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TERMO DE REFERENCIA

1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto do presente termo é o Registro de oreco de Nitrogênio líquido para utilização
no Programa de Inseminação Artificiai (PIA) do município de Francisco Beltrão-PR, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2 - JUSTIFICATIVA:

Em Francisco Beltrão a grande maioria dos agricultores do município tem como atividade

principal o leite. A secretaria de Agricultura busca o desenvolvimento do setor leiteiro. Varias ações
ao entorno da cadeia do leite estão sendo executadas e uma delas é o programa de Melhoramento

Genético Municipal que é o Programa de Inseminação Artificial. Neste programa são realizadas

ações de instrução técnica, fornecimento de sêmen e fornecimento de nitrogênio líquido para
conservar o material genético (sêmen) fornecido. São 254 inseminadores e/ou produtores de leite

cadastrados que recebem sêmen, nitrogênio e fichas de controle de forma gratuita da prefeitura. O

número de produtores que estão aderindo à técnica da inseminação está em crescimento visto que os

produtores estão se capacitando para profissionalizar a propriedade e investindo na inseminação

artificial.

Considerando os fatos acima citados, implantamos também o programa Balde c. eio que
atende 20 propriedades, a fim de garantir o crescimento em qualidade e quantidade !e leite,
melhorando o desempenho do setor leiteiro. São realizadas visitas mensais por nossos técr icos, os
quais fazem um acompanhamento dos índices de zootécnicos da propriedade em geral, i into no
físico como por meio do caderno de campo que cada produtor possui e relata os índices diariimiente.
No que diz respeito a quantidade solicitada, a mesma foi apurada de acordo com a demanda i ilizada
nos últimos anos com uma média de quase 2000 litros por mês, sendo então a quantidade ne».essária
para atender os 12 meses do ano.

Valores estipulados por empresa que nos enviou orçamentos via e-mail (em anex ), está
muito acima do que Já é pago pelo município e pelos demais municípios vizinhos, devido a isso
esses valores foram desconsiderados.

Sendo assim, a média foi obtida com base nos contratos dos municípios vizir los e
contrato da nossa última licitação (Pregão 98/2019) que ainda está vigente, (em anexo)

3 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
Justifica-se a solicitação do Julgamento POR ITEM, haja vista que o bem a ser adquir Io

é único e necessita ser entregue por uma única empresa.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos. 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 -Telefone: (46) 3520-2121






















