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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

 

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS 

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

PREGÃO ELETRÔNICO 103/2022 

 

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 

8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 

7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito: 

 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SÊMEN E 

MATERIAIS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DA SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 

1771/2013 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2208/2018 - COM ITEM/NS EXCLUSIVOS PARA 

PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ITEM/NS DE COTA RESERVADA 

PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E ITEM/NS PARA AMPLA 

CONCORRÊNCIA. 

 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses  

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  212/2022 

Empresa: ASSISPEC – ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.581.750/0001-79 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/s

erviço 

Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 

Unidade 

de medida 

Qtde. Preço 

unitário 

Preço total 

Lote: 

001 - 

Ampla 

Concore

ncia 

1 38847 SÊMEM DE TOURO RAÇA 

HOLANDESA Sêmen de Touro da 

Raça Holandesa preto e branco, 

com provas convertidas pelo Dairy 

Bulls para o sistema americano na 

base de abril de 2022, com as 

seguintes características: 

Sêmen em bom estado de 

conservação e armazenamento 

(congelados em palhetas 

armazenadas em botijão 

criogênico); embalados em 

palhetas com volume mínimo de 

0,25 ml; palhetas sem amassados, 

bem vedadas e sem presença de ar 

nas extremidades. Apresentar laudo 

no momento da entrega do sêmen 

que comprove concentração de 

espermatozóides viáveis por dose = 

ou > 10 milhões, motilidade pós 

descongelamento = ou > 30 %, 

defeitos totais < 30% e vigor pós 

descongelamento = ou > 3 (dados 

técnicos: MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA-MAPA). 

Confiabilidade leite maior ou igual 

a 80% 

PTA leite maior ou igual 1000 

libras 

TPI maior ou igual a 2600 

PTA gordura maior ou igual a 40 

libras 

ABS UN 1.875,00 11,40 21.375,00 
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PTA proteína maior ou igual a 30 

libras 

Células Somáticas menor ou igual 

a 3.07 

Vida produtiva maior ou igual a 2.0 

Facilidade de parto menor ou igual 

a 2.0 

Composto de úbere maior ou igual 

a 1.0 

Largura úbere posterior maior ou 

igual a 1.10 

Lote: 

002 - 

Cota 

Reser 

vada 

Me-Epp 

2 38848 SÊMEM DE TOURO RAÇA 

HOLANDESA Sêmen de Touro da 

Raça Holandesa preto e branco, 

com provas convertidas pelo Dairy 

Bulls para o sistema americano na 

base de abril de 2022, com as 

seguintes características: Sêmen 

em bom estado de conservação e 

armazenamento (congelados em 

palhetas armazenadas em botijão 

criogênico); embalados em 

palhetas com volume mínimo de 

0,25 ml; palhetas sem amassados, 

bem vedadas e sem presença de ar 

nas extremidades. Apresentar laudo 

no momento da entrega do sêmen 

que comprove concentração de 

espermatozóides viáveis por dose = 

ou > 10 milhões,  motilidade pós 

descongelamento = ou > 30 %, 

defeitos totais < 30% e vigor pós 

descongelamento = ou > 3 (dados 

técnicos: MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA-MAPA). 

Confiabilidade leite maior ou igual 

a 80% 

PTA leite maior ou igual 700 libras 

TPI maior ou igual a 2500 

PTA gordura maior ou igual a 30 

libras 

PTA proteína maior ou igual a 30 

libras 

Células Somáticas menor ou igual 

a 3.0 

Vida produtiva maior ou igual a 2.0 

Facilidade de parto menor ou igual 

a 2.1 

Composto de úbere maior ou igual 

a 0.4 

Altura úbere posterior maior ou 

igual a 0.9 

ABS UN 625,00 18,05 11.281,25 

TOTAL 32.656,25 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  213/2022 

Empresa: LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUÁRIA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.047.654/0001-02 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

Descrição do produto/serviço Marca do 

Produto 

Unidade 

de medida 

Qtde. Preço 

unitário 

Preço total 
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produto/s

erviço 

Lote: 

001 - 

Ampla 

Concore

ncia 

2 38848 SÊMEM DE TOURO RAÇA 

HOLANDESA Sêmen de Touro da 

Raça Holandesa preto e branco, com 

provas convertidas pelo Dairy Bulls 

para o sistema americano na base de 

abril de 2022, com as seguintes 

características: Sêmen em bom estado 

de conservação e armazenamento 

(congelados em palhetas armazenadas 

em botijão criogênico); embalados em 

palhetas com volume mínimo de 0,25 

ml; palhetas sem amassados, bem 

vedadas e sem presença de ar nas 

extremidades. Apresentar laudo no 

momento da entrega do sêmen que 

comprove concentração de 

espermatozóides viáveis por dose = ou 

> 10 milhões,  motilidade pós 

descongelamento = ou > 30 %, 

defeitos totais < 30% e vigor pós 

descongelamento = ou > 3 (dados 

técnicos: MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA-MAPA). 

Confiabilidade leite maior ou igual a 

80% 

PTA leite maior ou igual 700 libras 

TPI maior ou igual a 2500 

PTA gordura maior ou igual a 30 

libras 

PTA proteína maior ou igual a 30 

libras 

Células Somáticas menor ou igual a 

3.0 

Vida produtiva maior ou igual a 2.0 

Facilidade de parto menor ou igual a 

2.1 

Composto de úbere maior ou igual a 

0.4 

Altura úbere posterior maior ou igual a 

0.9 

Oblige UN 1.875,00 8,00 15.000,00 

Lote: 

001 - 

Ampla 

Concorr

encia 

3 38849 SÊMEM DE TOURO RAÇA 

HOLANDESA Sêmen de Touro da 

Raça Holandesa preto e branco, com 

provas convertidas pelo Dairy Bulls 

para o sistema americano na base de 

abril de 2022, com as seguintes 

características: 

Sêmen em bom estado de conservação 

e armazenamento (congelados em 

palhetas armazenadas em botijão 

criogênico); embalados em palhetas 

com volume mínimo de 0,25 ml; 

palhetas sem amassados, bem vedadas 

e sem presença de ar nas 

extremidades. Apresentar laudo no 

momento da entrega do sêmen que 

comprove concentração de 

Altuve UN 2.063,00 18,00 37.134,00 
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espermatozóides viáveis por dose = ou 

> 10 milhões,  motilidade pós 

descongelamento = ou > 30 %, 

defeitos totais < 30% e vigor pós 

descongelamento = ou > 3 (dados 

técnicos: MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA-MAPA). 

Confiabilidade leite maior ou igual a 

75% 

PTA leite maior ou igual 700 libras 

TPI maior ou igual a 2600 

PTA gordura maior ou igual a 60 

libras 

PTA proteína maior ou igual a 30 

libras 

Células somática menor ou igual 3.0 

Ângulo de casco maior ou igual a 0.50 

Facilidade de parto menor ou igual a 

2.0 

Composto de úbere maior ou igual a 

0.2 

Composto de pernas e pés maior ou 

igual a 0.50 

Lote: 

001 - 

Ampla 

Concorr

encia 

4 38850 SÊMEM DE TOURO RAÇA 

HOLANDESA Sêmen de Touro da 

Raça Holandesa preto e branco, com 

provas convertidas pelo Dairy Bulls 

para o sistema americano na base de 

abril de 2022, com as seguintes 

características: 

Sêmen em bom estado de conservação 

e armazenamento (congelados em 

palhetas armazenadas em botijão 

criogênico); embalados em palhetas 

com volume mínimo de 0,25 ml; 

palhetas sem amassados, bem vedadas 

e sem presença de ar nas 

extremidades. Apresentar laudo no 

momento da entrega do sêmen que 

comprove concentração de 

espermatozóides viáveis por dose = ou 

> 10 milhões, motilidade pós 

descongelamento = ou > 30 %, 

defeitos totais < 30% e vigor pós 

descongelamento = ou > 3 (dados 

técnicos: MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA-MAPA). 

Confiabilidade leite maior igual a 75% 

PTA leite maior ou igual a 500 libras 

TPI maior ou igual a 2400 

PTA gordura maior ou igual a 15 

libras 

PTA proteína maior ou igual a 15 

libras 

Células Somáticas menor ou igual a 

3.0 

Vida produtiva maior ou igual 4.0 

Facilidade de parto menor ou igual a 

2.0 

Composto de úbere maior ou igual a 

Sax UN 1.875,00 18,00 33.750,00 
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0.7 

Estatura menor ou igual a 0.5 

Lote: 

001 - 

Ampla 

Concorr

encia 

5 38851 SÊMEMDE TOURO RAÇA JERSEY 

Sêmen de Touro da Raça Jersey, com 

provas convertidas pelo Dairy Bulls 

para o sistema americano na base de 

abril de 2022, com as seguintes 

características: 

Sêmen em bom estado de conservação 

e armazenamento (congelados em 

palhetas armazenadas em botijão 

criogênico); embalados em palhetas 

com volume mínimo de 0,25 ml; 

palhetas sem amassados, bem vedadas 

e sem presença de ar nas 

extremidades. Apresentar laudo no 

momento da entrega do sêmen que 

comprove concentração de 

espermatozóides viáveis por dose = ou 

> 10 milhões,  motilidade pós 

descongelamento = ou > 30 %, 

defeitos totais < 30% e vigor pós 

descongelamento = ou > 3 (dados 

técnicos: MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA-MAPA). 

Confiabilidade leite maior ou igual a 

75% 

PTA leite maior ou igual a 900 libras 

PTA Tipo maior ou igual a 0.5 

PTA gordura maior ou igual a 5 libras 

PTA proteína maior ou igual a 20 

libras 

Células Somáticas menor ou igual a 

3.1 

Forma leiteira maior ou igual 1.0 

Estatura maior ou igual a 1.0 

Altura de úbere posterior maior ou 

igual 0.6 

Worldse 

Ries 

UN 1.875,00 12,00 22.500,00 

Lote: 

001 - 

Ampla 

Concorr

encia 

6 38852 SÊMEM DE TOURO RAÇA 

JERSEY Sêmen de Touro da Raça 

Jersey, com provas convertidas pelo 

Dairy Bulls para o sistema americano 

na base de abril de 2022, com as 

seguintes características: 

Sêmen em bom estado de conservação 

e armazenamento (congelados em 

palhetas armazenadas em botijão 

criogênico); embalados em palhetas 

com volume mínimo de 0,25 ml; 

palhetas sem amassados, bem vedadas 

e sem presença de ar nas 

extremidades. Apresentar laudo no 

momento da entrega do sêmen que 

comprove concentração de 

espermatozóides viáveis por dose = ou 

> 10 milhões, motilidade pós 

descongelamento = ou > 30 %, 

defeitos totais < 30% e vigor pós 

descongelamento = ou > 3 (dados 

Faria UN 1.800,00 14,00 25.200,00 
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técnicos: MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA-MAPA). 

Confiabilidade leite maior ou igual a 

75% 

PTA leite maior ou igual a 550 libras 

PTI maior ou igual a 50 

PTA Tipo maior ou igual a 1.0 

PTA gordura maior ou igual a 15 

libras 

PTA proteína maior ou igual a 30 

libras 

Células Somáticas menor ou igual a 

3.15 

Forma leiteira maior ou igual 0.6 

Vida produtiva maior ou igual 1.0 

Estatura maior ou igual a 1.0 

Lote: 

002 - 

Cota 

Reser 

vada 

ME-

EPP 

1 38847 SÊMEM DE TOURO RAÇA 

HOLANDESA Sêmen de Touro da 

Raça Holandesa preto e branco, com 

provas convertidas pelo Dairy Bulls 

para o sistema americano na base de 

abril de 2022, com as seguintes 

características: 

Sêmen em bom estado de conservação 

e armazenamento (congelados em 

palhetas armazenadas em botijão 

criogênico); embalados em palhetas 

com volume mínimo de 0,25 ml; 

palhetas sem amassados, bem vedadas 

e sem presença de ar nas 

extremidades. Apresentar laudo no 

momento da entrega do sêmen que 

comprove concentração de 

espermatozóides viáveis por dose = ou 

> 10 milhões, motilidade pós 

descongelamento = ou > 30 %, 

defeitos totais < 30% e vigor pós 

descongelamento = ou > 3 (dados 

técnicos: MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA-MAPA). 

Confiabilidade leite maior ou igual a 

80% 

PTA leite maior ou igual 1000 libras 

TPI maior ou igual a 2600 

PTA gordura maior ou igual a 40 

libras 

PTA proteína maior ou igual a 30 

libras 

Células Somáticas menor ou igual a 

3.07 

Vida produtiva maior ou igual a 2.0 

Facilidade de parto menor ou igual a 

2.0 

Composto de úbere maior ou igual a 

1.0 

Largura úbere posterior maior ou igual 

a 1.10  

Bluedevil UN 625,00 10,00 6.250,00 

Lote: 

002 - 

3 38849 SÊMEM DE TOURO RAÇA 

HOLANDESA Sêmen de Touro da 

Altuve UN 687,00 18,00 12.366,00 
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Cota 

Reser 

vada 

ME-

EPP 

Raça Holandesa preto e branco, com 

provas convertidas pelo Dairy Bulls 

para o sistema americano na base de 

abril de 2022, com as seguintes 

características: 

Sêmen em bom estado de conservação 

e armazenamento (congelados em 

palhetas armazenadas em botijão 

criogênico); embalados em palhetas 

com volume mínimo de 0,25 ml; 

palhetas sem amassados, bem vedadas 

e sem presença de ar nas 

extremidades. Apresentar laudo no 

momento da entrega do sêmen que 

comprove concentração de 

espermatozóides viáveis por dose = ou 

> 10 milhões,  motilidade pós 

descongelamento = ou > 30 %, 

defeitos totais < 30% e vigor pós 

descongelamento = ou > 3 (dados 

técnicos: MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA-MAPA). 

Confiabilidade leite maior ou igual a 

75% 

PTA leite maior ou igual 700 libras 

TPI maior ou igual a 2600 

PTA gordura maior ou igual a 60 

libras 

PTA proteína maior ou igual a 30 

libras 

Células somática menor ou igual 3.0 

Ângulo de casco maior ou igual a 0.50 

Facilidade de parto menor ou igual a 

2.0 

Composto de úbere maior ou igual a 

0.2 

Composto de pernas e pés maior ou 

igual a 0.50  

Lote: 

002 - 

Cota 

Reser 

vada 

ME-

EPP 

4 38850 SÊMEM DE TOURO RAÇA 

HOLANDESA Sêmen de Touro da 

Raça Holandesa preto e branco, com 

provas convertidas pelo Dairy Bulls 

para o sistema americano na base de 

abril de 2022, com as seguintes 

características: 

Sêmen em bom estado de conservação 

e armazenamento (congelados em 

palhetas armazenadas em botijão 

criogênico); embalados em palhetas 

com volume mínimo de 0,25 ml; 

palhetas sem amassados, bem vedadas 

e sem presença de ar nas 

extremidades. Apresentar laudo no 

momento da entrega do sêmen que 

comprove concentração de 

espermatozóides viáveis por dose = ou 

> 10 milhões, motilidade pós 

descongelamento = ou > 30 %, 

defeitos totais < 30% e vigor pós 

descongelamento = ou > 3 (dados 

Sax UN 625,00 18,00 11.250,00 
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técnicos: MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA-MAPA). 

Confiabilidade leite maior igual a 75% 

PTA leite maior ou igual a 500 libras 

TPI maior ou igual a 2400 

PTA gordura maior ou igual a 15 

libras 

PTA proteína maior ou igual a 15 

libras 

Células Somáticas menor ou igual a 

3.0 

Vida produtiva maior ou igual 4.0 

Facilidade de parto menor ou igual a 

2.0 

Composto de úbere maior ou igual a 

0.7 

Estatura menor ou igual a 0.5  

Lote: 

002 - 

Cota 

Reser 

vada 

ME-

EPP 

5 38851 SÊMEMDE TOURO RAÇA JERSEY 

Sêmen de Touro da Raça Jersey, com 

provas convertidas pelo Dairy Bulls 

para o sistema americano na base de 

abril de 2022, com as seguintes 

características: 

Sêmen em bom estado de conservação 

e armazenamento (congelados em 

palhetas armazenadas em botijão 

criogênico); embalados em palhetas 

com volume mínimo de 0,25 ml; 

palhetas sem amassados, bem vedadas 

e sem presença de ar nas 

extremidades. Apresentar laudo no 

momento da entrega do sêmen que 

comprove concentração de 

espermatozóides viáveis por dose = ou 

> 10 milhões,  motilidade pós 

descongelamento = ou > 30 %, 

defeitos totais < 30% e vigor pós 

descongelamento = ou > 3 (dados 

técnicos: MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA-MAPA). 

Confiabilidade leite maior ou igual a 

75% 

PTA leite maior ou igual a 900 libras 

PTA Tipo maior ou igual a 0.5 

PTA gordura maior ou igual a 5 libras 

PTA proteína maior ou igual a 20 

libras 

Células Somáticas menor ou igual a 

3.1 

Forma leiteira maior ou igual 1.0 

Estatura maior ou igual a 1.0 

Altura de úbere posterior maior ou 

igual 0.6 

Worldse 

Ries 

UN 625,00 12,00 7.500,00 

Lote: 

002 - 

Cota 

Reser 

vada 

ME-

6 38852 SÊMEM DE TOURO RAÇA 

JERSEY Sêmen de Touro da Raça 

Jersey, com provas convertidas pelo 

Dairy Bulls para o sistema americano 

na base de abril de 2022, com as 

seguintes características: 

Faria UN 600,00 14,00 8.400,00 
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EPP Sêmen em bom estado de conservação 

e armazenamento (congelados em 

palhetas armazenadas em botijão 

criogênico); embalados em palhetas 

com volume mínimo de 0,25 ml; 

palhetas sem amassados, bem vedadas 

e sem presença de ar nas 

extremidades. Apresentar laudo no 

momento da entrega do sêmen que 

comprove concentração de 

espermatozóides viáveis por dose = ou 

> 10 milhões, motilidade pós 

descongelamento = ou > 30 %, 

defeitos totais < 30% e vigor pós 

descongelamento = ou > 3 (dados 

técnicos: MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA-MAPA). 

Confiabilidade leite maior ou igual a 

75% 

PTA leite maior ou igual a 550 libras 

PTI maior ou igual a 50 

PTA Tipo maior ou igual a 1.0 

PTA gordura maior ou igual a 15 

libras 

PTA proteína maior ou igual a 30 

libras 

Células Somáticas menor ou igual a 

3.15 

Forma leiteira maior ou igual 0.6 

Vida produtiva maior ou igual 1.0 

Estatura maior ou igual a 1.0  

Lote: 

003 - 

Exclusi

vo ME-

EPP 

1 35349 LUVAS VETERINÁRIAS PARA 

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL  

Luvas especial de 90 cm de 

comprimento, 5 dedos, siliconada, 

resistente, flexível com alta 

sensibilidade para inseminação 

artificial. Embalagens com 100 

unidades.  

Agroztec CX 120,00 65,00 7.800,00 

Lote: 

003 - 

Exclusi

vo ME-

EPP 

2 35350 BAINHA FRANCESA  Para 

inseminação artificial para bovinos. 

Pacote com 50 unidades cada.  

Agroztec PCT 240,00 27,00 6.480,00 

TOTAL 193.630,00 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  214/2022 

Empresa: NUGEN AGRONEGÓCIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.003.256/0001-74 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/s

erviço 

Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 

Unidade 

de medida 

Qtde. Preço 

unitário 

Preço total 

Lote: 

003 - 

Exclusi

vo ME-

EPP 

3 36893 TERMOMETRO DIGITAL EM 

CARTAO Características: produto para 

inseminação artificial, faixa de medição 

de temperatura de  no mínimo de 35 a 

37°C.   

CRV UN 6,00 41,00 246,00 
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ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/s

erviço 

Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 

Unidade 

de medida 

Qtde. Preço 

unitário 

Preço total 

Lote: 

001 - 

Ampla 

Concorr

encia 

7 38853 SÊMEM DE TOURO RAÇA JERSEY 

Sêmen de Touro da Raça Jersey, com 

provas convertidas pelo Dairy Bulls para 

o sistema americano na base de abril de 

2022, com as seguintes características: 

Sêmen em bom estado de conservação e 

armazenamento (congelados em 

palhetas armazenadas em botijão 

criogênico); embalados em palhetas com 

volume mínimo de 0,25 ml; palhetas 

sem amassados, bem vedadas e sem 

presença de ar nas extremidades. 

Apresentar laudo no momento da 

entrega do sêmen que comprove 

concentração de espermatozóides 

viáveis por dose = ou > 10 milhões, 

motilidade pós descongelamento = ou > 

30 %, defeitos totais < 30% e vigor pós 

descongelamento = ou > 3 (dados 

técnicos: MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA-MAPA). 

Confiabilidade leite maior ou igual a 

75% 

PTA leite maior ou igual a 600 libras 

PTI maior ou igual a 90 

PTA Tipo maior ou igual a 1.0 

PTA gordura maior ou igual a 30 libras 

PTA proteína maior ou igual a 25 libras 

Células Somáticas menor ou igual a 3.05 

Vida produtiva maior ou igual a 2.0 

Forma leiteira maior ou igual a 0.8 

Altura de úbere posterior maior ou igual 

1.5  

Semex 

Mercedes 

UN 1.725,00 13,50 23.287,50 

TOTAL 23.287,50 

 

Dois Vizinhos, 25 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

Luis Carlos Turatto 

Prefeito  


