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ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

GERÊNCIA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. PROPONENTE:

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

 

2. OBJETO:

Fornecimento de 84 (Oitenta e quatro) sacos de Ração para Camundongos de Laboratório, indicada para
autoclavagem, a serem entregues de forma parcelada em sacos de 20 kg, perfazendo um total de 1680kg (um mil
seiscentos e oitenta quilos). Com entrega parcelada sempre que solicitado pelo Laboratório de acordo com a
necessidade de consumo e levando-se em conta o prazo de validade do produto.
Para atender as necessidades nutricionais dos animais, faz-se necessário que o produto apresente em sua
composição básica os ingredientes relacionados abaixo:
Farelo de Soja, milho integral moído, dextrina, casca de arroz, farelo de trigo, farelo de arroz, óleo de soja refinado,
farinha de carne e ossos, farinha de peixe, calcário calcitico, cloreto de sódio, óxido de magnésio, sulfato de ferro,
sulfato de cobre, monóxido de manganês, oxido de zinco, iodato de cálcio, sulfato de cobalto, selenito de sódio,
vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, niacina, ácido pantotênico, vitamina
B6, ácido fólico, biotina, vitamina B12, cloreto de colina, lisina. Metionina, ácido propiônico, espécie doadores de
gene: Agrobacterium tumefaciens /ou Arabbidopsis thaliana e/ou Bacilus thuringiensis e/ou Streptomyces
viridochromogenes e/ou zea may.

3. JUSTIFICATIVA:

A referida ração é utilizada neste Laboratório para a alimentação de Camundongos no Biotério e Infectório da Raiva e
este pedido refere-se a previsão de consumo até aproximadamente Novembro.

 

4. LOCAL DA ENTREGA:

Os sacos de ração deverão ser entregues no Biotério do Laboratório de Análise e Diagnóstico Veterinário - LABVET,
situado a Rodovia R2 Qd. Área Lote AR4 – Campus Samambaia – Goiânia GO – Saída para Nova Veneza. Fone (62)
3201-2329/3201-2330.

 

5. DESCRIÇÃO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS:

O Fornecimento de Ração para camundongos de laboratório se dará em sacos individuais de 20 (vinte) Kg., em
quantidade de sacos definidos e solicitados pelo Biotério, em conformidade com a capacidade de armazenamento e
consumo, sempre levando-se em conta a validade do produto.

Não serão aceitos sacos que apresentem presença de caruncho e nem com validade muito próxima do
vencimento.

 

6. CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS:
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6.1 – Ficará a cargo da Contratada todas as despesas inerentes à remessa do produto adquirido junto ao Laboratório da
AGRODEFESA (LABVET), no endereço evidenciado no item 4.

 

7. DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E CUSTO ESTIMADA

PRODUTO CASA DO BOI CASA DO
CRIADOR VETMAX MÉDIA TOTAL DOS

VALORES

1680 Kg. de Ração para
camundongos em sacos
individuais de 20 Kg, ou seja,
84 sacos. Em conformidade
com a composição especificada
no item 2.

 R$ 195,60 saco
de 20 kg x 84 =

16.430,40

 R$ 210,00 saco de
20 kg  x 84 =

17.640,00

R$ 200,00 saco
de 20kg x 84 =

16.800,00
R$ 16.957,08

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.1 – A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a execução do Contrato as obrigações assumidas e preservar
as condições de habilitação e qualificação que lhes foram exigidas na respectiva licitação durante a vigência do
Contrato e/ou entrega do material.

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

9.1 – Efetuar o pagamento dos serviços dentro do prazo previsto, através de Nota Fiscal emitida pela Contratada a cada
remessa entregue e devidamente atestada pelo Gestor do contrato.

 

10. DA GESTÃO DO CONTRATO:

A Gestão deste contrato ficará a cargo de servidor especialmente designado pela Contratante.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL COSTA VIEIRA, Gerente, em 07/05/2019, às 16:08,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 7105227 e o código
CRC 713F0C44.
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