Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência
ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 2016/5030036-07(SRP)
Ata de julgamento referente à Concorrência n.º 2016/5030036-07, do tipo “menor preço unitário”,
segundo especificado no item 02 do Edital, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL pelo período de 12
meses e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por legislação posterior. A
Comissão de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n. º 02/2016, de dezesseis do mês de
setembro do ano de dois mil e dezesseis, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela
funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente
Substituta, TATIANE MACHADO SILVA, NEIDA FANTINEL IOP, MARTA LUCIA MARTINI DA
SILVEIRA, Membros, ELIANA HOFFMANN como Membro Suplente, reuniram-se às nove horas do dia
dezessete de novembro do ano de dois mil e dezesseis, na Sede da FATEC, Prédio 66 para
julgamento

das

propostas

apresentadas

pelas

empresas:

AGROFORTE

COMERCIAL

AGROPECUÁRIA LTDA – ME, DIUNI COMERCIO DE UTILIDADES LTDA – ME, JOSE
EURICO BRAGA CORREA - ME, habilitadas anteriormente. Tendo em vista o parecer técnico
da Professora Coordenadora Anne Santos do Amaral, a Comissão de Licitações decide DECLARAR
VENCEDORAS as empresas, conforme tabela em anexo. E nada mais a constar, em cumprimento às
disposições da legislação pertinente esta Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa
Senhoria este julgamento para Homologação e Adjudicação.
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TABELA DE VALORES R$
Item

Descrição

Qtd.

Empresa

Valor
Unitário
R$

1.

2.

3.

4.

Ração em lata, alimento completo para gatos
adulto. Lata de 290 gramas, com os
seguintes níveis de garantia: Umidade 81%;
proteína bruta 8%; extrato etéreo 6%;
matéria mineral 2,5%; material fibroso 1,5%;
cálcio 0,4%; fósforo 0,3%. tendo como
composição básica do produto: carne de
peixes, bovinos e frango; farinha de animais,
componentes vitamínicos ( vit.A, D e E), ácido
fólico, acido pantotênico, niacina,
piridoxina, riboflavina, tiamina, taurina, cobre,
manganês, selênico e zinco.
Ração em lata, alimento completo para cães
adultos, com 280 gramas. Com os
seguintes níveis de garantia: proteína
bruta(mm.) 8%; umidade (máx.)81%; extrato
etéreo (mm.) 5%; matéria fibrosa (máx.) 2%;
matéria mineral (máx.) 2,5%; cálcio (máx.)
0,4%; fósforo (mm.) 0,3%. Composição básica
do produto: carne de animais (aves e
bovinos), miúdos (aves, suínos e bovinos),
farinha de carne (aves), farinha de cereais,
ácido pantotênico, niacina, biotina, carragena,
óleo de frango, vitaminas A, B1, B2, B6,
B12, D, E, ácido fólico, cloreto de potássio,
óxido de zinco, sulfato de cobre, iodato de
caldo e sal comum.
Ração para gatos adultos e em crescimento,
granulada, com valores mínimos de
enriquecimento de vitaminas D3 600 UI/Kg,
vitaminas K 0,09 mg/KG, vitamina B1
12mg/kg, vitamina B2 7mg/kg, vitamina B6
5mg/kg, vitamina B12 30 microgramas/kg,
colina 900mg/kg, niacina 80mg/kg, biotina
0,1mg/kg, acido fólico 1mg/kg, acido
pantotênico 18mg/kg, ferro 70mg/kg, cobre
14mg/kg, manganês 7mg/kg, iodo 1,4mg/kg
e selênio 0,15mg/kg. Com umidade máxima
de 120g/kg, proteína bruta mínima de 310
g/kg, matéria fibrosa máxima de 40g/kg,
matéria mineral máxima de 85g/kg.
Ração canina granulada para cães adultos.
Em quilogramas, com as seguintes
características: Umidade (máx.) 12%; proteína
bruta (min.) 21%; extrato etéreo (min.)
8%; matéria fibrosa (máx.) 4%; matéria
mineral (máx.) 12%; cálcio (min./máx.)
1,2%/2,4%; fosforo (min.) 0,8%. Composição:
Carne de gado, vegetais (cenoura,
espinafre, beterraba), milho integral moído,
farinha de carne, extrato de carne, farinha de
carne de frango, aveia em grãos, arroz
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5.

integral, glúten de milho, farelo de trigo, farelo
de
arroz, óleo de linhaça, óleo vegetal, gordura
animal estabilizada, glicerol, lisina, cloreto
de sódio, vitaminas A(min.1800 UI), vitamina E
(min.500mg), vitamina D3 (min. 1200 UI),
B1, B2, B3, b¨, B12 e K3, ácido fólico, biotina,
acido pantotênico, cloreto de colina,
cloreto de potássio, sulfato de cobre, iodato de
cálcio, sorbato de potássio e
antioxidantes. Energia metabolizável mínima
3.000 Kcal/kg
Ração canina granulada para cães adultos,
em quilograma, com as seguintes
características:
Umidade
(máx.)
9,5%;
proteína bruta (min.) 23%; extrato etéreo
(min.)
12%; matéria fibrosa (máx.) 2,5%; matéria
mineral (máx.) 7 %; cálcio (min./máx.)
0,86%/1,35%; fosforo (min.) 0,70%, cobre
(min.) 14 mg; ferro (min.) 180 mg; manganês
(min.) 75mg; zinco (min.) 230 mg; selênio
(min.) 0,10 mg; sódio (min.) 0,230; cloro
(min.) 0,51%; potássio (min.) 0,45%; magnésio
(min.) 0,06; iodo (min.) 3,5mg.
Vitaminas: vitamina A (min.) 700UI; vitamina
D3 (min.) 500UI; vitamina C (min.) 180 mg;
vitamina E (min.) 480 mg; Vitamina B1 (min.)
2,4 mg; vitamina B2 (min.) 2,2 mg; acido
pantotênico (min.) 15 mg; Vitamina B6 ( min.)
5,0mg; vitamina B9 ( min.) 0,4ug; PP
(min.) 9,0mg; biotina (min.) 0,55mg; colina
(min.) 1300%.
Composição: Farinha de vísceras de aves,
milho integral moído, quirera de arroz,
farinha de trigo, farinha de proteína isolada de
suíno, gordura de frango, gordura suína,
polpa de beterraba, óleo de peixe refinado,
levedura seca de cervejaria, óleo de soja
refinado, parede celular de levedura(MOS),
carbonato de cálcio, fosfato bi cálcico,
cloreto de potássio, cloreto de sódio (sal
comum), vitaminas (A, C, E, D3, B1, B2, B6,
B12 PP), acido pantotênico, biotina, acido
fólico, cloreto de colina, sulfato de ferro,
sulfato de cobre, óxido de manganês, óxido de
zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio,
fígado de frango, antioxidante(BHA). Energia
metabolizável mínima 3.600 Kcal/kg.
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