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1 OBJETO1 OBJETO

1.1 O presente Termo de Referência tem como finalidade a aquisição   “AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DE OVINOS E  “AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DE OVINOS E
EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO”EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO” , para atender aos Setores da Coordenação Geral de Produção, conforme
especificações e exigências constantes deste Termo de Referência e Anexo I.

2 DISPOSIÇÕES INICIAIS2 DISPOSIÇÕES INICIAIS

2.1 As especificações con das neste Termo de Referência da Cotação Eletrônica em nenhum momento
serão subs tuídas pelas descrições resumidas, constantes no Aviso divulgado no site
www.comprasnet.gov.br . Em caso de divergência nas especificações, prevalecerão as do Anexo I da
Cotação Eletrônica, dos avisos e esclarecimentos lançados no Comprasnet e na página do IFSULDEMINAS-
Campus Muzambinho na página de licitações www.muz.ifsuldeminas.edu.br na aba “LICITAÇÕES E
CONTRATOS” ou no link: https://www.muz.ifsuldeminas.edu.br/dispensas-e-cotacoes-eletronicas.

2.2 A proposta de preços deverá ser apresentada em moeda nacional, preços unitários e totais, em
algarismo e por extenso, com no máximo 02 casas decimais após a vírgula (ex. R$ 0,01), observando-se as
especificações necessárias indicadas no Anexo I, presumindo-se estarem inclusos os encargos que incidem
ou venham a incidir sobre o objeto licitado, incluindo todas as despesas que influam no custo, tais como:
impostos, taxas, transportes, entrega no local, seguros, encargos fiscais e todos os ônus diretos.

2.3 O critério de julgamento será pelo menor preço por ITEM.

2.4 Será habilitada a Licitante que apresentar durante a habilitação da Cotação Eletrônica, a seguinte
documentação: Cer dões Fiscais Federais, CNDT regularizadas bem como Relatório do CEIS – Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas (CGU), do CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administra va e Inelegibilidade (CNJ) e do Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados
(TCU) demonstrando que a empresa não possui nenhum impedimento.

2.4.1. A Licitante vencedora deverá enviar via correio eletrônico proposta formalizada contendo:2.4.1. A Licitante vencedora deverá enviar via correio eletrônico proposta formalizada contendo:
especificação detalhada do item, preço unitário e total e catálogo (se for o caso).especificação detalhada do item, preço unitário e total e catálogo (se for o caso).

2.4.1.1. O envio da proposta formalizada deverá ocorrer, em até 24 horas após a finalização da2.4.1.1. O envio da proposta formalizada deverá ocorrer, em até 24 horas após a finalização da
etapa de lances, para o e-mail: compras@muz.ifsuldeminas.edu.br;etapa de lances, para o e-mail: compras@muz.ifsuldeminas.edu.br;

2.4.1.2. O não envio da proposta no prazo es pulado no subitem 2.4.1.1 poderá ocasionar a2.4.1.2. O não envio da proposta no prazo es pulado no subitem 2.4.1.1 poderá ocasionar a
desclassificação da empresa;desclassificação da empresa;

2.5. Poderão ser solicitadas na fase de aceitabilidade, amostras do produto, objeto desta Cotação, que
deverá ser entregue, no Setor de Compras, Contratos e Convênios desta Ins tuição, em até 05 (cinco) dias
úteis, prorrogáveis por igual período, desde que pedido pelo fornecedor e a critério da Administração.

3 FUNDAMENTO LEGAL3 FUNDAMENTO LEGAL



3.1 A contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento do material objeto deste Termo de Referência tem
amparo legal na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, no inciso IV do art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006,
redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014.

4 JUSTIFICATIVA 4 JUSTIFICATIVA 

4.1 Quais os motivos que geraram a necessidade da aquisição ou contratação?4.1 Quais os motivos que geraram a necessidade da aquisição ou contratação?
O Ins tuto Federal Sul de Minas Gerais Campus Muzambinho é uma das Escolas-Fazendas da rede Federal
de ensino, pesquisa e extensão vinculadas à SETEC (Secretaria de Educação Tecnológica) do MEC (Ministério
da Educação) e faz parte da rede de Educação Profissional pública no Brasil. Como Escola-Fazenda da rede
federal de ensino, possui Laboratórios voltados à zootecnia com criação de animais de pequeno, médio e
grande porte, onde são desenvolvidos projetos nas áreas zootécnica atendendo ao ensino, pesquisa,
produção e extensão.
 
4.2 Quais os objetivos, metas e benefícios a serem atendidos?4.2 Quais os objetivos, metas e benefícios a serem atendidos?

Esta solicitação tem como obje vo adquirir suplementos minerais, rações e matéria prima para suprir a
alimentação dos animais de médio porte como ovino.

4.3 Justifique os quantitativos solicitados?4.3 Justifique os quantitativos solicitados?

O quan ta vo solicitado é o suficiente para manter a alimentação dos animais por um período de três
meses .

4.4 Quais os impactos do não atendimento?4.4 Quais os impactos do não atendimento?

O não atendimento a esta solicitação pode provocar transtorno na alimentação dos animais causando
grande prejuízos como mortalidade de animais e queda na produtividade.

4.5 Foi considerado aspectos sustentáveis na solicitação? Quais?4.5 Foi considerado aspectos sustentáveis na solicitação? Quais?

Sim pois, as unidades de produção além de fornecer emprego e renda a funcionários é auto
sustentável na produção de carne

5 VALOR DE REFERÊNCIA TOTAL ESTIMADO5 VALOR DE REFERÊNCIA TOTAL ESTIMADO

5.1 O valor de referência foi baseado em pré-cotações realizadas no mercado, com valor total es mado em
R$15.003,41 ( QUINZE  MIL, TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).R$15.003,41 ( QUINZE  MIL, TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

5.2 Foram utilizados três orçamentos como referência para composição dos preços.

6 DA ENTREGA DO OBJETO6 DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 Local e horário para entrega do(s) material(ais), será no Almoxarifado do IFSULDEMINAS-Campus
Muzambinho, Estrada de Muzambinho Km 35 – Bairro Morro Preto - Muzambinho/MG – CEP 37890-000,
das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30 horas, em dias úteis, e, será recebido: (Será recebido somente nas
condições exigidas neste Termo de Referência).

6.1.1 Esteja compatível com a Cotação Eletrônica e não exista a cobrança de frete;

6.1.2. Estejam os produtos embalados de acordo com a nota fiscal/empenho, não enviando
materiais/produtos de notas fiscais/empenhos diferentes numa mesma embalagem;

6.1.3. Não apresente avaria ou adulteração;

6.1.4. Esteja iden ficado quanto ao número da Cotação Eletrônica, nome da Empresa, número do
item a que se refere e outras informações de acordo com a legislação pertinente;

6.1.5. Será recebido defini vamente: Pelo Requisitante, após o decurso do prazo de observação ou
vistoria da quan dade e qualidade dos produtos fornecidos que comprove a adequação do objeto aos
termos exigidos, mediante emissão de Termo de Recebimento Definitivo.

6.2. Prazo de entrega do objeto:

6.2.1. A Nota de Empenho será emitida no valor total do objeto;

6.2.2. A entrega deverá ser de forma total (na quantidade);

6.2.3 O prazo de entrega de 10 (dez) dias úteis;



6.3. A Licitante vencedora se obriga a cumprir plenamente o previsto no ar go 71 da lei 8666/93 e suas
alterações.

7 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA7 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

7.1 Os recursos para aquisição do material objeto da presente Cotação Eletrônica, de acordo com os
quantitativos efetivamente contratados, possuem dotação orçamentária própria.

8 DO PAGAMENTO8 DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento
defini vo e pela apresentação do documento fiscal, desde que atendidas às exigências deste Termo de
Referência e Cotação Eletrônica Edital e o disposto no item 8.8 da Instrução Norma va nº 05, de 21/07/95,
do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, mediante crédito em Conta corrente bancária
da LICITANTE VENCEDORA, através do Banco do Brasil S/A.

8.2 O documento Fiscal (MATERIAL/CONSUMO) terá que ser emi do obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJ apresentado para a Habilitação, não se admi ndo documento Fiscal emi do com outro
CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou matriz.

8.3. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção
das condições de habilitação exigidas no edital.

8.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

8.5. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.6. Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

8.7. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

8.8. Considerar-se-á como úl mo dia ú l para pagamento, o de emissão da respec va Ordem Bancária pelo
SIAFI (Sistema da administração Financeira do Governo Federal);

8.9. No pagamento serão observadas as retenções, de acordo com a legislação e normas vigentes, no
âmbito da União, Estado e Município.

8.10. Poderá ser deduzido do documento Fiscal o valor de multa aplicada.

8.11. Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE VENCEDORA enquanto pendente de liquidação ou
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

9 OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR CONTRATADO/ REGISTRADO9 OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR CONTRATADO/ REGISTRADO

9.1 O FORNECEDOR CONTRATADO/ REGISTRADO obriga-se a:

a) Manter, durante a vigência contratual, todas as condições demonstradas para habilitação na
Cotação Eletrônica efetuada, de modo a garantir o cumprimento das obrigações assumidas;

b) Acusar o recebimento do pedido dos materiais, através de fac-símile ou assinatura na cópia do
pedido de material caso o mesmo seja entregue “em mão”;

c) Fornecer os materiais conforme especificações, marcas e preços indicados na Cotação Eletrônica
supracitada;

d) Obedecer aos requisitos mínimos de qualidade, conforme a Cotação Eletrônica supracitada;

e) Providenciar no prazo de 10 (dez) dias, a imediata correção das deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo responsável por seu recebimento, no cumprimento das obrigações
assumidas nesta Cotação Eletrônica;

f) Prover e manter condições que possibilitem o atendimento das demandas previstas firmadas a



partir da homologação da Cotação Eletrônica;

g) Ressarcir os eventuais prejuízos causados à IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade come das na execução das obrigações
assumidas na Cotação Eletrônica;

h) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes,
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações, e quaisquer
outras que forem devidas ao(s) seu(s) empregado(s), referentes à execução do objeto, ficando, ainda,
o IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO isenta de qualquer vínculo emprega cio, responsabilidade
solidária ou subsidiária;

i) Pagar pontualmente, seus fornecedores e suas obrigações fiscais, rela vas ao objeto desta Cotação
Eletrônica, exonerando a IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO de responsabilidade solidária ou
subsidiária por tal pagamento;

j) Subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, o item do objeto em que se verificarem vícios,
defeitos, avarias pelo transporte ou incorreções resultantes da fabricação, de seus lacres, embalagens,
transporte ou que estejam em desacordo com o estabelecido na Cotação Eletrônica e seus anexos,
ficando, a IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO, isenta de qualquer responsabilidade sobre o
custeio dessa correção;

k) Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transporte e entregas necessárias
ao fornecimento do objeto.

l) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidem ou venham a incidir, direta
ou indiretamente, sobre todos os produtos/materiais contratados;

m) Todos os dispositivos deste Termo de Referência deverão ser seguidos rigorosamente.

10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 O IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO obriga-se a:

a) solicitar, o fornecimento do material, cujo preço encontra-se registrado na homologação da
Cotação Eletrônica;

b) efetuar o pagamento ao fornecedor no valor total, através de nota(s) fiscal(is) do produto entregue,
se aceito;

c) observar para que, durante a emissão da Nota de Empenho, sejam man das todas as condições de
habilitação e qualificação exigida na Cotação Eletrônica, bem como a sua compa bilidade com as
obrigações assumidas;

d) efetuar o pagamento em até 05 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da(s) nota(s) fiscal(is),
correspondente(s) ao(s) fornecimento(s) executado(s);

e) acompanhar e fiscalizar a perfeita a entrega do material, através de fiscal(is) designado(s) para tal;
e

f) recusar materiais que estejam em desacordo com as especificações registradas neste Termo de
Referência e Cotação Eletrônica.

11 MEDIDAS ACAUTELADORAS11 MEDIDAS ACAUTELADORAS

11.1 Consoante o ar go 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia
manifestação do interessado, mo vadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de di cil ou
impossível reparação.

12 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS12 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o fornecedor/adjudicatário que:

12.1.1. não aceitar/re rar a nota de empenho e/ou o termo de contrato, quando convocado dentro
do prazo de validade da proposta;

12.1.2. apresentar documentação falsa;



12.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos na Cotação Eletrônica;

12.1.4. não mantiver a proposta;

12.1.5. cometer fraude fiscal;

12.1.6. comportar-se de modo inidôneo;

12.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
par cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da realização da Cotação Eletrônica, mesmo após o encerramento da fase de lances.

12.3. O fornecedor/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior e
na forma dos ar gos 77 a 80 da Lei 8.666/93, ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções previstas nos artigos 81 a 88 da Lei 8.666/93, artigo
7º da Lei 10.520/02, no artigo 28 do Decreto 5.450/05 e do artigo 14 do Decreto 3.555/00:

12.3.1. Advertência

12.3.2. Multa:

12.3.2.1. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento),
calculada sobre o valor remanescente do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 15
(quinze) dias úteis de atraso na entrega do material caracterizando inexecução parcial; e

12.3.2.2. Compensatória no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor remanescente do
contrato.

12.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação com a Administração;

12.3.4. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da União;

12.3.5.Declaração de inidoneidade;

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

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

12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Muzambinho/MG, 28 de dezembro de 2020.

Luiz Fernando de Oliveira
Setor de Compras, Contratos e Convênios

***ANEXO I******ANEXO I***



ITEMITEM CATMAT DESCRIÇÃO DO ITEMDESCRIÇÃO DO ITEM UNID.UNID. QUANT.QUANT.
VALORVALOR

UNITÁRIOUNITÁRIO
VALOR TOTALVALOR TOTAL

1 304761

Ração p/ Cabras em Lactação - 22,0% PB.
(Obs: Pele zada, contendo milho
floculado) Composição Básica do Produto:
Calcário calcítico, Colina, Farelo de Gérmen
de Milho, Farelo de Milho, Farelo de Soja,
Fosfato Bicálcico, Caulim, Cloreto de Sódio
(Sal Comum), Premix Vitamínico Mineral.
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA:
ESPECIFICAÇÃO
CONCENTRAÇÃO Umidade
(máx.).......................12,0% Proteína Bruta
(mín.)................22,0% Extrato Etéreo
(mín.).................4,0% Matéria Fibrosa
(máx.)...............8,0% Matéria Mineral
(máx.)............10,0% Cálcio
(máx.)..............................2,0% Fósforo
(mín.)..........................0,75%
Enriquecimento por Quilograma do
Produto (Valores mínimos possíveis):
Cobre 10,0 mg; Cobalto 1,5 mg; Ferro 30,0
mg; Iodo 0,90 mg; Magnésio 40,0 mg;
Manganês 55,0 mg; Selênio 0,20 mg; Zinco
65,0 mg; Vitamina A: 4.000,00 UI; Vitamina
D-3 1.000,00 UI; Vitamina E 5,0 mg.
Eventuais Subs tu vos: Não será aceito
em hipótese alguma a subs tuição do
milho. Referência: Total Apresentação:
Saco com 40 kg

Und. 60 R$107,32 R$6.439,20

2 412327

Somatotropina bovina recombinante;
Vitamina E (Acetato) e Lecitina
Fórmula: Cada seringa de 2 mL contém:
Somatotropina bovina recombinante entre
450 e 550 mg Vitamina E (Acetato) (1
UI/mg) entre 1.600 e 1670 UI
Lecitina..........166,0 a 170,0 Referencia:
Boostin

Und. 50 R$46,20 R$2.310,00

3 338056
Caixa para válvula de 6' com diâmetro
superior de 21 cm e altura de 22,86

Und. 04 R$24,35 R$97,40

4 474897

Válvula solenoide para irrigação 100 DVF
1", com filtragem dupla na membrana e
no solienóide com abertura manual sem
fuga de água, rodando o solenóide um
quarto de volta, com parafusos purga, com
parafusos "Philips" (fenda em cruz) em aço
inoxidável com conjunto solenóide- pistão
em uma só peça, com punho ergonômico
para abertura e fechamento manuais, com
controle de vazão na serie DVF, com
solenóido imerso em reservatório de
proteção. Pressão de trabalho: entre 1,0 e
10,3 bars/ entre 10 e 100 MCA – Vazão de
0,05 a 9,10 m3/h ( 50 a 9.100 litros/hora) –
Resistente à temperatura da água de no
mínimo 40 °C – Temperatura ambiente até
52°C. – Rosca fêmea de 1″ – Solenoide de
24 Volts com Corrente Alternada – 50/60
HZ – Corrente de A vação de 0,30 (7,2 VA)
– Corrente de Manutenção de 0.19 (0,6
VA)

Und. 04 R$162,26 R$649,04

Controlador de estação com voltagem de
220v, com wifi. Dimensões mínimas de
16,5cm de largura, 15cm de altura e 3,5



5 456474

cm de profundidade. Tempo de irrigação
por estação com período mínimo de : 0 a
199 min. Ajuste estação mínimo de : -90%
a +100%. Programação independente por
estação. mínimo de 6 horas de arranque
por estação. Os ciclos diários de
programação devem incluir dias da
semana personalizados, dias ímpares, dias
pares e datas cíclicas. Estação SIMPLES em
modo manual. TODAS as estações em
modo manual.
Referencia: Controlador ESP-RZX 6

Unid. 01 R$832,95 R$832,95

6 469184

Acionador manual po Finder de corrente
con nua Alimentação: 24 Vac Proteção de
entrada: fusível de 0,25A Com tensão de
entrada de 230v a 240v, com corrente de
25A

Unid. 01 R$137,72 R$137,72

7 441965
Adaptador de material de PVC com
solda/rosca de 32 mm x 1"

Unid. 08 R$2,90 R$23,20

8 473260

Cabo Flex PP 1x 1,5 mm² Tipo: Elétrico
Bitola1,5mm² (14awg) Numero de
Condutores1 Condutor Flexível Isolação
PVC Material do Condutor: Cobre Tensão:
750 Volts

Metros 150 R$3,12 R$468,00

9 151016

Microaspersor MC 20, Bocal verde oliva
com rosca macho de 1/2 polegada,
diâmetro nominal de 3 mm, raio de
alcance de no mínimo 7,2 m, com pressão
mínima de 20 mca, vazão mínima de 485
litros por hora

Unid. 50 R$26,47 R$1.323,50

Monepantel 2,5% Fórmula: Monepantel
.......................... 2,5 g Veículo q.s.p.
........................... 100 mL É eficaz contra
cepas de nematóides sensíveis ao
Monepantel em ovinos, incluindo as cepas
resistentes às lactonas macrocíclicas
(moxidec na, ivermec na, abamec na,
etc), aos benzimidazóis (albendazol,
fenbendazol, oxfendazol, etc), as
imidazo azóis (levamisol), aos
organofosforados (triclorfon) e as
salicilanilidas (closantel). O produto é
eficaz para os seguintes estádios
maduros/adultos e imaturos/larvais (L4):
Haemonchus contortus Teladorsagia
(Ostertagia) circumcincta Teladorsagia
(Ostertagia) trifurcata Trichostrongylus
colubriformis Trichostrongylus vitrinus
Trichostrongylus rugatus Trichostrongylus
axei Nematodirus licollis Nematodirus
spathiger Nematodirus abnormalis
Cooperia cur cei Cooperia oncophora
Chaber a ovina Oesophagostomum
venulosum - Monepantel, primeiro
composto da classe de an - helmín cos
chamada Derivados do Amino-Acetonitrilo
(AADs). Dosagem: A dose recomendada é
de 2,5 mg de Monepantel por kg de peso
vivo, o que se consegue aplicando 1 mL
do produto para 10 kg de peso vivo.
Ovinos acima de 80 kg de peso corporal
devem receber a dose correspondente de
1 mL /10 kg. O Monepantel pertence à
classe de an -helmín cos, denominada



10 42128
Derivados do Amino-Acetonitrilo (AADs),
que não possuem resistência conhecida
devido ao seu modo de ação. A resistência
anti-helmíntica pode ser desenvolvida para
qualquer molécula e está descrita para as
lactonas macrocíclicas, benzimidazóis,
levamizol, morantel e closantel e várias
combinações destes an -helmín co.
Consulte seu Médico Veterinário sobre a
melhor estratégia de controle de parasitos
em sua região, afim de reduzir o
desenvolvimento de resistência. Possui
uma ampla margem de segurança, quando
u lizado de acordo com as
recomendações e é prontamente aceito
pelos ovinos. Ovelhas prenhas podem ser
tratadas, tomando os cuidados normais de
manejo para indivíduos nesta fase de
produção. PERÍODO DE CARÊNCIA OVINOS:
abate: o abate dos animais tratados com
este produto somente deve ser realizado
"7" dias após a úl ma aplicação. leite: este
produto não deve ser aplicado em fêmeas
produtoras de leite para o consumo
humano. a u lização do produto em
condições diferentes das indicadas nesta
bula pode causar a presença de resíduos
acima dos limites aprovados, tornando o
alimento de origem animal impróprio para
o consumo. Apresentação: Apresentação:
frasco de 1 litro. Classe Terapêu ca:
ECTOPARASITICIDAS (ANTI-PARASITÁRIOS)
Princípio(s) A vo(s): OUTROS Registro no
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento: no 9.666 em 10/02/2012.
Referencia: Zolvix 1 Litro - Monepantel
2,5% - Elanco

Unid. 02 R$942,22 R$1.884,44

11 376767

Ivermec na MERIAL a 008% É uma solução
pronta para uso específica para ovinos e
caprinos, é indicado para o tratamento e
controle de estágios adultos e imaturos de
vermes redondos gastrintes nais e
pulmonar além de todos os estágios
parasitários do "bicho da cabeça" (Oestrus
ovis). Apresentação: Frascos de 1 Litro
com solução pronta para uso. Prazo de
Validade: de no mínimo 3 anos após a data
de fabricação. Referencia: Ivomec®
Solução Oral

Litros 02 R$282,28 R$564,56

12 439812

Agulha 40 x 1,2 mm com caixa 100
unidades Agulha estéril, com fabricação
em aço inoxidável, Lubrificada, Atóxica e
epirogênica. - Descartável e de uso único,
Aprovadas pelo INMETRO.

Caixa 10 R$12,04 R$120,40

13 462264
Filtro de Leite para ordenha com alto fluxo
de leite 700X200MM pacote com 100 un

Caixa 02 R$76,50 R$153,00

VALOR ESTIMADO TOTALVALOR ESTIMADO TOTAL R$15.003,41R$15.003,41

OBSERVAÇÕES:OBSERVAÇÕES:

Obs. 1: A Cotação Eletrônica des na-se preferencialmente para par cipação de microempresas e empresas
de pequeno porte, para atendimento do inciso IV do art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006, redação
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