no MAPA, nº0801 em 29/11/78. Na embalagem deverá estar impresso dados

de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade no momento da entrega: 75% do
prazo total de validade do produto.

UCB 30 Frasco 44,4 R$ 1.332,00

PENICILINA Injetável. Benzilpenicilina G, Procaína, Benzilpenicilina G Benzatina e Dihidroestreptomicina, - injetável. Frasco 30ml. Produto não
excedendo 12 meses de fabricação no momento da aquisição. Uso veterinário, injetável. Registro no MAPA sob nº 7789/01. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade no momento da

entrega: 75% do prazo total de validade do produto.

UCB 20 Frasco 32,5 R$ 650,00

PIOLHICIDA Pour On. Cipermetrina + clorpirifós 7% + Butóxido de piperonila 1%.– Frasco dosador de 1litro, Pour On. Produto não excedendo 12
meses de fabricação no momento da aquisição, uso veterinário. Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: sob nº. 3561 em

20/12/1990. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde. Prazo de validade no momento da entrega: 75% do prazo total de validade do produto.

Ceva 3 Frasco 70,3 R$ 210,90

VITAMINA A D E. Composto por vitaminas A D e E. Indicado para tratamento de carência das vitaminas A D e E. Através da suplementação
vitamínica favorece a conversão alimentar, a fertilidade, o aumento da resistência às infecções e o aumento da produtividade leiteira. Como estimulante,
acelera a recuperação dos animais em convalescença. Frasco com 100mL, injetável. Uso veterinário, produto não excedendo 12 meses de fabricação no

momento da aquisição. Licenciado no Ministério da Agricultura sob o n.º 0113/72 em 29/05/72. Acondicionado em embalagem própria com data de
validade e número de partida.

Hertap 6 Frasco 37,09 R$ 222,58

018/2021 21-04712-0
LICITAO CONSULTORIA PROJETOS E

SERVIÇOS LTDA EPP
11.157.097/0001-67

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
COMSUMO (RAÇÃO)

FENO para alimentação animal infra-especificado, composição básica feno de tifton 85, níveis de garantia minimas (m.s 89,67%, proteína bruta 13,45%,
extrato eréto 3,41%, fibra bruta 26,77%, cinza 9,56%, extrato não-nitrogenado 46,81%, celuloce(s) 0,28% , amido 26,09%, fósforo (p)0,41%,
potássio(k)1,81%, cálcio (ca)0,79%, magnésio(mg)0,04%, tanimo + 0,57% e acidez 10,0ml NAOH IN/100. Embalagem (fardo) com 10kg.

Dlvino 2.000,00 Sc 19 R$ 38.000,00 38.000,00
09/12/2021 A
31/12/2021

Pregão Eletrônico
nº 002/2021

179 32.205.000161.2021

Pregão Eletrônico
nº 004/2021

179 32.205.001295.2020016/2021
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

CONSUMO (PRODUTOS
VETERINARIOS)

28.591.670/0001-49 R$ 5.352,03
25/11/2021 A
31/12/2021

BOA SAFRA – DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E

RAÇÕES LTDA
09.304.855/0001-80

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO (PRODUTOS

VETERINARIOS)
R$ 12.461,07

VETSUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
EIRELI

21-04479-1

26/11/2021 A
31/12/2021

Pregão Eletrônico
nº 004/2021

179 32.205.001295.2020017/2021 21-04481-3



Sal proteinado para bovinos - destinado à animais de RECRIA, acondicionados em sacos de 30 Kg Pro Criador 30,00 Sc 89 R$ 2.670,00

Sal proteinado para bovinos - destinado à animais em ENGORDA, acondicionados em sacos de 30 Kg Pro Criador 30,00 Sc 89 R$ 2.670,00

Sal proteinado para bovinos - VACAS EM LACTAÇÃO (LEITE), acondicionados em sacos de 30 Kg Pro Criador 30,00 Sc 89 R$ 2.670,00

CALCÁRIO Calcítrico Coloração branca, com textura ultra fina com as seguintes especificações químicas: Ca0 Total: Mínimo 67,0% MgO Total:
Máximo 3,0%; Ca (0H2): mínimo 87%; constituintes Insolúveis em HC1: máxima 2,0%; Umidade máxima 2%; capacidade de retenção em 200 mesh:

máximo 5%. Embalagem em sacos plásticos, de 50kg cada.
Mineração Própia 30 Sc 10 R$ 300,00

MILHO em grãos, amarelo, de odor e aspectos normais, em bom estado de conservação, livre de palha e sabugos, bem como de outras sementes, e de
insetos vivos, duro ou semiduro, proveniente da última safra e de produção brasileira, em condições adequadas de comercialização e próprio para

consumo animal; e com Único (a) até 14% de umidade; (b) máximo de 1% de impurezas na peneira de 3mm; (e) máximo de 6% de grãos ardidos ou
brotados e livres de grãos mofados; (d) máximo de 12% de grãos quebrados, partidos ou chochos. Embalagens em sacas de 50 kg.

José Orior 350 Sc 100 R$ 35.000,00

SUPLEMENTO mineral para ovinos Cálcio (máx.) 140g;Fósforo (min.) 50 g; Magnésio (min.) 8g; Sódio (min.) 110 g; Enxofre (min.) 10g; Cobalto
(min.) 140mg; Iodo (min.) 50 mg; Ferro (min.) 2.500 mg; Manganês (min.) 4300 mg; Selênio (min) 25 mg; Zinco (min) 5.700 mg; Flúor (máx.) 500 mg,

Acondicionados em sacos de 30kg.
Matsuda 20 Sc 130 R$ 2.600,00

FARELO de Trigo com proteína Bruta (mín.) 14%; Aflatoxinas (max.) 20.0000 ppb; Matéria Fibrosa (Máx.) 11%; Matéria Mineral (Máx,) 6%;
Umidade (Max.) 13,5%; Acidez (Max.) 3,000 mg NaOH/g; Extrato Etéreo (min.) 3%; Embalagens em sacas de 30kg.

M Dias Branco 1200 Sc 53 R$ 63.600,00

MELAÇO líquido Acidez total: 1,3 g/kg máxima; porcentagem máxima de água por quilograma do produto: 17,8%/kg de melaço; Brix refratômetro
20°C: 82,00% máximo; Cálcio mínimo: 120 mg/kg; Cinzas: mínimo 9,0 % m/v; Pureza: mínimo 45%; Resíduos insolúveis gravimétricos: superior a 706

mg/kg, Sacarose: superior a 39,41 %m/m; Selênio: <0,05 mg/kg; Sódio: inferior a 130 mg/kg; Umidade: inferior a 19%, Zinco: inferior a 7 mg/kg.
Armazenado em tambores de 200 litros.

Olho D'água 600 L 4 R$ 2.400,00

FARELO de soja com 44-46% de proteína bruta, acondicionado em sacas de 50Kg, com as seguintes especificações: Umidade (Max): 12,00%; Extrato
Etéreo (Máx): 1,00%; Fibra Bruta (Máx): 6,00%; Matéria Mineral (Máx): 6,50%; Atividade Ureática (Min): 0,05%; Atividade Ureática (Máx): 0,30%;
"toxina (Máx): 20,00 ppb. Produto com no máximo de 1% de impurezas na peneira de 3mm, material livre de mofo. Com validade de 90 dias a contar da

data de entrega. Embalagens em sacas de 50 kg.

Granol 240 Sc 157,99 R$ 37.917,60

SAL refinado, iodado, embalagem contendo 25 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde

Unisal 20 Sc 10 R$ 200,00

SUPLEMENTO mineral para caprinos Cálcio (máx.) 110g;Fósforo (min.) 55 g; Magnésio (min.) 2g; Sódio (min.) 5000 mg; Enxofre (min.) 2500 mg;
Cobalto (min.) 8 mg; Iodo (min.) 9 mg; Ferro (min.) 50 mg; Manganês (min.) 78 mg; Selênio (min) 2 mg; Zinco (min) 310 mg; Flúor (máx.) 50 mg,

Acondicionados em sacos de 30kg.
Tortuga 20 Sc 150 R$ 3.000,00

URÉIA Pecuária Produtos em estado sólido cristalino em forma de pérolas de cor branca; com no mínimo 45% de Nitrogênio inodoro, de fórmula
química AMIDA com fórmula molecular CHN2 O e as seguintes especificações fisioquímicas: Ponto de fusão: 123,7°C, Densidade livre: 1,34g/cm3

peso molecular: 60,07 , Solubilidade em água :1,709g/1 (20°C),Solubilidade em etanol: 72g/1 a 32°C , PH ( com 100g/I H 20): 9,5 Densidade aparente:
730kg/mi . Produto de estabilidade garantida em temperatura ambiente quando normalmente armazenada e manuseada de forma correta. Armazenada e
manuseada de forma correta. Armazenada em sacos hermeticamente fechadas de 25 quilos com prazo de validade de 36 meses de entrega do produto.

Tortuga 25,00 Sc 130 R$ 3.250,00

023/2021 sem registro PAULO SIQUEIRA SOUSA 020.711.934-15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

CONSUMO (PALMA)
PALMA Forrageira “in natura” para alimentação de ruminantes. - 60,00 T 150 9000 9.000,00

20/12/2021 A
31/12/2021

Dispensa de
Licitação nº
011/2021

270 32.205.001109.2021

024/2021 sem registro CICERO FERREIRA VENANCIO 515.034.174-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO (BAGAÇO DE CANA

DE AÇÚCAR)
BAGAÇO de cana de açúcar para alimentação de ruminantes. - 100,00 T 100 260 26.000,00

23/12/2021 A
31/12/2021

Dispensa de
Licitação nº
012/2021

270 32.205.001145.2021

100/270

Dispensa de
Licitação nº
009/2021

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
COMSUMO (RAÇÃO)

16.847.020/0001-32
AGRO-RAÇÕES COMERCIO VETERINRIO

EIRELI-ME

06.049.929/0001-91
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

COMSUMO (RAÇÃO)

ATACADAO DO CRIADOR - COMERCIO
INDUSTRIA AGROPECUARIA

TRANSPORTES LTDA

09/12/2021 A
31/12/2021

Dispensa de
Licitação nº
009/2021

AGROFORTE COMERCIOD E PRODUTOS
AGRO VETERINARIOS LTDA

22.527.686/0001-06
FARELO JP INDUSTRIA E COMERCIO DE

RACOES EIRELI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

COMSUMO (RAÇÃO)
44.367,60

10/12/2021 A
31/12/2021

019/2021 21-04710-03 8.010,00 32.205.000704.2021

32.205.000704.2021

020/2021

021/2021

21-04708-1

21-04734-1

37.900,00
10/12/2021 A
31/12/2021

Dispensa de
Licitação nº
009/2021

100/270

21-0475-9022/2021 100/270

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
COMSUMO (RAÇÃO)

21.093.946/0001-10

32.205.000704.2021

32.205.000704.2021

66.000,00
10/12/2021 A
31/12/2021

10/12/2021 A
31/12/2021

100/270


