
Pedido de Cotação
Número: 00059/2021

Empresa: FUNDACAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA - 1. MTZ
Usuário: KARLA CARDOSO - Data: 09/07/2021 - Hora: 08:29

Data prevista p/ Avaliação das Propostas: 18/06/202115/06/2021Data do Pedido:
Hora Limite para Entrega de Proposta: 19:00Data Limite para Entrega de Proposta: 17/06/2021

IFPB - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PROFISSIONAL AGRÍCOLAProjeto:
Modalidade: COMPRA DIRETA DIRETA DECRETO 8241/14
Comprador: STHEPHANIE VILAR JUSTINO DE ARAUJO

DANIEL CEZAR DA SILVACoordenador:

UnidadeSub-Grupo Material/Serviço Quantidade

80,00UNIDADEMATERIAL 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

Observação:

MATERIAL BIOLÓGICO, FARMACOLÓGICO E LABORATORIAL UNIDADE 20,00MATERIAL BIOLÓGICO
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, PB

Local 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

Observação:

OBS: O MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO, DEVERÁ SER COTADO COM PREÇOS CIF  ATÉ  O  LOCAL  DE  ENTREGA, 
INDICANDO  O PRAZO DE ENTREGA.  DEVENDO SER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, CONTENDO ASSINATURA DO
RESPONSÁVEL DA EMPRESA.
O PRAZO PARA O PAGAMENTO É DE ATÉ 10 DIAS ÚTEIS, APÓS O RECEBIMENTO DO MATERIAL.
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