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 ANEXO   I

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  6/2020 - PR

12/2020

06/03/2020

Folha:  1/3

Item

1 1500,000

Quantidade

doses

Unid

Sêmen bovino da Raça Holandesa Preto e 

Especificação

________

Marca

26,0700

Preço Unit. Máximo

39.105,0000

Total Preço Máximo

  Branco, envasado em palheta de 0,25 ou 

  0,50ml. A quantidade, a viabilidade e 

  os defeitos do sêmen pós-

  descongelamento devem estar dentro das 

  determinações do Ministério da 

  Agricultura e Pecuária e Abastecimento 

  (MAPA), com prova atualizada pelo USDA 

  ou DAIRY BULLS, ou com conversão pelo 

  INTERBULL, referente à base de 

  dezembro de 2019, com: confiabilidade 

  de tipo igual ou superior a 75%; TPI 

igual ou superior a 2500; PTA leite 

  igual ou superior a 1500 libras; PTA 

  libras de proteína e gordura igual ou 

  superior a 40; dificuldade de parto 

  igual ou inferior a 7,5%; PTA tipo 

  igual ou superior a 1,8; composto de 

úbere igual ou superior a 1,0; 

  composto de pernas pés igual ou 

  superior a 1,0; vida produtiva igual 

  ou superior a 3,0; índice de 

  fertilidade das filhas maior que zero; 

PTA contagem de células somáticas 

  igual ou inferior a 3,0; confiança de 

  produção igual ou superior a 75%. Que 

  seu parentesco, em pais e avós, não 

  tenha consanguinidade próxima aos 

  touros das últimas licitações: 2014 

  (Karsten 1HO9952,Legend 1HO2700); 2015 

  (Floyd, Pilot); 2016 (Roy Rich, Raul, 

Clarbokman).

2 1500,000dosesSêmen bovino da Raça Holandesa Preto e ________ 24,0200 36.030,0000

  Branco, envasado em palheta de 0,25 ou 

  0,50ml. A quantidade, a viabilidade e 

  os defeitos do sêmen pós-

  descongelamento devem estar dentro das 

  determinações do Ministério da 

  Agricultura e Pecuária e Abastecimento 

  (MAPA), com prova atualizada pelo USDA 

  ou DAIRY BULLS, ou com conversão pelo 

  INTERBULL, referente à base de 

  dezembro de 2019, com: confiabilidade 

  de tipo igual ou superior a 75%; TPI 

igual ou superior a 2300; PTA leite 

  igual ou superior a 1000 libras; PTA 
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  libras de proteína e gordura igual ou 

  superior a 40; dificuldade de parto 

  igual ou inferior a 7,5%; PTA tipo 

igual ou superior a 3,0; composto de 

  úbere igual ou superior a 1,0; 

  composto de pernas pés igual ou 

  superior a 1,0; vida produtiva igual 

  ou superior a 2,0; PTA contagem de 

  células somáticas igual ou inferior a 

  3,0; confiança de produção superior a 

75%. Que seu parentesco, em pais e avós, 

  não tenha consanguinidade próxima aos 

  touros das últimas licitações: 2014 

  (Karsten 1HO9952, Legend 1HO2700); 

  2015 (Floyd, Pilot); 2016 (Roy Rich, 

Raul, Clarbokman).

3 1500,000dosesSêmen bovino da Raça Jersey, envasado em ________ 27,3300 40.995,0000

  palheta de 0,25 ou 0,50ml. A 

  quantidade, a viabilidade e os 

defeitos do sêmen pós-descongelamento 

    devem estar dentro das determinações 

  do Ministério da Agricultura, Pecuária 

  e Abastecimento (MAPA), com prova 

  atualizada pelo USDA ou DAIRY BULLS, 

  ou conversão pelo INTERBULL, referente 

  à base de dezembro de 2019, com: JPI 

igual ou superior a 120; PTA leite igual 

  ou superior a 950 libras; PTA libras 

  de proteína e de gordura igual ou 

  superior a 45; PTA tipo igual ou 

superior a 1,2; JUI igual ou superior 

  a 10,0; PTA contagem de células 

  somáticas igual ou inferior a 3,0; 

  vida produtiva igual ou superior a 1,5;

   confiança de produção superior a 75%; 

  confiabilidade para tipo superior a 

  75%. Que seu parentesco, em pais e 

avós, não tenha consanguinidade próxima 

  aos touros das últimas licitações: 

  2014 (Stone ET 1JE0639, Lexicon 

  1JE0700); 2015 (Igor); 2016 (Iatolá 

JE11, Miramonte J10

4 1500,000dosesSêmen bovino da Raça Jersey, envasado em ________ 28,1000 42.150,0000

  palheta de 0,25 ou 0,50ml. A 

  quantidade, a viabilidade e os 

defeitos do sêmen pós-descongelamento 

    devem estar dentro das determinações 

  do Ministério da Agricultura, Pecuária 

  e Abastecimento (MAPA), com prova 

  atualizada pelo USDA ou DAIRY BULLS, 

  ou conversão pelo INTERBULL, referente 

  à base de dezembro de 2019, com: JPI 
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igual ou superior a 90; PTA leite igual 

  ou superior a 750 libras; PTA libras 

  de proteína e de gordura igual ou 

  superior a 30; PTA tipo igual ou 

superior a 1,5; JUI igual ou superior 

  a 20,0; PTA contagem de células 

  somáticas igual ou inferior a 3,0; 

  vida produtiva igual ou superior a 3,0;

   confiança de produção superior a 77%; 

  confiabilidade para tipo superior a 

  77%. Que seu parentesco, em pais e 

avós, não tenha consanguinidade próxima 

  aos touros das últimas licitações: 

  2014 (Stone ET 1JE0639, Lexicon 

  1JE0700); 2015 (Igor); 2016 (Iatolá 

JE11, Miramonte J10)

5 1000,000dosesSêmen bovino da Raça Braford, envasado ________ 20,5100 20.510,0000

  em palheta de 0,25 ou 0,50ml. A 

  quantidade, a viabilidade e os 

defeitos do sêmen pós-descongelamento 

    devem estar dentro das determinações 

  do Ministério da Agricultura, Pecuária 

  e Abastecimento (MAPA). O sêmen deverá 

se enquadrar nas provas oficiais do 

  seu país de origem. (ultimo sumários) 

  com as seguintes características: 

  DEP(PN) para peso ao nascer igual ou 

  menor que 1 (Kg); DEP(EM) para peso à 

  desmama igual ou maior que 4(kg).

6 2000,000dosesSêmen bovino da Raça Red Angus, ________ 19,4600 38.920,0000

  envasado em palheta de 0,25 ou 0,50. A 

  quantidade, a viabilidade e os 

  defeitos do sêmen pós-descongelamento 

  devem estar dentro das determinações 

  do Ministério da Agricultura, Pecuária 

  e Abastecimento (MAPA). O sêmen deverá 

  se enquadrar nas provas (ultimo 

  sumários) oficiais Americanas ou 

  Canadenses ou Argentinas. DEP para 

  peso ao nascer (PN) menor do que zero; 

  DEP para peso à desmama igual ou maior 

a 60lbs.

(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 217.710,0000


