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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

Gerência de Licitações

À Divisão de Biotério

Assunto: Aquisição de ração de cobaia, camundongo e substrato para acomodação (Maravalha) para suprimento da
demanda do biotério de criação do Instituto Vital Brazil.

Solicito proceder à análise da documentação técnica e as amostras, encaminhada pelas empresas ROBERTO
GIANNICHI FILHO ME, CNPJ: 10.315.821/0001-70, arrematante do item 01; JP SERVICE LTDA ME, CNPJ:
13.206.714/0001-00, arrematante do item 02 e cadastro de reserva do item 01; LABORPEC RIO COMERCIAL
LTDA, CNPJ: 05.354.801/0001-79, cadastro de reserva dos itens 01 e 02, informando se as mesmas estão aprovadas.

 

Juarez P Tavares Júnior

ID: 26974436

Niterói, 27 de janeiro de 2021

Documento assinado eletronicamente por Juarez Pacheco Tavares Junior, Administrador, em 27/01/2021, às
14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de
agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6,
informando o código verificador 12853842 e o código CRC D1F2BF43.

Referência: Processo nº E-08/005/58/2020 SEI nº 12853842

Rua Maestro José Botelho, 64, - Bairro Vital Brazil, Niterói/RJ, CEP 24230-410 
Telefone:   

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

Coordenação de Biotério

 
@tratamento_destinatario@ @cargo_destinatario@,
À Gerência de Licitações

Assunto: Aquisição de ração de cobaia, camundongo e substrato para acomodação (Maravalha) para suprimento da
demanda do biotério de criação do Instituto Vital Brazil.

Informo que estaremos fazendo a análise da documentação técnica e as amostras, encaminhada pelas
empresas ROBERTO GIANNICHI FILHO ME, CNPJ: 10.315.821/0001-70, arrematante do item 01; JP SERVICE
LTDA ME, CNPJ: 13.206.714/0001-00, arrematante do item 02 e cadastro de reserva do item 01; LABORPEC RIO
COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.354.801/0001-79, cadastro de reserva dos itens 01 e 02, para informar quais estão
aprovadas.

Sobre a avaliação das amostras, estaremos realizando testes de rendimento x ganho de peso dos animais para as rações
enviadas e a avaliação de qualidade para as maravalhas enviadas. O período para as avaliações será de sete dias, entre o
dia 28/01/2021 a 04/02/2021.

 

Grata,

Laís Lamarca

 

Niterói, 28 de janeiro de 2021

Documento assinado eletronicamente por Laís Litwinczuk Lamarca, Veterinária, em 28/01/2021, às 09:56,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de
2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6,
informando o código verificador 12888432 e o código CRC ECA09F24.

Referência: Processo nº E-08/005/58/2020 SEI nº 12888432

Rua Maestro José Botelho, 64, - Bairro Vital Brazil, Niterói/RJ, CEP 24230-410 
Telefone:   

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

Gerência de Licitações

À Divisão de Biotério

Assunto: Aquisição de ração de cobaia, camundongo e substrato para acomodação (Maravalha) para suprimento da
demanda do biotério de criação do Instituto Vital Brazil.

 

Tendo em vista que de acordo com o despacho SEI 12888432, o período para a avaliação das amostras encerra hoje,
04/02/2021, reencaminhamos o presente processo para o parecer da documentação técnica e as amostras encaminhadas
pelas empresas ROBERTO GIANNICHI FILHO ME, CNPJ: 10.315.821/0001-70, arrematante do item 01; JP
SERVICE LTDA ME, CNPJ: 13.206.714/0001-00, arrematante do item 02 e cadastro de reserva do item 01;
LABORPEC RIO COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.354.801/0001-79, cadastro de reserva dos itens 01 e 02,
informando se as mesmas estão aprovadas.

 

Juarez P Tavares Júnior

ID: 26974436

Niterói, 04 de fevereiro de 2021

Documento assinado eletronicamente por Juarez Pacheco Tavares Junior, Administrador, em 04/02/2021, às
09:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de
agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6,
informando o código verificador 13158656 e o código CRC B9ACA65B.

Referência: Processo nº E-08/005/58/2020 SEI nº 13158656

Rua Maestro José Botelho, 64, - Bairro Vital Brazil, Niterói/RJ, CEP 24230-410 
Telefone:   

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

Coordenação de Biotério

De Divisão de Biotério
 

À Gerência de Licitações

Assunto: Aquisição de ração de cobaia, camundongo e substrato para acomodação (Maravalha) para suprimento da
demanda do biotério de criação do Instituto Vital Brazil.

Como informado anteriormente, a Divisão de Biotério realizou um estudo comparativo de consumo e ganho de peso de
camundongos para avaliação das amostras enviadas via pregão eletrônico de n° 34/2020 referente ao processo: E-
08/005/58/2020.

 

I – RESUMO DO ESTUDO DA RAÇÃO DE CAMUNDONGOS E RATOS

O estudo das amostras enviadas de ração de camundongos foi realizado na sala de crescimento (n° 06). Utilizou-se 60
camundongos machos, desmamados e com peso variando de 8,0 a 15 gramas, divididos em dez caixas com seis
camundongos em cada caixa. Separamos cinco caixas, e fornecemos a ração enviada por amostra pela empresa JP
SERVICE Ltda - ME da marca Special dieta/ADM (ração 01) e outras cinco caixas fornecendo a ração enviada por
amostra pela empresa Laborpec Rio Comercial Ltda de marca: Nuvilab (ração 02). O peso inicial dos animais foi anotado
na folha de registro. As rações foram abastecidas diariamente e após sete dias de fornecimento realizou-se novamente a
pesagem final, o peso foi anotado em outra folha de registro. 
 

II - ETAPAS E METODOOGIA DO ESTUDO DA RAÇÃO DE CAMUNDONGOS E RATOS

1. - Identificação com etiqueta contendo o nome da ração utilizada na caixa.
2. - Pesagem inicial dos animais separados por caixa.
3. - Fornecimento das amostras de ração com acompanhamento diário da saúde dos animais por sete dias.
4. - Pesagem final dos mesmos animais.
5. - Realização de cálculos com o objetivo de avaliar o ganho de peso dos animais no período fornecimento das

amostras de rações.
6. - Somatório de peso dos animais, realizando separadamente de acordo com as amostras de ração.
7. - Pesagem da sobra de ração 1 e 2.
8. - Comparativo de dados, análise dos resultados e conclusão do estudo.

 

Segue abaixo a planilha constando os dados dos os pesos coletados e calculados das rações 01 e 02, com o somatório.
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III – CONCLUSÃO SOBRE AS AMOSTRAS DE RAÇÃO DE CAMUNDONGOS E RATOS

 

Com base na amostra de ração enviado pela empresa JP Service Ltda – ME a Divisão de Biotério REPROVA a ração de
marca Special diet / ADM. Verificou-se a composição básica e os níveis de garantia dos nutrientes estava em desacordo
com o solicitado no Termo de Referência, compostos como: vitamina D13, vitamina E, vitamina K3, proteína, fibra,
cálcio, fosfato, flúor, cromo, ferro, cobre, manganês, zinco, cobalto, selênio, vitamina B2, niacina, ácido pantotênico,
vitamina B6, ácido fólico, biotina, vitamina B12, colina, lisina, metionina estão com os níveis de garantia incompatíveis
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ao solicitado, além de não mencionar sobre energia bruta. Nutrientes como: dextrina, melaço, cromoaminoácido quelato,
ácido propiônico, ácido acítrico, proprionato de amônio, etoxiquin e consta também a presença da espécie doadoras do
gene: Agrobactérium tumefaciens e/ou Arabidopsis thaliana e/ou Bacillus thuringiensis e/ou Streptomyces hygroscopicus
e/ou Streptomyces viridochomogenes e/ou Zea mays. Além do mais, com base no estudo relatado os camundongos
obtiveram um ganho de peso de 8,4 gramas por animal, sendo inferior comparado a outra ração. Além disso tivemos um
animal que veio à óbito durante o período do teste.

Observou-se também o consumo de ração das duas amostras, os animais envolvidos com a ração Special diet / ADM
consumiram 2.210 gramas. Já os animais envolvidos com a ração Nuvilab consumiram 1470 gramas. Concluindo que os
animais nutridos com a ração Nuvilab obtiveram um ganho de peso maior e consumiram menos ração.

A Divisão de Biotério APROVA a ração para camundongos e ratos de marca Nuvilab com base na amostra enviada pela
empresa Laborpec Rio Comercial Ltda, a amostra atende nos requisitos de composição básica e níveis de garantia. E
também, no estudo relatado os camundongos obtiveram um ganho de peso de 10,21 gramas por animal, sendo superior
comparado a outra ração.   

 

IV – SUBSTRATO DE ACOMODAÇÃO - MARAVALHA

A Divisão de Biotério realizou a pesagem e a análise visual das amostras enviadas pelas empresas
contendo maravalha pinnus. Conclui-se que a amostra encaminhada pela empresa ROBERTO GIANNICHI FILHO
ME com CNPJ: 10.315.821/0001-70 está APROVADA, obtendo o peso correto com aproximadamente 5 kg.

 
Att,
Laís Lamarca
Médica Veterinária
Divisão de Biotério
 

 
Niterói, 10 de fevereiro de 2021

Documento assinado eletronicamente por Laís Litwinczuk Lamarca, Veterinária, em 10/02/2021, às 15:44,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de
2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6,
informando o código verificador 13411476 e o código CRC FCD5EABE.

Referência: Processo nº E-08/005/58/2020 SEI nº 13411476

Rua Maestro José Botelho, 64, - Bairro Vital Brazil, Niterói/RJ, CEP 24230-410 
Telefone:   

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

Coordenação de Biotério

 
 

À Gerência de Licitações

Assunto: Aquisição de ração de cobaia, camundongo e substrato para acomodação (Maravalha) para suprimento da
demanda do biotério de criação do Instituto Vital Brazil.

 

Em complemento ao despacho anterior de n° 13411476, a Divisão de Biotério avaliou as amostras do item de substrato de
acomodação enviadas via pregão eletrônico de n° 34/2020 referente ao processo: E-08/005/58/2020.

A Divisão de Biotério APROVA a amostra de substrato de acomodação enviada pela empresa Laborpec Rio Comercial
Ltda, porém vale a ressalva que o peso da amostra foi de aproximadamente 4,3 kg.

A Divisão de Biotério REPROVA a amostra de substrato de acomodação enviada pela empresa JP SERVICE LTDA ME,
CNPJ: 13.206.714/0001-00, pois verificamos uma quantidade exagera de pó do próprio substrato.

 

Att,
Laís Lamarca

 
Niterói, 11 de fevereiro de 2021

Documento assinado eletronicamente por Laís Litwinczuk Lamarca, Veterinária, em 11/02/2021, às 12:10,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de
2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6,
informando o código verificador 13450145 e o código CRC B76B9235.

Referência: Processo nº E-08/005/58/2020 SEI nº 13450145

Rua Maestro José Botelho, 64, - Bairro Vital Brazil, Niterói/RJ, CEP 24230-410 
Telefone:   

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6

