
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

PREGÃO N° 84/2019

PROCESSO SA/DL N° 129/2019

OBJETO: Registro de preços de ração para o canil municipal

                                EMPRESAS

Item Especificações mínimas
Comercial Igama Ltda 

ME

Luciano Naim Geradi - 

ME

RF Leite Aquino 

Alimentos Para 

Animais

Cesar e Rocha 

Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda - 

EPP

1

Ração de qualidade PREMIUM, para cães adultos, que esteja no mercado a no mínimo 5 anos, fabricada

respeitando as diretrizes das Boas Práticas de Fabricação e do HACCP. Sua embalagem não pode ser

etiquetada. As descrições do rótulo devem ser impressas na embalagem. Deve obedecer as normas de

qualidade e apresentar padronização, ou seja, o mesmo produto deve ser entregue em toda vigencia do

contrato, sem alterações de embalagem, formato da ração, níveis de garantía, enriquecimento, corantes,

aromatizantes, dentre outros. Deve possuir níveis de garantía de no mínimo 23%(230g/kg) de proteína bruta,

umidade máxima de 11%, estrato etéreo mínimo de 9%, material mineral máximo de 9%, materia fibrosa máximo

de 4%, cálcio máximo de 3% e mínimo de 1%, fósforo mínimo de 0,8%. Deve ser enriquecida com ómega 3,

(mínimo de 0,2%) e ómega 6 (mínimo de 2%). Coeficiente de digestibilidade de no mínimo 82% de materia seca.

Em sua composição deve conter Extrato de Yucca. Deve ser enriquecimento com vitamina A (mínima de

10000UI/kg), vitamina D3 (mínimo de 1900UI/kg). Vitamina E (mínimo de 45UI/kg), vitamina K (mínimo de 0,7

mg/kg), vitamina B1 (mínimo de 6 mg/kg), vitamina B2 (mínimo de 4,5mg/kg), vitamina B6 (mínimo de 6 mg/kg), 

5,55 5,98 8,24 8,62

DESCLASSIFICADO, NÃO 

APRESENTOU CATÁLOGO 

OU FOLDER

5,95 DECLINOU DECLINOU

5,78

5,78

VENCEDOR 

Comercial Igama Ltda 

ME

Luciano Naim Geradi - 

ME

Cesar e Rocha 

Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda - 

EPP

RF Leite Aquino 

Alimentos Para 

Animais

2

Ração de qualidade PREMIUM, para cães filhotes, que esteja no mercado a no mínimo 5 anos, fabricada

respeitando as diretrizes das Boas Práticas de Fabricação e do HACCP. Sua embalagem não pode ser

etiquetada. As descrições do rótulo devem ser impressas na embalagem. Deve obedecer as normas de

qualidade e apresentar padronização, ou seja, o mesmo produto deve ser entregue em toda vigencia do

contrato, sem alterações de embalagem, formato da ração, níveis de garantía, enriquecimento, corantes,

aromatizantes, dentre outros. Deve possuir níveis de garantía de no mínimo 28% de proteína bruta, umidade

máxima de 11%, estrato etéreo mínimo de 9%, material mineral máximo de 9%, materia fibrosa máximo de 4%,

cálcio máximo de 3% e mínimo de 1%, fósforo mínimo de 0,8%. Deve ser enriquecida com ómega 3, (mínimo de

2000mg/kg) e ómega 6 (mínimo de 20g/kg). Coeficiente de digestabilidade de no mínimo 75% de materia seca.

Em sua composição deve conter Extrato de Yucca. Deve ser enriquecimento com vitamina A (mínima de

13.000UI/kg), vitamina D3 (mínimo de 2.400UI/kg). Vitamina E (mínimo de 55UI/kg), vitamina K (mínimo de

0,8mg/kg), vitamina B1 (mínimo de 7 mg/kg), vitamina B2 (mínimo de 5 mg/kg), vitamina B6 (mínimo de 7

mg/kg), vitamina B12 (mínimo de 47 mcg/kg), ácido fólico (mínimo 1mg), zinco (mínimo de 127mg), cobre 

7,15 7,78 10,00 10,20

DESCLASSIFICADO, NÃO 

APRESENTOU CATÁLOGO 

OU FOLDER
7,65

DECLINOU DECLINOU

7,65

VENCEDOR 

                                            


