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1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de medicamentos veterinários, vacinas e insumos para atender as
Unidades Educativas de Campo do IF BAIANO conforme condições, quantidades, exigências e
estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos participantes, estabelecidas neste
instrumento:
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

VALOR

UNITÁRIO

(R$)

VALOR TOTAL

(R$)

1 GENTAMICINAGENTAMICINA, concentração: 40

mg,ml, forma sica: solução

injetável, uso: uso veterinário.

Frasco com 100 mlFrasco com 100 ml.

frasco 50 R$ 19,70 R$ 985,00

2 IODO 10%: IODO 10%: Iodo, concentração: a

10%, forma farmacêu ca: ntura.

Embalagem 1000 mlEmbalagem 1000 ml.

frasco 20 R$ 100,67 R$ 2.013,40



3 Jaleco Descartável Tamanho GJaleco Descartável Tamanho G.

Material: polipropileno, po:

descartável, po manga: manga

longa e punho com elás co,

tamanho: g, caracterís cas

adicionais: fechamento em

transpasse lateral,tripla

amarração, po tecido: atóxico,

poroso, sem

latéx,hipoalergêncico, uso:

médico hospitalar. Pacote com 10Pacote com 10

unidadesunidades..

pacote 30 R$ 33,73 R$ 1.011,90

4 LUTALYSELUTALYSE: Dinoprost,

composição: trometamina,

concentração: 6,71mg,ml

equivalente a 5mg,ml de

dinoprost, forma sica: líquido

injetável, uso: uso veterinário.

Frasco com 30 ml.Frasco com 30 ml.

frasco 25 R$ 38,19 R$ 954,75

5 LUVA CIRÚRGICA GLUVA CIRÚRGICA G,  material:

látex natural, tamanho: 9,

esterilidade: estéril,

caracterís cas adicionais:

comprimento mínimo de 28cm,

apresentação: sem pó,

an alérgica, po uso:

descartável, formato: anatômico,

embalagem: conforme norma

abnt c, abertura assép ca. CaixaCaixa

com 100 unidades.com 100 unidades.

caixa 30 R$ 36,04 R$ 1.081,20

6 Luva Cirúrgica Tamanho MLuva Cirúrgica Tamanho M, 

material: látex natural, tamanho:

7, esterilidade: estéril,

caracterís cas adicionais: sem pó,

punho longo com bainha,

apresentação: hipoalergênica,alta

resistência e sensibilidade, po

uso: descartável, formato:

anatômico, aplicação:

an derrapante, embalagem:

dupla embalagem, abertura

a s s é p c a . Caixa com 100Caixa com 100

unidades.unidades.

caixa 30 R$ 47,40 R$ 1.422,00
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7 LUVA CIRÚRGICA tamanho PLUVA CIRÚRGICA tamanho P,

material: borracha sinté ca,

tamanho: 6, caracterís cas

adicionais: sem pó,isenta de

látex, po uso: descartável. CaixaCaixa

com 100 unidadescom 100 unidades.

caixa 100 R$ 32,51 R$ 3.251,00

8 LUVA NÃO CIRÚRGICA GLUVA NÃO CIRÚRGICA G, Luva

para procedimento não cirúrgico,

material: silicone, tamanho:

grande, caracterís cas adicionais:

sem pó, po: ambidestra, po

uso: descartável. Caixa com 100

unidades.

caixa 30 R$ 21,90 R$ 657,00

9 LUVA NÃO CIRÚRGICA MLUVA NÃO CIRÚRGICA M, Luva

para procedimento não cirúrgico,

material: vinil, tamanho: grande,

caracterís cas adicionais: sem pó,

descartável, esterilidade: não

estéril, apresentação: atóxica,

po: ambidestra, modelo:

formato anatômico, finalidade:

resistente à tração. Caixa com

100 unidades.

caixa 30 R$ 22,24 R$ 667,20

10 LUVA NÃO CIRÚRGICA PLUVA NÃO CIRÚRGICA P, Luva

para procedimento não cirúrgico,

material: nitrile, tamanho:

pequeno, caracterís cas

adicionais: com pó, cor: com cor,

po: ambidestra, po uso:

descartável. Caixa com 100

unidades.

caixa 30 R$ 44,39 R$ 1.331,70

11 MÁSCARA ACRÍLICOMÁSCARA ACRÍLICO, Protetor

facial, material: policarbonato,

cor: transparente, caracterís cas

adicionais: po viseira, c, visor

ar culável, po fixação: carneria

regulável.

unidade 30 R$ 17,52 R$ 525,60
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12 MÁSCARA Nº 95MÁSCARA Nº 95, Máscara, po:

filtragem bacteriana 99%,tripla

camada, po uso: descartável,

po fixação: elás co, aplicação:

adulto grande, caracterís cas

adicionais: aprovado pelo niosh n

95, formato: em concha. Caixa

com 50 unidades.

unidade 1.000 R$ 3,06 R$ 3.060,00

13 MELOXICAMMELOXICAM, concentração 20

mg/ml, apresentação solução

injetável, uso: uso veterinário. 

Frasco com 50 mL.

frasco 25 R$ 73,98 R$ 1.849,50

14 MIDAZOLAMMIDAZOLAM, descrição:

Midazolam, dosagem: 5 g,ml,

aplicação: injetável. Ampola com

10 ml.

ampola 30 R$ 18,78 R$ 563,40

15 MOXIDECTINA PRATAMOXIDECTINA PRATA, Descrição:

Cipermetrina, composição:

alumínio, sulfadiazina, prata e

ddvp, concentração: 0,4 + 5 + 0,1

+ 1,6 g, forma farmacêu ca:

spray, aplicação: uso veterinário.

Frasco com 500 mL.

frasco 120 R$ 17,66 R$ 2.119,20

16 SINCROCIOSINCROCIO: Cloprostenol,

concentração: 250 mcg,ml, forma

sica: solução injetável, uso: uso

veterinário. Frasco 50 ml.

frasco 12 R$ 77,17 R$ 926,04

17 SINCRODIOLSINCRODIOL: Estradiol,

composição: sob a forma de

benzoato de estradiol,

concentração: 1 mg,ml, forma

sica: solução injetável, uso: uso

veterinário. Frasco 50 ml.

frasco 30 R$ 8,52 R$ 255,60

18 SULFADOXINASULFADOXINA, composição:

associado á trimetoprima,

concentração: 200 mg + 40

mg,ml, forma sica: solução

injetável, uso: uso veterinário.

Frasco 50 ml.

frasco 15 R$ 22,36 R$ 335,40
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19 TERMÔMETRO DIGITALTERMÔMETRO DIGITAL:

Descrição:Termômetro clínico,

uso: veterinário, ajuste: digital,

escala: até 45 °c, po : uso

auricular e retal, componentes: c,

alarmes, memória: memória

úl ma medição, embalagem:

embalagem individual .

unidade 5 R$ 120,10 R$ 600,50

20 VETAGLÓS,VETAGLÓS, descrição:

Sulfanilamida, composição:

sulfadiazina, gentamicina, vit a e

uréia, concentração: 5 g + 5 g +

0,5 g + 120.000 ui + 5 g, forma

farmacêu ca: pomada, aplicação:

uso veterinário. Bisnaga 50 g.

unidade 30 R$ 27,67 R$ 830,10

21 ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, po hidratado,

teor alcoólico 70%_(70¨gl),

apresentação líquido. Frasco com

1.000 ml.

frasco 100 R$ 5,81 R$ 581,00

22 ALGODÃO TIPO HIDRÓFILOALGODÃO TIPO HIDRÓFILO,

apresentação em mantas,

material alvejado, purificado,

isento de impurezas,

caracterís cas adicionais

enrolado em papel apropriado,

esterilidade não estéril, po

embalagem individual com 500 g.

pacote 100 R$ 10,41 R$ 1.041,00

23 ANTIBIÓTICO INTRAMAMÁRIOANTIBIÓTICO INTRAMAMÁRIO

VACA SECAVACA SECA, descrição:

Gentamicina, composição:

sulfato, concentração: 677 mg ,

10 g, forma sica: injeção

intramamária, uso: uso

veterinário . Seringa com 10

gramas.

seringa 150 R$ 7,97 R$ 1.195,50

24 CABO BISTURICABO BISTURI, material: aço

inoxidável, Tamanho: nº 3.

unidade 10 R$ 10,38 R$ 103,80

25 CABO DE BISTURICABO DE BISTURI,  material: aço

inoxidável , tamanho: nº 4,

aplicação: cirurgia.

unidade 10 R$ 9,39 R$ 93,90
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26 CEFTIOFUR 5%, CEFTIOFUR 5%, descrição:

Ce iofur, composição: na forma

cloridrato, concentração: a 5%,

forma sica: suspensão injetável,

uso: uso veterinário. Frasco com

1000 mL.

frasco 20 R$ 55,20 R$ 1.104,00

27 CETAMINACETAMINA, sal químico

cloridrato, concentração* 100

mg/ml, forma

farmacêu ca*solução injetável,

uso veterinário. Frasco com 10

mL.

frasco 10 R$ 18,11 R$ 181,10

28 CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO,

dosagem: 2%, aplicação:

degermante. Frasco 1000 mL.

frasco 40 R$ 19,80 R$ 792,00

29 CRAVO PARA FERRADURACRAVO PARA FERRADURA,

descrição: Cravo, material: aço,

po: e4, aplicação: equídeos.

Pacote com 200 unidades.

pacote 20 R$ 59,60 R$ 1.192,00

30 DEXAMETASONADEXAMETASONA,

CONCENTRAÇÃO: 2 MG/MLCONCENTRAÇÃO: 2 MG/ML,

forma sica: solução injetável,

uso: uso veterinário. Frasco com

10 mL.

frasco 60 R$ 5,89 R$ 353,40

31  DIAZEPAM, CONCENTRAÇÃO 10DIAZEPAM, CONCENTRAÇÃO 10

MG/MLMG/ML, FORMA FARMACEUTICA

SOLUÇÃO INJETÁVEL Unidade de

Fornecimento: AMPOLA 2 ml.

ampola 200 R$ 0,70 R$ 140,00

32 DICLOFENACO SÓDICODICLOFENACO SÓDICO,

descrição: Diclofenaco,

composição: sal sódico,

concentração: 50 mg,ml, forma

sica: solução injetável, uso: uso

veterinário. Frasco 50 mL.

frasco 20 R$ 14,79 R$ 295,80

33 DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, concentração:

500 mg,ml, forma sica: solução

injetável, uso: uso veterinário.

Frasco 50 mL.

frasco 20 R$ 8,72 R$ 174,40

34 DIPROPIONATO DE IMIDOCARBEDIPROPIONATO DE IMIDOCARBE,

concentração a 12%, forma sica

solução injetável, aplicação uso

injetável. Fraco com 15 mL.

frasco 30 R$ 33,22 R$ 996,60
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35 Dm gelDm gel: DEXAMETASONADEXAMETASONA,

composição: associado à escina,

dmso, prednisolona e lidocaína,

concentração: 0,11 g + 61,34 ml +

11,12 ml + 0,28 g + 1 g, forma

farmacêu ca: gel, aplicação: uso

veterinário. Frasco 300 G.

frasco 10 R$ 140,38 R$ 1.403,80

36 DORAMECTINA 1%DORAMECTINA 1%, Descrição:

Doramec na, concentração: a

1%, forma sica: solução

injetável, uso: uso veterinário.

Frasco com 500 mL.

frasco 12 R$ 158,25 R$ 1.899,00

37 ENROFLOXACINOENROFLOXACINO, concentração:

a 10%, forma sica: solução

injetável, uso: uso veterinário.

Frasco de 50 ml.

frasco 10 R$ 9,68 R$ 96,80

38 EQUIPALAZONE, composiçãoEQUIPALAZONE, composição

fenilbutazona, concentração: 200fenilbutazona, concentração: 200

MG/MLMG/ML, forma farmacêu ca:

solução injetável, uso veterinário.

frasco 10 R$ 23,61 R$ 236,10

39 ESTETOSCÓPIOESTETOSCÓPIO: Descrição: 

Estetoscópio, po: biauricular,

acessórios: olivas anatômicas pvc,

haste: haste aço inox, tubo: tubo

"y" pvc, auscultador: auscultador

aço inox c, anel de borracha,

tamanho: adulto.tamanho: adulto.

frasco 10 R$ 61,40 R$ 614,00

40 FLUNIXINA MEGLUMINAFLUNIXINA MEGLUMINA,

concentração a 1% de flunixina,

forma sica solução injetável, uso

veterinário. Frasco com 50 mlFrasco com 50 ml.

frasco 15 R$ 35,18 R$ 527,70

41 ABAMECTINA 1%ABAMECTINA 1%, Descrição:

Abamec na, concentração: a 1%,

forma sica: solução estéril, uso:

uso veterinário. Frasco com 500Frasco com 500

mlml..

frasco 10 R$ 42,97 R$ 429,70
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42 AGULHA HIPODÉRMICAAGULHA HIPODÉRMICA, material:

aço inoxidável siliconizado,

dimensão: 19 g x 1 1,4", po

ponta: bisel curto trifacetado,

po conexão: conector luer lock

em plás co, po fixação:

protetor plás co, caracterís ca

adicional: com sistema segurança

segundo nr,32, po uso: estéril,

descartável, embalagem com 100embalagem com 100

unidades.unidades.

caixa 15 R$ 38,68 R$ 580,20

43 AGULHA HIPODÉRMICAAGULHA HIPODÉRMICA, material:

aço inoxidável siliconizado,

dimensão: 21 g x 1 1,2"dimensão: 21 g x 1 1,2", po

ponta: bisel curto trifacetado,

po conexão: conector luer lock

ou slip em plás co, po fixação:

protetor plás co, po uso:

estéril, descartável, embalagem

individual .

caixa 20 R$ 9,08 R$ 181,60

44 ALIZAROLALIZAROL: Reagente analí co 2,

componentes: alizarol,

apresentação: solução alcoólica,

concentração: 74°gl. EmbalagemEmbalagem

1000 ml1000 ml.

frasco 10 R$ 19,79 R$ 197,90

45 CMT TESTECMT TESTE: Reagente analí co 2,

aplicação: para análise de leite,

composição: púrpura de

bromocresol, concentração: 0,2

mcg,ml. Embalagem 500 ml.Embalagem 500 ml.

frasco 10 R$ 11,53 R$ 115,30

46 FOCINHEIRAFOCINHEIRA, material: pvc -

cloreto de polivinila, tamanho: 2,

4, 6, 8 e 10, aplicação: caninos,

caracterís cas adicionais: com

velcro ajustável e borracha de

proteção.

unidade 10 R$ 35,03 R$ 350,30

47 IODO 2%: IODO 2%: Iodo, apresentação:

ntura à 2%. Embalagem 1000Embalagem 1000

ml.ml.

frasco 15 R$ 36,81 R$ 552,15
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48 EMBALAGEM ISOPOREMBALAGEM ISOPOR, forma:

caixa térmica, capacidade: 5 l,

comprimento: 185 mm, largura:

283 mm, altura: 176 mm,

espessura: 16 mm, caracterís cas

adicionais: com tampa, aplicação:

acondicionamento.

unidade 30 R$ 8,14 R$ 244,20

49 IVERMECTINA 1%IVERMECTINA 1%, Descrição:

Ivermec na, concentração: 10concentração: 10

mg/mlmg/ml, forma farmacêu ca :

solução injetável, uso: uso

veterinário. Frasco com 500 mlFrasco com 500 ml.

frasco 10 R$ 40,67 R$ 406,70

50 JALECO DESCARTÁVEL TAMANHOJALECO DESCARTÁVEL TAMANHO

MM, material: polipropileno, po:

descartável, po manga: manga

longa e punho com elás co,

tamanho: m, caracterís cas

adicionais: fechamento em

transpasse lateral,tripla

amarração, po tecido:

atóxico,poroso,sem

latéx,hipoalergêncico, uso:

médico hospitalar. Pacote com 10Pacote com 10

unidades.unidades.

unidade 20 R$ 180,65 R$ 3.613,00

51 JALECO DESCARTÁVEL TAMANHOJALECO DESCARTÁVEL TAMANHO

PP, Jaleco, material: 100%

polipropileno, po: descartável,

po manga: manga longa e

punho com elás co, tamanho: p,

caracterís cas adicionais:

fechamento em transpasse

lateral,tripla amarração, po

tecido: atóxico,poroso,sem

latéx,hipoalergêncico, uso:

médico hospitalar. Pacote comPacote com

10  unidades.10  unidades.

unidade 20 R$ 116,63 R$ 2.332,60

52 MULTIVITAMINASMULTIVITAMINAS, composição

vitaminas vits: b1, b2, b3, b6,

b12, composição adicional

arginina, colina, inositol e

me onina, forma farmacêu ca

solução oral, aplicação* uso

veterinário. Frasco com 20 ml.Frasco com 20 ml.

frasco 40 R$ 20,64 R$ 825,60
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53 MULTIVITAMINASMULTIVITAMINAS, composição

vitaminas vit  k, forma

farmacêu ca solução injetável,

aplicação* uso veterinário.

Frasco de 20 a 100 ml.Frasco de 20 a 100 ml.

frasco 40 R$ 11,34 R$ 453,60

54 OXITETRACICLINAOXITETRACICLINA, concentração

a 20%, forma sica solução

injetável, uso* uso veterinário.

Frasco com 50 a 100 ml.Frasco com 50 a 100 ml.

frasco 15 R$ 17,41 R$ 261,15

55 PERMETRINAPERMETRINA, composição óxido

de zinco, concentração 0,5 + 0,25

g, forma farmacêu ca aerosol,

aplicação uso veterinário. FrascoFrasco

com 400 ml.com 400 ml.

frasco 35 R$ 42,58 R$ 1.490,30

56 RIPERCOLRIPERCOL, Descrição: Levamisol,

composição: sal fosfato,

concentração: a 18,8%, forma

sica: solução injetável, uso: uso

veterinário. Frasco com 250 ml.Frasco com 250 ml.

frasco 30 R$ 29,00 R$ 870,00

57 SINCROFORTESINCROFORTE: Buserelina,

concentração: 4 mcg,ml, forma

sica: solução injetável, uso: uso

veterinário. Frasco 20 ml.Frasco 20 ml.

frasco 30 R$ 80,20 R$ 2.406,00

58 SINCROGEST INJETÁVEL:SINCROGEST INJETÁVEL:

Progesterona, concentração: 300

mg,ml, forma sica: solução

injetável, uso: uso veterinário.

Frasco 50 mL.Frasco 50 mL.

frasco 10 R$ 209,05 R$ 2.090,50

59 SINCROGEST INTRA-UTERINO:SINCROGEST INTRA-UTERINO:

Progesterona, concentração: 1 g,

forma sica: disposi vo

intrauterino bovino, uso: uso

veterinário .

pacote 5 R$ 217,19 R$ 1.085,95

60 SINCRORRELIN,SINCRORRELIN, composição

deslorelina, concentração: 25

mg,ml, forma farmacêu ca:

injetável, uso veterinário.

frasco 12 R$ 159,59 R$ 1.915,08

61 VERRUTRAT:VERRUTRAT: Descrição:

Clorobutanol, concentração: aconcentração: a

50%50%, forma sica: solução

alcoólica p, uso injetável ou

tópico, uso veterinário.

frasco 30 R$ 17,52 R$ 525,60
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62 VETECOR:VETECOR: Gonadotrofina,

composição: gonadotrofina

coriônica, concentração: 5.000 ui,

forma sica: pó liofilizado p,

injetável, uso: uso veterinário .

frasco 10 R$ 166,70 R$ 1.667,00

63 TRISSULFINTRISSULFIN: sulfametoxazol,

composição: associado à

trimetropima, concentração: 200

mg + 40 mg,ml, forma sica:

solução injetável, uso: uso

veterinário. Frasco com 50 mL.Frasco com 50 mL.

frasco 20 R$ 23,22 R$ 464,40

64 VACINAVACINA TIPO INATIVADATIPO INATIVADA,

composição: vírus da influenza

eqüina (cepas variadas), outros

componentes: vírus

encefalomielite eqüina (leste e

oeste), componentes adicionais:

herpes vírus equino ( po 1 e 4)po 1 e 4),

toxoide tetânico, forma

farmacêu ca: suspensão

injetável, aplicação: uso

veterinário.

frasco 70 R$ 36,10 R$ 2.527,00

65 VACINAVACINA TIPO INATIVADA ETIPO INATIVADA E

ADSORVIDAADSORVIDA, composição: vírus

da influenza eqüina (cepas

variadas), outros componentes:

herpes vírus eqüino, forma

farmacêu ca: suspensão

injetável, aplicação: uso

veterinário.

frasco 30 R$ 28,93 R$ 867,90

66 VACINA TIPO ADSORVIDAVACINA TIPO ADSORVIDA,

composição: c. chauvoei, c.

haemoly cum, c. novyi, outros

componentes: c. perfringens (a,

b, c, d), c. sep cum,

componentes adicionais: c.

sordellii, c. tetani, forma

farmacêu ca: suspensão

injetável, aplicação: uso

veterinário.

frasco 160 R$ 1,34 R$ 214,40
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67 VACINA TIPO VIVA LIOFILIZADAVACINA TIPO VIVA LIOFILIZADA,

composição: vírus da bouba

aviária cepa suave, forma

farmacêu ca: suspensão

injetável, aplicação: uso

veterinário

frasco 4 R$ 28,53 R$ 114,12

68 VACINA TIPO: VIVA ATENUADA,VACINA TIPO: VIVA ATENUADA,

composição: b. abortus (cepa b-(cepa b-

19)19), forma farmacêu ca:

suspensão injetável, aplicação :

uso veterinário.

dose 40 R$ 33,50 R$ 1.340,00

69 VACINA TIPO:ÓCTUPLA,VACINA TIPO:ÓCTUPLA,

composição: adenovírus (2),

cinomose, coronavirose,

parvovírus, outros componentes:

parainfluenza, componentes

adicionais:l. Canicola, l.

Icterohaemorrhagiae, forma

farmacêu ca:suspensão

injetável, aplicação :uso

veterinário.

dose 10 R$ 16,33 R$ 163,30

70 VACINA TIPO: INATIVADA,VACINA TIPO: INATIVADA,

composição: vírus rábico, cepa

pv, forma farmacêu ca:

suspensão injetável, aplicação:

uso veterinário.  Frasco com 25Frasco com 25

doses.doses.

frasco 10 R$ 32,75 R$ 327,50

71 VACINA TIPO: TRÍPLICEVACINA TIPO: TRÍPLICE

INATIVADA,INATIVADA, composição:

an genos: o1, a24, c3, forma

farmacêu ca: emulsão injetável,

aplicação: uso veterinário.

dose 150 R$ 1,22 R$ 183,00

72 FIO DE SUTURAFIO DE SUTURA, material: catgut

simples c, agulha, po fio: 4-0,

comprimento: mínimo 70 cm,

po agulha: 1,2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha: 4,0 cm,

esterilidade: estéril . Caixas comCaixas com

24 envelopes.24 envelopes.

caixa 5 R$ 96,77 R$ 483,85
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73 FIO DE SUTURAFIO DE SUTURA, material: catgut

cromado com agulha, po fio: 2-

0, comprimento: mínimo 70 cm,

po agulha: 1,2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha: 1,50 cm,

esterilidade: descartável, estéril. 

CAIXAS COM 24 ENVELOPES.CAIXAS COM 24 ENVELOPES.

caixa 5 R$ 109,44 R$ 547,20

74 Ácool polivinílico  Ácool polivinílico  IMVIMV para selar

palhetas de sêmen/embriões, nas

cores verde, vermelha e amarelo;

frasco com 50 gramas.frasco com 50 gramas.

frasco 5 R$ 96,62 R$ 483,10

75 BAINHA FRANCESABAINHA FRANCESA, para

inseminação ar ficial de vacas,

pacote com 50 unidadespacote com 50 unidades.

pacote 10 R$ 27,71 R$ 277,10

76 Bisnaga PBisnaga P_ Transporte de Sêmen

e Inseminação em Equinos;

recipiente para transporte de

sêmen refrigerado, que

proporciona maior segurança,

pra cidade e facilita a

iden ficação das amostras

enviadas, Possui tampa com

design que possibilita acoplar

diretamente o frasco à pipeta

não necessitando o uso de

seringas para inseminar, evitando

manipulações desnecessárias.

unidade 300 R$ 1,67 R$ 501,00

77   BOTUCRIO BOTUCRIO - Diluente para

congelamento de sêmen equino

desenvolvido para proteção da

integridade dos espermatozoides.

possui em sua formulação

substâncias inovadoras para a

proteção da integridade dos

espermatozoides. Frascos com 25Frascos com 25

ml ml .

frasco 10 R$ 102,03 R$ 1.020,30

78   BOTUEMBRYOBOTUEMBRYO-meio para

manutenção (holding) e

transporte de embriões. A

apresentação em flaconete

dispensa o uso de seringas e

agulhas.

Flaconete 40 R$ 20,57 R$ 822,80
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79   BOTU SEMEN GOLD BOTU SEMEN GOLD - diluente a

base de caseína, para

refrigeração e transporte de

sêmen equino; caseína, açúcares,

conservantes e excipientes.

Frasco com diluentes e 15Frasco com diluentes e 15

sachês.sachês.

frasco 15 R$ 24,63 R$ 369,45

80   BOTU SEMEN SPECIALBOTU SEMEN SPECIAL - diluente

especialmente desenvolvido para

garanhões, sensíveis ao processo

de refrigeração de sêmen.

frasco 15 R$ 21,28 R$ 319,20

81   BOTU TURBO - DILUENTEBOTU TURBO - DILUENTE

desenvolvido para melhorar o

vigor espermá co de

espermatozoides com

movimento lento após a colheita.

Frascos com diluentes e 15Frascos com diluentes e 15

sachês.sachês.

frasco 40 R$ 16,35 R$ 654,00

82 Botukiller - Botukiller - Diluente de LimpezaDiluente de Limpeza

Uterina.Uterina. Frascos com 90 ml .

frasco 40 R$ 38,05 R$ 1.522,00

83  BotuFlexBotuFlex Transporte - Sistema de

baixo custo, desenvolvido para

realização de curvas adequadas

de refrigeração, tanto a 15ºC

como a 5ºC.

caixa 5 R$ 92,38 R$ 461,90

84  BotuButox- Container de fibra deBotuButox- Container de fibra de

vidrovidro com isolação de

poliuretano, u lizado para

transporte de sêmen e embriões

a 15º C.

caixa 5 R$ 79,67 R$ 398,35
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85  Chorulon 5.000 Chorulon 5.000 - apresenta-se

sob a forma de pó branco

liofilizado, a ser recons tuído em

diluente adequado, resultando

em uma solução límpida, para

administração intramuscular ou

subcutânea. Frascos-ampolas

contendo 5.000U.I. de

Gonadotrofina Coriônica Humana

(HCG), altamente purificada.

Caixas contendo frasco-ampola

de substância liofilizada,

acompanhando 1 ampola de

diluente, gonadotropina

coriônica (HCG) com 5.000 UI e

lactose monoidratada de 20 mg.

unidade 10 R$ 109,80 R$ 1.098,00

86   Copo para Desinfetar ÚbereCopo para Desinfetar Úbere-

Conjunto aplicador de solução

sani zante para tetos (Pré e Pós

Dipping), no processo de

ordenha.

unidade 6 R$ 24,30 R$ 145,80

87 Corda 20 mm - corda chata p/Corda 20 mm - corda chata p/

cabresto 20 mm, 50 metroscabresto 20 mm, 50 metros

polipropileno vonder;polipropileno vonder; diâmetro

da corda: 20 mm comprimento

total da corda: 50 m material da

corda: polipropileno – pp  cor da

corda: preta e amarela po de

filamento da corda:

mul filamento po de

encordamento: trançado, massa

aproximada por rolo/carretel:

2,675 kg carga de ruptura: 778,0

kgf garan a - e (cdc): garan a

legal: 90 dias .  Rolos com 50 m.Rolos com 50 m.

rolo 5 R$ 142,92 R$ 714,60

88  Descongelador de sêmen.Descongelador de sêmen. unidade 2 R$ 1.179,00 R$ 2.358,00

89 EGGPPU-500MLEGGPPU-500ML-  indicado para

equinos em protocolos de

indução anestésica nos

procedimentos de curta

duração.Cada 100 ml do produto

contém: Éter Gliceril Guaiacol 10

g e Veículo q.s.p  em 100 mL.

Frasco com 500 ml.

frasco 30 R$ 50,55 R$ 1.516,50
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90   Filtro de Nylon para Coleta deFiltro de Nylon para Coleta de

SêmenSêmen- Filtro de nylon nacional,

borda preta, u lizado no copo

coletor para filtrar esperma

equino, evitando contaminação

entre outros. Produto pode ser

reu lizável, por várias vezes,

dependendo do manejo do

mesmo após a coleta de sêmen.

unidade 30 R$ 16,49 R$ 494,70

91  FormopedFormoped- potente bactericida e

an ssép co, que não se altera na

presença de matéria orgânica;

destrói o tecido superficial das

lesões ulceradas, excrescências e

infiltrações infecciosas no corion

dos cascos e entre as unhas dos

animais;  composto por

M.M.D.H. (monome lol dime l

hidantoina) de 27,5 g Veículo

q.s.p. a cada 100 mL Propelente:

butano.

unidade 30 R$ 56,41 R$ 1.692,30

92  Gliciodo Gliciodo - Iodo ressublimado 1

gIodeto de sódio 2 g, Glicerina 20

g, Veículo q.s.p.

unidade 20 R$ 60,74 R$ 1.214,80

93   Kit De Cirurgia 32 PeçasKit De Cirurgia 32 Peças kit 2 R$ 910,68 R$ 1.821,36

94  Aplicador de sêmen universalAplicador de sêmen universal unidade 2 R$ 268,01 R$ 536,02

95  Caixa Maleta Para GuardarCaixa Maleta Para Guardar

F e r r a m e n t a s : F e r r a m e n t a s : maleta

ferramentas, material polie leno

alto impacto, comprimento 480

mm, largura 330 mm, altura 100

mm, po caixa comum,

caracterís cas adicionais: divisão/

chave e segredo.

unidade 10 R$ 63,80 R$ 638,00

96   Mucosa de Latex p/ Vagina deMucosa de Latex p/ Vagina de

Equinos.Equinos.

unidade 3 R$ 274,59 R$ 823,77

97   P4 Progesterona 300 MgP4 Progesterona 300 Mg-

progesterona, concentração 300

mg/ml, forma sica solução

injetável, uso veterinário .

frasco 5 R$ 299,88 R$ 1.499,40
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98  PALHETA 0,25PALHETA 0,25: produto para

inseminação ar ficial animal,

aplicação p/ envase de sêmen,

componentes palheta, material

plás co, capacidade cerca de

0,25 ml.   Pacotes com 2.000Pacotes com 2.000

unidades .unidades .

pacote 2 R$ 770,31 R$ 1.540,62

99  PALHETA 0,5: PALHETA 0,5: produtos para

inseminação ar ficial animal,

aplicação p/ envase de sêmen,

componentes palheta, material

plás co, esterelidade estéril,

descartável, capacidade cerca de

0,50 ml  . OBS: Pacotes comPacotes com

2.000 unidades.2.000 unidades.

pacote 2 R$ 564,10 R$ 1.128,20

100 MATERIAL VETERINÁRIO,  VAGINAMATERIAL VETERINÁRIO,  VAGINA

ARTIFICIALARTIFICIAL, caracterís cas

adicionais: conjunto completo,

componentes: c, copo coletor,

material: reves do em

poliuretano, componente 1:

mucosa em plás co e látex,

aplicação: p, coleta de sêmen

equino.

unidade 2 R$ 1.240,90 R$ 2.481,80

101   PROTETOR DE CALDA PROTETOR DE CALDA para

equinosequinos. Composição Neoprene.

unidade 5 R$ 85,02 R$ 425,10

102   SINCROSINCRO cp- agente hormonal

librador delhà base de cipionato

de estradiol. Cipionato de

Estradiol.............. 100 mg Veículo

q.s.p. .............................100 ml

unidade 10 R$ 35,78 R$ 357,80

103  H I S T R E L I N A H I S T R E L I N A - ANÁLOGO- ANÁLOGO

SINTÉTICO DO GNRH SINTÉTICO DO GNRH (hormônio

liberador de gonadotrofinas).

FÓRMULA:FÓRMULA: Cada 1 mL contém:

Histrelina Acetato

……………………250 µg Veículo

q.s.p………………………………….1 ml

unidade 10 R$ 139,51 R$ 1.395,10

104 PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃOPRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO

ARTIFICIAARTIFICIAl animal, aplicação:

para coleta de sêmen,

componentes: filtro -

especificamente sperm filter

coleta de sêmen.

unidade 2 R$ 307,77 R$ 615,54
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105  SINCRO ECG- ECG (PMSG)SINCRO ECG- ECG (PMSG)

GONADOTROFINAGONADOTROFINA, composição:

gonadotrofina coriônica equina,

concentração: 200 ui, forma

sica: pó liofilizado p, injetável,

uso veterinário. Frasco com

diluente (água para

injeção).......... 30 ml.

frasco 10 R$ 194,44 R$ 1.944,40

106   AMICACINA SULFATOAMICACINA SULFATO,

dosagem:250 mg/ml,

indicação:solução injetável.

unidade 100 R$ 2,23 R$ 223,00

107 DETERGENTE SANEANTEDETERGENTE SANEANTE, aspecto

sico:líquido, po:alcalino,

Degradabilidade: biodegradável. 

Balde de 5 litros.Balde de 5 litros.

balde 10 R$ 174,02 R$ 1.740,20

108 IVERMECTINAIVERMECTINA,

componentes:associado ao

p r a z i q u a n t e l , concentração:

1,55% + 7,75%, forma

farmacêu ca: pasta oral,

caracterís cas adicionais: seringa

preenchida, uso veterinário.

unidade 100 R$ 29,77 R$ 2.977,00

109 RINGER, composição: associadoRINGER, composição: associado

com lactato de sódiocom lactato de sódio, forma

Farmacêu ca: solução injetável,

caracterís ca adicional: sistema

fechado.

unidade 500 R$ 2,28 R$ 1.140,00

110  PIPETA FLEXÍVEL (75 CM) PIPETA FLEXÍVEL (75 CM) para

inseminação ar ficial de égua.

unidade 100 R$ 12,26 R$ 1.226,00

111  PIPETAS PARA IA EM ÉGUAS 64PIPETAS PARA IA EM ÉGUAS 64

CMCM. Pacote com 25 unidades.

pacote 30 R$ 64,67 R$ 1.940,10

112   LACTO GOLD- LACTO GOLD- ÁCIDO LÁTICOÁCIDO LÁTICO

NEUTRALIZADO,NEUTRALIZADO, água

desmineralizada, ci 15510,

emoliente, alcalinizante,

dispersante, conservante, extrato

glicólico de aloe vera e extrato

glicólico de camomila . Frasco  Frasco 

com 5 litros.com 5 litros.

frasco 10 R$ 165,03 R$ 1.650,30
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113 FIO DE SUTURA, MATERIAL:FIO DE SUTURA, MATERIAL:

NYLON MONOFILAMENTONYLON MONOFILAMENTO, po

fio: 2-0, cor: preta, comprimento:

45 cm, caracterís cas adicionais:

com agulha, po agulha: 3,8

círculo cortante estriada,

comprimento agulha: 2,0 cm,

esterilidade: estéril.

envelope 600 R$ 1,48 R$ 888,00

114 FIO DE SUTURA, MATERIAL:FIO DE SUTURA, MATERIAL:

NYLONNYLON monofilamento, po fio:

4-0, cor: preta, comprimento:

cerca de 75 cm, caracterís cas

adicionais: com agulha, po

agulha: 3,8 círculo cortante,

comprimento agulha: cerca 3,0

cm, esterilidade: descartável,

estéril .

envelope 600 R$ 1,53 R$ 918,00

115   FIO DE SUTURA,FIO DE SUTURA,

MATERIAL:POLIÉSTER EMATERIAL:POLIÉSTER E

ALGODÃOALGODÃO, po fio:3-0, cor:azul,

comprimento:70 cm,

caracterís cas adicionais:com

agulha, po agulha:3/8 círculo

cilíndrica,comprimento

agulha:3,0 cm.

envelope 600 R$ 2,10 R$ 1.260,00

116   Fio de suturaFio de sutura, material: CATGUTCATGUT

C R O M A D O C R O M A D O com agulha, po

fio:3-0, Comprimento:compr.

Mínimo 70 cm, po agulha:1/2

círculo cilíndrica, comprimentocomprimento

agulha: 2,5 cm,agulha: 2,5 cm,

esterilidade:estéril.esterilidade:estéril.

envelope 600 R$ 2,52 R$ 1.512,00

117 FIO DE SUTURAFIO DE SUTURA, material catgutmaterial catgut

simples simples c/ agulha, po fio 3-0,

comprimento compr. mínimo 70

cm, po agulha 1/2 círculo

cilíndrica, comprimento agulha

2,5 cm, esterilidade estéril.

envelope 600 R$ 2,37 R$ 1.422,00

118   TRICLOROMETIAZIDATRICLOROMETIAZIDA,

composição associada à

dexametasona acetato,

Concentração 10 mg + 0,5

mg/ml, forma sica solução

injetável, uso veterinário Unidade

de fornecimento: frasco 10 ml.frasco 10 ml.

frasco 50 R$ 21,94 R$ 1.097,00
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                                                                                                                               TOTAL                                                                                                                               TOTAL R$ 116.554,10R$ 116.554,10
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121 Jaleco Descartável

Tamanho G. Material:

polipropileno, tipo:

descartável, tipo manga:

manga longa e punho

com elástico, tamanho:

g, características

adicionais: fechamento

em transpasse

lateral,tripla amarração,

tipo tecido: atóxico,

poroso, sem

latéx,hipoalergêncico,

uso: médico hospitalar.

Pacote com 10

unidades.

pacote 10 33,73 R$ 337,30

122 LUTALYSE: Dinoprost,

composição:

trometamina,

concentração:

6,71mg,ml equivalente a

5mg,ml de dinoprost,

forma física: líquido

injetável, uso: uso

veterinário. Frasco com

30 ml.

frasco 10 38,19 R$ 381,90



123 LUVA CIRÚRGICA G, 

material: látex natural,

tamanho: 9, esterilidade:

estéril, características

adicionais: comprimento

mínimo de 28cm,

apresentação: sem pó,

antialérgica, tipo uso:

descartável, formato:

anatômico, embalagem:

conforme norma abnt c,

abertura asséptica.

Caixa com 100

unidades.

caixa 30 36,04 R$ 1.081,20

124 Luva Cirúrgica

Tamanho M,  material:

látex natural, tamanho:

7, esterilidade: estéril,

características

adicionais: sem pó,

punho longo com

bainha, apresentação:

hipoalergênica,alta

resistência e

sensibilidade, tipo uso:

descartável, formato:

anatômico, aplicação:

antiderrapante,

embalagem: dupla

embalagem, abertura

asséptica. Caixa com

100 unidades.

caixa 30 47,40 R$ 1.422,00

128 MÁSCARA ACRÍLICO,

Protetor facial, material:

policarbonato, cor:

transparente,

características

adicionais: tipo viseira,

c, visor articulável, tipo

fixação: carneria

regulável.

unidade 30 17,52 R$ 525,60

134 SINCRODIOL: Estradiol,

composição: sob a forma

de benzoato de

estradiol, concentração:

1 mg,ml, forma física:

solução injetável, uso:

uso veterinário. Frasco

50 ml.

frasco 5 8,52 R$ 42,60



135 SULFADOXINA,

composição: associado á

trimetoprima,

concentração: 200 mg +

40 mg,ml, forma física:

solução injetável, uso:

uso veterinário. Frasco

50 ml.

frasco 5 22,36 R$ 111,80

136 TERMÔMETRO

DIGITAL:

Descrição:Termômetro

clínico, uso: veterinário,

ajuste: digital, escala:

até 45 °c, tipo : uso

auricular e retal,

componentes: c,

alarmes, memória:

memória última

medição, embalagem:

embalagem individual.

unidade 2 120,10 R$ 240,20

137 VETAGLÓS, descrição:

Sulfanilamida,

composição:

sulfadiazina,

gentamicina, vit a e

uréia, concentração: 5 g

+ 5 g + 0,5 g + 120.000

ui + 5 g, forma

farmacêutica: pomada,

aplicação: uso

veterinário. Bisnaga 50

g.

unidade 10 27,67 R$ 276,70

138 ALGODÃO TIPO

HIDRÓFILO,

apresentação em

mantas, material

alvejado, purificado,

isento de impurezas,

características adicionais

enrolado em papel

apropriado, esterilidade

não estéril, tipo

embalagem individual

com 500 g.

pacote 100 10,41 R$ 1.041,00

143 GENTAMICINA,

concentração: 40 mg,ml,

forma física: solução

injetável, uso: uso

veterinário. Frasco com

100 ml.

frasco 10 19,80 R$ 198,00



147 DIPROPIONATO DE

IMIDOCARBE,

concentração a 12%,

forma física solução

injetável, aplicação uso

injetável. Frasco com 15

mL.

frasco 30 33,22 R$ 996,60

148 Dm gel:

DEXAMETASONA,

composição: associado à

escina, dmso,

prednisolona e lidocaína,

concentração: 0,11 g +

61,34 ml + 11,12 ml +

0,28 g + 1 g, forma

farmacêutica: gel,

aplicação: uso

veterinário. Frasco 300

G.

frasco 2 140,38 R$ 280,76

149 DORAMECTINA 1%,

Descrição: Doramectina,

concentração: a 1%,

forma física: solução

injetável, uso: uso

veterinário. Frasco com

500 mL.

frasco 5 158,25 R$ 791,25

151 EQUIPALAZONE,

composição

fenilbutazona,

concentração: 200

MG/ML, forma

farmacêutica: solução

injetável, uso

veterinário.

frasco 10 23,61 R$ 236,10

153 ABAMECTINA 1%,

Descrição: Abamectina,

concentração: a 1%,

forma física: solução

estéril, uso: uso

veterinário. Frasco com

500 ml.

frasco 10 42,97 R$ 429,70



154 AGULHA

HIPODÉRMICA,

material: aço inoxidável

siliconizado, dimensão:

19 g x 1 1,4", tipo ponta:

bisel curto trifacetado,

tipo conexão: conector

luer lock em plástico,

tipo fixação: protetor

plástico, característica

adicional: com sistema

segurança segundo

nr,32, tipo uso: estéril,

descartável,

embalagem com 100

unidades.

caixa 5 38,68 R$ 193,40

155 IODO 2%: Iodo,

apresentação: tintura à

2 % . Embalagem 1000

ml.

frasco 5 36,81 R$ 184,05

157 MULTIVITAMINAS,

composição vitaminas

vit  k, forma

farmacêutica solução

injetável, aplicação* uso

veterinário. Frasco de

20 a 100 ml.

frasco 5 11,34 R$ 56,70

158 OXITETRACICLINA,

concentração a 20%,

forma física solução

injetável, uso* uso

veterinário. Frasco com

50 a 100 ml.

frasco 5 17,41 R$ 87,05

159 PERMETRINA,

composição óxido de

zinco, concentração 0,5

+ 0,25 g, forma

farmacêutica aerosol,

aplicação uso

veterinário. Frasco com

400 ml.

frasco 5 42,58 R$ 212,90

160 RIPERCOL, Descrição:

Levamisol, composição:

sal fosfato,

concentração: a 18,8%,

forma física: solução

injetável, uso: uso

veterinário. Frasco com

250 mL.

frasco 5 29,00 R$ 145,00



161 VERRUTRAT: Descrição:

Clorobutanol,

concentração: a 50%,

forma física: solução

alcoólica p, uso injetável

ou tópico, uso

veterinário.

frasco 10 17,52 R$ 175,20

162 VACINA TIPO

ADSORVIDA,

composição: c. chauvoei,

c. haemolyticum, c.

novyi, outros

componentes: c.

perfringens (a, b, c, d),

c. septicum,

componentes adicionais:

c. sordellii, c. tetani,

forma farmacêutica:

suspensão injetável,

aplicação: uso

veterinário.

frasco 50 1,34 R$ 67,00

163 VACINA TIPO:

TRÍPLICE INATIVADA,

composição: antígenos:

o1, a24, c3, forma

farmacêutica: emulsão

injetável, aplicação: uso

veterinário.

dose 50 1,22 R$ 61,00

164 FIO DE SUTURA,

material: catgut simples

c, agulha, tipo fio: 4-0,

comprimento: mínimo

70 cm, tipo agulha: 1,2

círculo cilíndrica,

comprimento agulha: 4,0

cm, esterilidade: estéril .

Caixas com 24

envelopes.

caixa 1 96,77 R$ 96,77

165 BAINHA FRANCESA,

para inseminação

artificial de vacas,

pacote com 50

unidades.

pacote 10 27,71 R$ 277,10



166 Bisnaga P_ Transporte

de Sêmen e

Inseminação em

Equinos; recipiente para

transporte de sêmen

refrigerado, que

proporciona maior

segurança, praticidade e

facilita a identificação

das amostras enviadas,

Possui tampa com

design que possibilita

acoplar diretamente o

frasco à pipeta não

necessitando o uso de

seringas para inseminar,

evitando manipulações

desnecessárias.

unidade 30 1,67 R$ 50,10

167  BOTUCRIO- Diluente

para congelamento de

sêmen equino

desenvolvido para

proteção da integridade

dos espermatozoides.

possui em sua

formulação substâncias

inovadoras para a

proteção da integridade

dos espermatozoides.

Frascos com 25 ml .

frasco 2 102,03 R$ 204,06

168   BOTUEMBRYO-meio

para manutenção

(holding) e transporte de

embriões. A

apresentação em

flaconete dispensa o uso

de seringas e agulhas.

Flaconete 5 20,57 R$ 102,85

169  BotuFlex Transporte -

Sistema de baixo custo,

desenvolvido para

realização de curvas

adequadas de

refrigeração, tanto a

15ºC como a 5ºC.

caixa 1 92,38 R$ 92,38

170  Copo para Desinfetar

Úbere- Conjunto

aplicador de solução

sanitizante para tetos

(Pré e Pós Dipping), no

processo de ordenha.

unidade 2 24,30 R$ 48,60



172  Descongelador de

sêmen.

unidade 1 1.179,00 R$ 1.179,00

173  Filtro de Nylon para

Coleta de Sêmen-

Filtro de nylon nacional,

borda preta, utilizado no

copo coletor para filtrar

esperma equino,

evitando contaminação

entre outros. Produto

pode ser reutilizável, por

várias vezes,

dependendo do manejo

do mesmo após a coleta

de sêmen.

unidade 10 16,49 R$ 164,90

175  G l i c i o d o - Iodo

ressublimado 1 gIodeto

de sódio 2 g, Glicerina

20 g, Veículo q.s.p.

unidade 2 60,74 R$ 121,48

176  PALHETA 0,25:

produto para

inseminação artificial

animal, aplicação p/

envase de sêmen,

componentes palheta,

material plástico,

capacidade cerca de

0,25 ml.   Pacotes com

2.000 unidades .

pacote 1 770,31 R$ 770,31

177  PALHETA 0,5: produtos

para inseminação

artificial animal,

aplicação p/ envase de

sêmen, componentes

palheta, material

plástico, esterelidade

estéril, descartável,

capacidade cerca de

0,50 ml  . OBS: Pacotes

com 2.000 unidades.

pacote 1 564,10 R$ 564,10



178 MATERIAL

VETERINÁRIO, 

VAGINA ARTIFICIAL,

características

adicionais: conjunto

completo, componentes:

c, copo coletor, material:

revestido em

poliuretano, componente

1: mucosa em plástico e

látex, aplicação: p,

coleta de sêmen equino.

unidade 1 1.240,90 R$ 1.240,90

179  PROTETOR DE CALDA

p a r a equinos.

Composição Neoprene.

unidade 1 85,02 R$ 85,02

180  AMICACINA SULFATO,

dosagem:250 mg/ml,

indicação:solução

injetável.

unidade 10 2,23 R$ 22,30

181 DETERGENTE

SANEANTE, aspecto

físico:líquido,

tipo:alcalino,

Degradabilidade:

biodegradável.  Balde

de 5 litros.

balde 5 174,02 R$ 870,10

182 IVERMECTINA,

componentes:associado

ao praziquantel,

concentração: 1,55% +

7,75%, forma

farmacêutica: pasta oral,

características

adicionais: seringa

preenchida, uso

veterinário.

unidade 10 29,77 R$ 297,70

183 RINGER, composição:

associado com lactato

de sódio, forma

Farmacêutica: solução

injetável, característica

adicional: sistema

fechado.

unidade 50 2,28 R$ 114,00

184  PIPETA FLEXÍVEL (75

C M ) para inseminação

artificial de égua.

unidade 30 12,26 R$ 367,80

185  PIPETAS PARA IA EM

ÉGUAS 64 CM. Pacote

com 25 unidades.

pacote 5 64,67 R$ 323,35



186 FIO DE SUTURA,

material catgut

simples c/ agulha, tipo

fio 3-0, comprimento

compr. mínimo 70 cm,

tipo agulha 1/2 círculo

cilíndrica, comprimento

agulha 2,5 cm,

esterilidade estéril.

envelope 50 2,37 R$ 118,50

187  LACTO GOLD- ÁCIDO

LÁTICO

NEUTRALIZADO, água

desmineralizada, ci

15510, emoliente,

alcalinizante,

dispersante,

conservante, extrato

glicólico de aloe vera e

extrato glicólico de

camomila . Frasco  com

5 litros.

frasco 1 165,03 R$ 165,03

189 CLOREXIDINA

DIGLUCONATO,

dosagem: 2%, aplicação:

d e g e r m a n t e . Frasco

1000 mL.

frasco 10 19,80 R$ 198,00

191 IODO 10%: Iodo,

concentração: a 10%,

forma farmacêutica:

t i n t u r a . Embalagem

1000 ml.

frasco 10 100,67 R$ 1.006,70

194 LUVA NÃO CIRÚRGICA

G, Luva para

procedimento não

cirúrgico, material:

silicone, tamanho:

grande, características

adicionais: sem pó, tipo:

ambidestra, tipo uso:

descartável. Caixa com

100 unidades.

caixa 30 21,90 R$ 657,00



196 MÁSCARA Nº 95,

Máscara, tipo: filtragem

bacteriana 99%,tripla

camada, tipo uso:

descartável, tipo fixação:

elástico, aplicação:

adulto grande,

características

adicionais: aprovado

pelo niosh n 95, formato:

em concha. Caixa com

50 unidades.

unidade 1000 3,06 R$ 3.060,00

197 MELOXICAM,

concentração 20 mg/ml,

apresentação solução

injetável, uso: uso

veterinário.  Frasco com

50 mL.

frasco 25 73,98 R$ 1.849,50

198 MOXIDECTINA PRATA,

Descrição: Cipermetrina,

composição: alumínio,

sulfadiazina, prata e

ddvp, concentração: 0,4

+ 5 + 0,1 + 1,6 g, forma

farmacêutica: spray,

aplicação: uso

veterinário. Frasco com

500 mL.

frasco 50 17,66 R$ 883,00

201 ANTIBIÓTICO

INTRAMAMÁRIO VACA

SECA, descrição:

Gentamicina,

composição: sulfato,

concentração: 677 mg ,

10 g, forma física:

injeção intramamária,

uso: uso veterinário .

Seringa com 10 gramas.

seringa 150 7,97 R$ 1.195,50

202 CETAMINA, sal químico

cloridrato,

concentração* 100

mg/ml, forma

farmacêutica*solução

injetável, uso

veterinário. Frasco com

10 mL.

frasco 5 18,11 R$ 90,55



204 DEXAMETASONA,

CONCENTRAÇÃO: 2

MG/ML, forma física:

solução injetável, uso:

uso veterinário. Frasco

com 10 mL.

frasco 20 5,89 R$ 117,80

207 DIPIRONA SÓDICA,

concentração: 500

mg,ml, forma física:

solução injetável, uso:

uso veterinário. Frasco

50 mL.

frasco 5 8,72 R$ 43,60

208  TRICLOROMETIAZIDA,

composição associada à

dexametasona acetato,

Concentração 10 mg +

0,5 mg/ml, forma física

solução injetável, uso

veterinário Unidade de

fornecimento: frasco 10

ml.

frasco 20 21,94 R$ 438,80

210 ENROFLOXACINO,

concentração: a 10%,

forma física: solução

injetável, uso: uso

veterinário. Frasco de 50

ml.

frasco 10 9,68 R$ 96,80

212 FLUNIXINA

MEGLUMINA,

concentração a 1% de

flunixina, forma física

solução injetável, uso

veterinário. Frasco com

50 ml.

frasco 15 35,18 R$ 527,70

215 IVERMECTINA 1%,

Descrição: Ivermectina,

concentração: 10

mg/ml, forma

farmacêutica : solução

injetável, uso: uso

veterinário. Frasco com

500 ml.

frasco 10 40,67 R$ 406,70



217 Corda 20 mm - corda

chata p/ cabresto 20

mm, 50 metros

polipropileno vonder;

diâmetro da corda: 20

mm comprimento total

da corda: 50 m material

da corda: polipropileno –

pp  cor da corda: preta e

amarela tipo de

filamento da corda:

multifilamento tipo de

encordamento:

trançado, massa

aproximada por

rolo/carretel: 2,675 kg

carga de ruptura: 778,0

kgf garantia - e (cdc):

garantia legal: 90 dias . 

Rolos com 50 m.

rolo 2 142,92 R$ 285,84

218  Formoped- potente

bactericida e

antisséptico, que não se

altera na presença de

matéria orgânica; destrói

o tecido superficial das

lesões ulceradas,

excrescências e

infiltrações infecciosas

no corion dos cascos e

entre as unhas dos

animais;  composto por

M.M.D.H. (monometilol

dimetil hidantoina) de

27,5 g Veículo q.s.p. a

cada 100 mL Propelente:

butano.

unidade 5 56,41 R$ 282,05

                                                                                             

                         TOTAL

R$

27.990,90

ÓRGÃO PARTICIPANTE – UASG 158443 – IF BAIANO – CAMPUS CATU

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

VALOR

UNITÁRIO

(R$)

VALOR TOTAL

(R$)

120 IODO 10%: IODO 10%: Iodo, concentração:

a 10%, forma farmacêu ca:

ntura. Embalagem 1000 mlEmbalagem 1000 ml.

frasco 10 R$ 100,67 R$ 1.006,70



125 LUVA NÃO CIRÚRGICA GLUVA NÃO CIRÚRGICA G, Luva

para procedimento não

cirúrgico, material: silicone,

tamanho: grande,

caracterís cas adicionais: sem

pó, po: ambidestra, po uso:

descartável. Caixa com 100

unidades.

caixa 8 R$ 21,90 R$ 175,20

126 LUVA NÃO CIRÚRGICA MLUVA NÃO CIRÚRGICA M, Luva

para procedimento não

cirúrgico, material: vinil,

tamanho: grande,

caracterís cas adicionais: sem

pó, descartável, esterilidade:

não estéril, apresentação:

atóxica, po: ambidestra,

modelo: formato anatômico,

finalidade: resistente à tração.

Caixa com 100 unidades.

caixa 10 R$ 22,24 R$ 222,40

127 LUVA NÃO CIRÚRGICA PLUVA NÃO CIRÚRGICA P, Luva

para procedimento não

cirúrgico, material: nitrile,

tamanho: pequeno,

caracterís cas adicionais: com

pó, cor: com cor, po:

ambidestra, po uso:

descartável. Caixa com 100

unidades.

caixa 5 R$ 44,39 R$ 221,95

129 MÁSCARA Nº 95MÁSCARA Nº 95, Máscara,

po: filtragem bacteriana

99%,tripla camada, po uso:

descartável, po fixação:

elás co, aplicação: adulto

grande, caracterís cas

adicionais: aprovado pelo niosh

n 95, formato: em concha.

Caixa com 50 unidades.

unidade 10 R$ 3,06 R$ 30,60

139 ANTIBIÓTICO INTRAMAMÁRIOANTIBIÓTICO INTRAMAMÁRIO

VACA SECAVACA SECA, descrição:

Gentamicina, composição:

sulfato, concentração: 677 mg ,

10 g, forma sica: injeção

intramamária, uso: uso

veterinário . Seringa com 10

gramas.

seringa 120 R$ 7,97 R$ 956,40

ÓRGÃO PARTICIPANTE – UASG 158443 – IF BAIANO – CAMPUS CATU

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

VALOR

UNITÁRIO

(R$)

VALOR TOTAL

(R$)



140 CABO DE BISTURICABO DE BISTURI,  material:

aço inoxidável, tamanho: nº 4,

aplicação: cirukrgia.

unidade 3 R$ 9,39 R$ 28,17

142 CETAMINACETAMINA, sal químico

cloridrato, concentração* 100

mg/ml, forma

farmacêu ca*solução injetável,

uso veterinário. Frasco com 10

mL.

frasco 15 R$ 18,11 R$ 271,65

144 DEXAMETASONADEXAMETASONA,

CONCENTRAÇÃO: 2 MG/MLCONCENTRAÇÃO: 2 MG/ML,

forma sica: solução injetável,

uso: uso veterinário. Frasco

com 10 mL.

frasco 10 R$ 5,89 R$ 58,90

145 DICLOFENACO SÓDICODICLOFENACO SÓDICO,

descrição: Diclofenaco,

composição: sal sódico,

concentração: 50 mg,ml, forma

sica: solução injetável, uso:

uso veterinário. Frasco 50 mL.

frasco 15 R$ 14,79 R$ 221,85

146 DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA,

concentração: 500 mg,ml,

forma sica: solução injetável,

uso: uso veterinário. Frasco 50

mL.

frasco 5 R$ 8,72 R$ 43,60

150 ENROFLOXACINOENROFLOXACINO,

concentração: a 10%, forma

sica: solução injetável, uso:

uso veterinário. Frasco de 50

ml.

frasco 10 R$ 9,68 R$ 96,80

152 FLUNIXINA MEGLUMINAFLUNIXINA MEGLUMINA,

concentração a 1% de

flunixina, forma sica solução

injetável, uso veterinário.

Frasco com 50 mlFrasco com 50 ml.

frasco 5 R$ 35,18 R$ 175,90

156 IVERMECTINA 1%IVERMECTINA 1%, Descrição:

Ivermec na, concentração: 10concentração: 10

mg/mlmg/ml, forma farmacêu ca :

solução injetável, uso: uso

veterinário. Frasco com 500 mlFrasco com 500 ml.

frasco 2 R$ 40,67 R$ 81,34

ÓRGÃO PARTICIPANTE – UASG 158443 – IF BAIANO – CAMPUS CATU

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

VALOR

UNITÁRIO

(R$)

VALOR TOTAL

(R$)



171 Corda 20 mm - corda chata p/Corda 20 mm - corda chata p/

cabresto 20 mm, 50 metroscabresto 20 mm, 50 metros

polipropileno vonder;polipropileno vonder; diâmetro

da corda: 20 mm comprimento

total da corda: 50 m material

da corda: polipropileno – pp 

cor da corda: preta e amarela

po de filamento da corda:

mul filamento po de

encordamento: trançado,

massa aproximada por

rolo/carretel: 2,675 kg carga de

ruptura: 778,0 kgf garan a - e

(cdc): garan a legal: 90 dias . 

Rolos com 50 m.Rolos com 50 m.

rolo 6 R$ 142,92 R$ 857,52

174  FormopedFormoped- potente bactericida

e an ssép co, que não se

altera na presença de matéria

orgânica; destrói o tecido

superficial das lesões

ulceradas, excrescências e

infiltrações infecciosas no

corion dos cascos e entre as

unhas dos animais;  composto

por M.M.D.H. (monome lol

dime l hidantoina) de 27,5 g

Veículo q.s.p. a cada 100 mL

Propelente: butano.

unidade 6 R$ 56,41 R$ 338,46

188   TRICLOROMETIAZIDATRICLOROMETIAZIDA,

composição associada à

dexametasona acetato,

Concentração 10 mg + 0,5

mg/ml, forma sica solução

injetável, uso veterinário

Unidade de fornecimento:

frasco 10 ml.frasco 10 ml.

frasco 5 R$ 21,94 R$ 109,70

                                                                                                              TOTAL                                                                                                              TOTAL R$ 4.897,14R$ 4.897,14

ÓRGÃO PARTICIPANTE – UASG 158443 – IF BAIANO – CAMPUS CATU

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

VALOR

UNITÁRIO

(R$)

VALOR TOTAL

(R$)

ÓRGÃO PARTICIPANTE – UASG 154579 – IF BAIANO – CAMPUS VALENÇA

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

VALOR

UNITÁRIO

(R$)

VALOR TOTAL

(R$)



119 GENTAMICINAGENTAMICINA, concentração:

40 mg,ml, forma sica: solução

injetável, uso: uso veterinário.

Frasco com 100 mlFrasco com 100 ml.

frasco 10 R$ 19,70 R$ 197,00

130 MELOXICAMMELOXICAM, concentração 20

mg/ml, apresentação solução

injetável, uso: uso veterinário. 

Frasco com 50 mL.

frasco 10 R$ 73,98 R$ 739,80

131 MIDAZOLAMMIDAZOLAM, descrição:

Midazolam, dosagem: 5 g,ml,

aplicação: injetável. Ampola

com 10 ml.

ampola 10 R$ 18,78 R$ 187,80

132 MOXIDECTINA PRATAMOXIDECTINA PRATA,

Descrição: Cipermetrina,

composição: alumínio,

sulfadiazina, prata e ddvp,

concentração: 0,4 + 5 + 0,1 + 1,6

g, forma farmacêu ca: spray,

aplicação: uso veterinário.

Frasco com 500 mL.

frasco 20 R$ 17,66 R$ 353,20

133 SINCROCIOSINCROCIO: Cloprostenol,

concentração: 250 mcg,ml,

forma sica: solução injetável,

uso: uso veterinário. Frasco 50

ml.

frasco 6 R$ 77,17 R$ 463,02

141 CEFTIOFUR 5%, CEFTIOFUR 5%, descrição:

Ce iofur, composição: na forma

cloridrato, concentração: a 5%,

forma sica: suspensão

injetável, uso: uso veterinário.

Frasco com 1000 mL.

frasco 10 R$ 55,20 R$ 552,00

190 IODO 10%: IODO 10%: Iodo, concentração:

a 10%, forma farmacêu ca:

ntura. Embalagem 1000 mlEmbalagem 1000 ml.

frasco 2 R$ 100,67 R$ 201,34

192 LUVA CIRÚRGICA GLUVA CIRÚRGICA G,  material:

látex natural, tamanho: 9,

esterilidade: estéril,

caracterís cas adicionais:

comprimento mínimo de 28cm,

apresentação: sem pó,

an alérgica, po uso:

descartável, formato:

anatômico, embalagem:

conforme norma abnt c,

abertura assép ca. Caixa comCaixa com

100 unidades.100 unidades.

caixa 10 R$ 36,04 R$ 360,40



193 Luva Cirúrgica Tamanho MLuva Cirúrgica Tamanho M, 

material: látex natural,

tamanho: 7, esterilidade: estéril,

caracterís cas adicionais: sem

pó, punho longo com bainha,

apresentação:

hipoalergênica,alta resistência e

sensibilidade, po uso:

descartável, formato:

anatômico, aplicação:

an derrapante, embalagem:

dupla embalagem, abertura

a s s é p c a . Caixa com 100Caixa com 100

unidades.unidades.

caixa 10 R$ 47,40 R$ 474,00

195 LUVA NÃO CIRÚRGICA MLUVA NÃO CIRÚRGICA M, Luva

para procedimento não

cirúrgico, material: vinil,

tamanho: grande, caracterís cas

adicionais: sem pó, descartável,

esterilidade: não estéril,

apresentação: atóxica, po:

ambidestra, modelo: formato

anatômico, finalidade:

resistente à tração. Caixa com

100 unidades.

caixa 10 R$ 22,24 R$ 222,40

199 SULFADOXINASULFADOXINA, composição:

associado á trimetoprima,

concentração: 200 mg + 40

mg,ml, forma sica: solução

injetável, uso: uso veterinário.

Frasco 50 ml.

frasco 6 R$ 22,36 R$ 134,16

200 ANTIBIÓTICO INTRAMAMÁRIOANTIBIÓTICO INTRAMAMÁRIO

VACA SECAVACA SECA, descrição:

Gentamicina, composição:

sulfato, concentração: 677 mg ,

10 g, forma sica: injeção

intramamária, uso: uso

veterinário . Seringa com 10

gramas.

seringa 20 R$ 7,97 R$ 159,40

203 DEXAMETASONADEXAMETASONA,

CONCENTRAÇÃO: 2 MG/MLCONCENTRAÇÃO: 2 MG/ML,

forma sica: solução injetável,

uso: uso veterinário. Frasco com

10 mL.

frasco 20 R$ 5,89 R$ 117,80

205 DICLOFENACO SÓDICODICLOFENACO SÓDICO,

descrição: Diclofenaco,

composição: sal sódico,

concentração: 50 mg,ml, forma

sica: solução injetável, uso: uso

veterinário. Frasco 50 mL.

frasco 10 R$ 14,79 R$ 147,90



206 DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA,

concentração: 500 mg,ml,

forma sica: solução injetável,

uso: uso veterinário. Frasco 50

mL.

frasco 10 R$ 8,72 R$ 87,20

209 ENROFLOXACINOENROFLOXACINO, concentração:

a 10%, forma sica: solução

injetável, uso: uso veterinário.

Frasco de 50 ml.

frasco 10 R$ 9,68 R$ 96,80

211 FLUNIXINA MEGLUMINAFLUNIXINA MEGLUMINA,

concentração a 1% de flunixina,

forma sica solução injetável,

uso veterinário. Frasco com 50Frasco com 50

mlml.

frasco 10 R$ 35,18 R$ 351,80

213 AGULHA HIPODÉRMICAAGULHA HIPODÉRMICA,

material: aço inoxidável

siliconizado, dimensão: 19 g x 1

1,4", po ponta: bisel curto

trifacetado, po conexão:

conector luer lock em plás co,

po fixação: protetor plás co,

caracterís ca adicional: com

sistema segurança segundo

nr,32, po uso: estéril,

descartável, embalagem comembalagem com

100 unidades.100 unidades.

caixa 1 R$ 38,68 R$ 38,68

214 IVERMECTINA 1%IVERMECTINA 1%, Descrição:

Ivermec na, concentração: 10concentração: 10

mg/mlmg/ml, forma farmacêu ca :

solução injetável, uso: uso

veterinário. Frasco com 500 mlFrasco com 500 ml.

frasco 3 R$ 40,67 R$ 122,01

216 OXITETRACICLINAOXITETRACICLINA, concentração

a 20%, forma sica solução

injetável, uso* uso veterinário.

Frasco com 50 a 100 ml.Frasco com 50 a 100 ml.

frasco 10 R$ 17,41 R$ 174,10

219219  Gliciodo Gliciodo - Iodo ressublimado 1

gIodeto de sódio 2 g, Glicerina

20 g, Veículo q.s.p.

unidade 4 R$ 60,74 R$ 242,96

                                                                                                                      TOTAL                                                                                                                      TOTAL R$ 5.423,77R$ 5.423,77

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal;



1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas
deverá ocorrer pelo menor preço;

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte,
ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as
condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º
do Decreto nº 8.538, de 2015.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Justificativa apresentada pelo setor requisitante (ITA-CUEC) conforme consta no Documento
de Formalização de Demanda:

A aquisição de medicamentos, vacinas e insumos atenderão as necessidades das unidades
educativas de campo (especificamente as unidades zootécnicas), servindo para manter os
animais saudáveis, sem patologias. Tudo isso é considerado medida preventiva. Tal medida
é fruto de manejo sanitário adequado, principalmente por meio de vacinação, como
também atender as legislações vigentes, evitando transtornos e impugnações impostas por
órgãos de vigilância (municipal, estadual e federal). Esses itens serão utilizados também
além da medicina preventiva e curativa, visto que são medicamentos previamente
analisados que serão utilizados especificamente em doenças já endêmicas na região e
também em surtos que podem ocorrer em espécies de animais do campus, evitando
morbidades, comorbidades e mortalidades. Esses itens serão utilizados em aulas
práticas para melhorar a qualidade do ensino e dar suporte a extensão e a pesquisa.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Trata-se de bens comuns, nos termos do parágrafo único, do art. 1º da Lei nº 10.520 de 2002.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. ÓRGÃO GERENCIADOR: IF BAIANO - Campus Itapetinga

4.1.1 O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias úteis, contados da assinatura
recebimento da nota de empenho, em remessa parcelada, no horário de 08:00 às 11:00 e
13:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira, no seguinte endereço: Avenida Júlio José
Rodrigues, s/n, bairro Clerolândia, CEP: 45.700-000, Itapetinga-BA.

4.1.2 ÓRGÃO PARTICIPANTE 1: IF BAIANO - Campus Uruçuca

4.1.2.1 o prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias, contados da assinatura do
termo de recebimento da nota de empenho, em remessa parcelada em até duas
vezes, no horário de 08:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira, no
seguinte endereço: Rua Dr. João Nascimento, s/n, Centro, Uruçuca-BA. Cep 45680-000.

4.1.3 ÓRGÃO PARTICIPANTE 2: IF BAIANO - Campus Catu

4.1.3.1 o prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do
termo de recebimento da nota de empenho, em remessa parcelada, no setor Almoxarifado,
no horário de 08:00 as 11:00 e 13:00 as 15:00, de segunda-feira a sexta-feira, no seguinte
endereço: Rua Barão de Camaçari, 118, bairro Barão de Camaçari, Catu/Bahia, CEP nº
48.110-000.

4.1.4 ÓRGÃO PARTICIPANTE 2: IF BAIANO - Campus Valença

4.1.4.1 o prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do
termo de recebimento da nota de empenho, em remessa parcelada, no horário de 08:00 as
14:30 e 00:00 às 00:00, de segunda-feira a sexta-feira, no seguinte endereço: Rua Glicério
Tavares, s/n°, Bate Quente, Valença-BA, 45.400-000.

4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.



4.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação à Contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.

4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 04 (quatro) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação:

4.5.1 na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.

4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1. São obrigações do Contratante:

5.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;

5.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão ou servidor especialmente designado;

5.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como, por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica, na
qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garantia ou validade:

6.1.1.1 o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

6.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4 comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

6.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.



7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com ou em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993;

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do objeto, indicando dia, mês e ano, bem como, o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais;

10.2. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:

10.2.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;

10.2.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.2.3 fraudar na execução do contrato;

10.2.4 comportar-se de modo inidôneo;

10.2.5 cometer fraude fiscal;

10.2.6 não mantiver a proposta.

10.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.3.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para o Contratante;

10.3.2 multa moratória de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;



10.3.3 multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total do objeto:

10.3.3.1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.

10.3.4 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

10.3.5 impedimento de licitar e contratar com a União, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

10.3.6 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuízos causados.

10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

10.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

10.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.

10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e, subsidiariamente, a Lei nº 9.784, de 1999;

10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como, o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade;

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

O presente Termo de Referência foi elaborado pela Coordenação de Unidades Educativas de

Campo, campus Itapetinga, estando em consonância com as disposições legais e normativas

aplicáveis, com o interesse e a conveniência da Administração, e integra o processo

administrativo.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Wagner da Silva Oliveira, TECNICO EM AGROPECUARIA, em 20/05/2021 08:28:49.

Emilson Batista da Silva, DIRETOR GERAL - CD0002 - ITA-DG, em 20/05/2021 07:53:46.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 19/05/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

197108

1b11ef873b

Km 02, Clerolandia, ITAPETINGA / BA, CEP 45700-000

Fone: (77) 3261-2213




	TERMO DE REFERÊNCIA  PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2021 Processo Administrativo n.° 23331.250806.2020-52
	1. DO OBJETO
	1.1. Aquisição de medicamentos veterinários, vacinas e insumos para atender as Unidades Educativas de Campo do IF BAIANO conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos participantes, estabelecidas neste instrumento:
	1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal;
	1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço;
	1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto nº 8.538, de 2015.
	2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
	2.1. Justificativa apresentada pelo setor requisitante (ITA-CUEC) conforme consta no Documento de Formalização de Demanda:
	A aquisição de medicamentos, vacinas e insumos atenderão as necessidades das unidades educativas de campo (especificamente as unidades zootécnicas), servindo para manter os animais saudáveis, sem patologias. Tudo isso é considerado medida preventiva. Tal medida é fruto de manejo sanitário adequado, principalmente por meio de vacinação, como também atender as legislações vigentes, evitando transtornos e impugnações impostas por órgãos de vigilância (municipal, estadual e federal). Esses itens serão utilizados também além da medicina preventiva e curativa, visto que são medicamentos previamente analisados que serão utilizados especificamente em doenças já endêmicas na região e também em surtos que podem ocorrer em espécies de animais do campus, evitando morbidades, comorbidades e mortalidades. Esses itens serão utilizados em aulas práticas para melhorar a qualidade do ensino e dar suporte a extensão e a pesquisa.

	3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
	3.1. Trata-se de bens comuns, nos termos do parágrafo único, do art. 1º da Lei nº 10.520 de 2002.

	4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
	4.1. ÓRGÃO GERENCIADOR: IF BAIANO - Campus Itapetinga
	4.1.1 O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias úteis, contados da assinatura recebimento da nota de empenho, em remessa parcelada, no horário de 08:00 às 11:00 e 13:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira, no seguinte endereço: Avenida Júlio José Rodrigues, s/n, bairro Clerolândia, CEP: 45.700-000, Itapetinga-BA.
	4.1.2 ÓRGÃO PARTICIPANTE 1: IF BAIANO - Campus Uruçuca
	4.1.2.1 o prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias, contados da assinatura do termo de recebimento da nota de empenho, em remessa parcelada em até duas vezes, no horário de 08:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira, no seguinte endereço: Rua Dr. João Nascimento, s/n, Centro, Uruçuca-BA. Cep 45680-000.
	4.1.3 ÓRGÃO PARTICIPANTE 2: IF BAIANO - Campus Catu
	4.1.3.1 o prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do termo de recebimento da nota de empenho, em remessa parcelada, no setor Almoxarifado, no horário de 08:00 as 11:00 e 13:00 as 15:00, de segunda-feira a sexta-feira, no seguinte endereço: Rua Barão de Camaçari, 118, bairro Barão de Camaçari, Catu/Bahia, CEP nº 48.110-000.
	4.1.4 ÓRGÃO PARTICIPANTE 2: IF BAIANO - Campus Valença
	4.1.4.1 o prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do termo de recebimento da nota de empenho, em remessa parcelada, no horário de 08:00 as 14:30 e 00:00 às 00:00, de segunda-feira a sexta-feira, no seguinte endereço: Rua Glicério Tavares, s/n°, Bate Quente, Valença-BA, 45.400-000.

	4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
	4.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação à Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
	4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 04 (quatro) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação:
	4.5.1 na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

	4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

	5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
	5.1. São obrigações do Contratante:
	5.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;
	5.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
	5.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
	5.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão ou servidor especialmente designado;
	5.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

	5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como, por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

	6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
	6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
	6.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade:
	6.1.1.1 o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.
	6.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
	6.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
	6.1.4 comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
	6.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
	6.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.


	7. DA SUBCONTRATAÇÃO
	7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

	8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
	8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com ou em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

	9. CONTROLE DA EXECUÇÃO
	9.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
	9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;
	9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, indicando dia, mês e ano, bem como, o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

	10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	10.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais;
	10.2. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
	10.2.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
	10.2.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
	10.2.3 fraudar na execução do contrato;
	10.2.4 comportar-se de modo inidôneo;
	10.2.5 cometer fraude fiscal;
	10.2.6 não mantiver a proposta.

	10.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
	10.3.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o Contratante;
	10.3.2 multa moratória de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
	10.3.3 multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto:
	10.3.3.1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.
	10.3.4 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
	10.3.5 impedimento de licitar e contratar com a União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
	10.3.6 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuízos causados.

	10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
	10.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
	10.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
	10.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

	10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e, subsidiariamente, a Lei nº 9.784, de 1999;
	10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como, o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;
	10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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