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1 Fr 6,00VACINA, clostridial polivalente, contem toxoides de Clostridium septicum, Clostridium novyi tipo B, 
Clostridium sordelli, Clostridium perfringens tipo B, C e D e anaculturas de Clostridium chauvei e 
Clostridium haemolyticum, adjuvada em hidróxido de alumínio e inativada pelo formol.
Indicações: Vacina inativada para prevenção das Clostridioses dos bovinos, ovinos, caprinos e suinos 
sadios, contra: Carbunculo Sintomatico (Peste da Manqueira), Gangrena Pos-Parto, Hemoglobinuria 
Bacilar, Gangrena Gasosa, Edema Maligno, Hepatite Infecciosa Necrosante (Doenca Negra), Doenca do 
Rim Polposo, Morte Subita e Enterotoxemias. Frasco de 50mL, 100 mL e 250mL.

>> 
Ref. SAEB => 65.03.10.00003882-2

2 Fr 6,00SORO, polivitaminico, uso veterinario, contem: vitamina B1, B2, B6, B12, nicotinamida, dextrose, 
glicose, cloreto de potassio, cloreto de sodio, cloreto de calcio, cloreto de magnesio, cloreto de colina, 
lactato de sodio, fosfato de dissodico, citrato de colina,acetil- metionina e panteonato ou vitamina B5.
Embalagem: frasco com 500ml, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante prazo de 
validade e registro no Ministerio da Saude e/ou Agricultura.

>> 
Ref. SAEB => 65.03.11.00020771-3

3 Un 1,00VERMIFUGO, uso veterinario, oral, a base de Monepantel 2,5 g, Veiculo q.s.p. 100 mL. 
Embalagem: contendo 1 L, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, 
prazo de validade e registro no Ministerio da Saude e/ou Agricultura.

>> 
Ref. SAEB => 65.03.11.00062134-0
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4 Fr 2,00COCCIDICIDA, uso veterinario, a base de Toltrazurila, solucao oral, indicado para bovinos, cordeiro 
(ovinos). Formula: Toltrazurila 5,00g; Veiculo q.s.p.100,00ml. 
Embalagem: frasco contendo 250 mL, dados de identificacao do produto, data de fabricacao, prazo de 
validade e registro no Ministerio da Saude e/ou Agricultura.

>> 
Ref. SAEB => 65.03.11.00062505-1

5 Un 30,00SERINGA, hipodermica, de 10 ml, sem agulha, esteril, de uso unico, para uso manual, em polipropileno, 
transparente, atoxica, apirogenica, parede uniforme, anel de retencao que impeca o despreendimento do 
embolo, com escala e graduacao milimetrada, numeros e tracos legiveis, embolo dividido em haste 
quebravel e rolha de borracha, cilindro dividido em corpo com siliconizacao interna, bico tipo luer-lok, 
flange em formato adequado, protetor de agulha articulado, pre aclopado ao corpo da seringa. 
Embalagem primaria individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petalas, que 
garanta integridade da seringa em especial quanto a manutencao da esterilidade do conteudo de acordo com 
a RDC/03/2011/ANVISA; o rotulo da embalagem primaria e/ou o proprio produto deve conter 
informacoes de identificacao e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de 
fabricacao, data de validade da esterilizacao, nome do responsavel técnico, registro ANVISA/MS; a 
embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do 
produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao 
que seja inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 
185/01/ANVISA.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00110770-4

6 Un 10,00SERINGA, hipodermica, de 20 ml, sem agulha, esteril, de uso unico, para uso manual, em polipropileno, 
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transparente, atoxica, apirogenica, parede uniforme, anel de retencao que impeca o despreendimento do 
embolo, com escala e graduacao milimetrada, numeros e tracos legiveis, embolo dividido em haste 
quebravel e rolha de borracha, cilindro dividido em corpo com siliconizacao interna, bico tipo luer-lok, 
flange em formato adequado, protetor de agulha articulado, pre aclopado ao corpo da seringa. 
Embalagem primaria individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petalas, que 
garanta integridade da seringa em especial quanto a manutencao da esterilidade do conteudo de acordo com 
a RDC/03/2011/ANVISA; o rotulo da embalagem primaria e/ou o proprio produto deve conter 
informacoes de identificacao e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de 
fabricacao, data de validade da esterilizacao, nome do responsavel técnico, registro ANVISA/MS; a 
embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do 
produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao 
que seja inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 
185/01/ANVISA.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00110771-2

7 Un 30,00SERINGA, hipodermica, esteril, de uso unico, para uso manual, de 3,0 ml, sem agulha, em polipropileno, 
transparente, siliconizado, atoxica, apirogenica, parede uniforme, cilindro reto, anel de retencao que 
impeca o despreendimento do embolo, bico sem rosca que garanta conexoes seguras, flange em formato 
adequado, embolo com pistao lubrificado e ajustado ao cilindro, com escala de graduacao em ML, numeros 
e tracos legiveis, deve obedecer a RDC/03/2011/ANVISA. Embalagem primaria acondicionada de acordo 
com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, 
permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica; conforme RDC 185/2001; o rotulo da 
embalagem primaria e/ou o proprio produto deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do 
produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo de 
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esterilizacao, validade da esterilizacao; nome do responsavel tecnico, registro ANVISA/MS; a embalagem 
secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o 
armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao 
mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00110772-0

8 Un 30,00SERINGA, hipodermica, de 5,0 ml, sem agulha, esteril, de uso unico, para uso manual, em polipropileno, 
transparente, atoxica, apirogenica, parede uniforme, anel de retencao que impeca o despreendimento do 
embolo, com escala e graduacao milimetrada, numeros e tracos legiveis, embolo dividido em haste 
quebravel e rolha de borracha, cilindro dividido em corpo com siliconizacao interna, bico tipo luer-lok, 
flange em formato adequado, protetor de agulha articulado, pre aclopado ao corpo da seringa.
Embalagem primaria individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petalas, que 
garanta integridade da seringa em especial quanto a manutencao da esterilidade do conteudo de acordo com 
a RDC/03/2011/ANVISA; o rotulo da embalagem primaria e/ou o proprio produto deve conter 
informacoes de identificacao e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de 
fabricacao, data de validade da esterilizacao, nome do responsavel técnico, registro ANVISA/MS; a 
embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do 
produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao 
que seja inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 
185/01/ANVISA.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00110773-9
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9 Un 120,00FARELO, de milho, para alimentacao animal. 
Embalagem: Saco contendo 25 Kg.

>> 
Ref. SAEB => 87.10.00.00116136-9

10 Kg 300,00SAL, suplemento mineral, para ovinos. 
Composicao: Calcio 120g, Fosforo 87g, Sodio 147g, Enxofre18g, Cobre 590mg, Cobalto 40mg, Cromo 
20mg, Ferro 1800mg, Iodo80mg, Manganes 1300mg, Selenio 15mg, Zinco 3800, Molibidenio 10mg, Fluor 
(maximo) 10mg, Solubilidade do fosforo em acido citrico a 2 minimo) 95%. 
Embalagem: Com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e prazo de validade.

>> 
Ref. SAEB => 87.10.00.00116144-0

11 Sc 30,00FARELO, de soja, para alimentacao animal, com umidade maxima de 13% e com proteina bruta minima de 
46%
Embalagem: Saco contendo 50 Kg.

>> 
Ref. SAEB => 87.10.10.00002391-4

12 Sc 5,00FERTILIZANTE, superfosfato, simples, P205.
Embalagem: saco de 50 Kg.

>> 
Ref. SAEB => 87.20.00.00052955-9
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13 Sc 4,00UREIA, fertilizante.
Embalagem: saco com 50 Kg, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de 
fabricacao e registro no Ministerio da Agricultura

>> 
Ref. SAEB => 87.20.00.00101855-8

14 Kg 3,00FERTILIZANTE cloreto de potassio, minimo de 58% K20 soluvel em H2O.
Embalagem: 50 kg, com dados de identificacao do produto, data de validade e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 87.20.00.00125810-9

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

Esta licitação será composta de 2 lotes, a saber: Lote 001, itens 01 a 08; Lote 002, itens 09 a 14.
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