
Solicitação de Proposta de Cotação
Número: 00059/2021

Empresa: FUNDACAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA - 1. MTZ
Usuário: KARLA CARDOSO - Data: 02/08/2021 - Hora: 02:38

Data prevista p/ Avaliação das Propostas: 05/08/2021Hora Limite para Entrega de Proposta: 14:00Data Limite para Entrega de Proposta: 04/08/202115/06/2021Data do Pedido:
IFPB - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PROFISSIONAL AGRÍCOLA - C.C.:  - Vigência: 30/12/2020 à 31/12/2022Projeto / C.C.:

Comprador: STHEPHANIE VILAR JUSTINO DE ARAUJO
DANIEL CEZAR DA SILVACoordenador(es):

          Solicitamos a vossa empresa que, caso haja interesse, nos envie uma proposta de preços, atravez do Portal do Fornecedor link: http://187.33.232.38/PortalFornecedor/login, para os itens abai

Quantidade Valor Limite p/ o ItemUnidadeGrupo Material/Serviço

0,0080,00UNIDADEMATERIAL BIOLÓGICO, FARMACOLÓGICO E LABORATORIAL MATERIAL BIOLÓGICO
A dose de sêmen é constituída por uma palheta com volume de 0,5 mL conservada em botijão criogênico. As características zootécnicas do touro devem ser: Gir Leiteiro, data de nascimento
aproximada do touro 01 a 30/09/2016.

Detalhe do Material/Serviço:

Local Previsto p/ Entrega/Execução: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, S/N, INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS SOUSA, UNIDADE SEDE ÀS MARGENS DA BR 230, SOUSA, JARDIM SORRILÂNDIA, PB
Justifica-se as informações dos fornecedores repassado pelo fato dos mesmos possuírem o material especificado para pronta entrega e com garantia de entrega para o município de Sousa-PB, no
endereço mencionado para a entrega. Em adição, as empresas possuem parceiros comercial no município de Sousa-PB. Orienta-se para negociar valor de compra com os fornecedores uma vez
que possa ter havido aumento de preço em relação a cotação inicialmente prevista para o projeto, com justificativa ainda de que as doses serão destinadas a projeto de extensão. As doses de
sêmen congeladas são material de consumo muito específico e que exige cuidados especiais para o acondicionamento. As mesmas devem ser acondicionadas em botijão criogênico específico para
a conservação do sêmen em nitrogênio líquido. Apesar de se ter informado o local de entrega supracitado, as doses requeridas ficarão sob a tutela do(a) representante comercial, sendo
disponibilizadas gradualmente para as ações do projeto.

Observação:

0,0020,00MATERIAL BIOLÓGICO MATERIAL BIOLÓGICO, FARMACOLÓGICO E LABORATORIAL UNIDADE
Detalhe do Material/Serviço: A dose de sêmen é constituída por uma palheta com volume de 0,5 mL conservada em botijão criogênico. As características zootécnicas do touro devem ser: Girolando 5/8, data de nascimento

aproximada do touro 01 a 31/10/2018.
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, S/N, INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS SOUSA, UNIDADE SEDE ÀS MARGENS DA BR 230, SOUSA, JARDIM SORRILÂNDIA, PBLocal Previsto p/ Entrega/Execução:
Justifica-se as informações dos fornecedores repassado pelo fato dos mesmos possuírem o material especificado para pronta entrega e com garantia de entrega para o município de Sousa-PB, no
endereço mencionado para a entrega. Em adição, as empresas possuem parceiros comercial no município de Sousa-PB. Orienta-se para negociar valor de compra com os fornecedores uma vez
que possa ter havido aumento de preço em relação a cotação inicialmente prevista para o projeto, com justificativa ainda de que as doses serão destinadas a projeto de extensão. As doses de
sêmen congeladas são material de consumo muito específico e que exige cuidados especiais para o acondicionamento. As mesmas devem ser acondicionadas em botijão criogênico específico para
a conservação do sêmen em nitrogênio líquido. Apesar de se ter informado o local de entrega supracitado, as doses requeridas ficarão sob a tutela do(a) representante comercial, sendo
disponibilizadas gradualmente para as ações do projeto.

Observação:

A proposta de preços deverá ser encaminhada a esta Fundação em papel timbrado da empresa participante da cotação, com seus dados(CNPJ, Endereço e telefone e/ou 
fax e e-mail) e com assinatura identificada;, pessoalmente, por e-mail ou através do fax.

Informamos ainda que a empresa deverá apresentar Certidões Negativas de: Prova de Regularidadedo INSS (CND) e Certidão de Regularidade de Situação (FGTS), 
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a TributosFederais e a Dívida Ativa da União, juntamente com a proposta de preços.
Os recursos para aquisição deste produto são oriundos do Convênio IFPB - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PROFISSIONAL AGRÍCOLA

Obs. 1: Para qualquer esclarecimento, entre em contato com o Setor de Compras no telefone: (83)3222-3933 ou (83) 3022-2954
Obs  2: Por favor informe o prazo de entrega e garantia, se existir, de cada item.
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