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 ANEXO I

 (As propostas serão abertas para julgamento às  09:00  horas do dia  06/06/2018).

CNPJ / CPF:

Cidade:

Validade da Proposta:

.............................................................

.............................................................

.............

Condições de Pagamento:

Fax:

Telefone:

..........................................

..........................................

Item Código Unid Marca Oferecida Preço Unitário Preço Total

............................................................................

............................................................................

............................................................................

DOSE12800201                                                                                                       

Prazo Entrega/Exec.:

Inscrição Estadual:

Estado:

Especificação

Sêmen da Raça Holandesa com prova no Dairy Bulls não inferior a

Abril 2018. Touro com TPI superior a 2400, produção de leite acima de

1500 libras, com no mínimo 80% de confiabilidade para dados de

produção, gordura acima de 60 libras, vida produtiva acima de +2,5,

células somáticas abaixo 2,70, composto de úbere acima de +2.85,

tipo acima de +2,50 com largura de garupa acima de 2,70, e facilidade

de parto igual ou inferior a 8%. (01-28-0020)

Preço Unit. Máximo

22,6300 200,000

Quantidade

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..........................................

...................................................................

...................................................................

DOSE12800212                                                                                                       

Sêmen Holandês com prova Dairy Bulls não inferior a abril de 2018.

Touro com TPI superior a 2150, produção de leite acima de 900 libras,

gordura acima de 40 libras, no mínimo 80% de confiabilidade para

dados de produção, vida produtiva acima de 3+, composto úbere

acima de +1.4, tipo acima de +1.7,composto de pernas e pés acima

de +1, CCS abaixo de 3, altura de úbere posterior acima de 2.00,

facilidade de parto igual ou inferior a 7%. (01-28-0021)

25,8300 200,000

DOSE12800223                                                                                                       

Sêmen da raça Holandês Frísio de origem neozelandesa com prova

em seu país de origem não inferior a Abril de 2018,  com os seguintes

índices: produção de leite acima de 2.500 libras ou o valor

correspondente em Kg, com no mínimo 4% de gordura e 3,5% de

proteína, confiabilidade para dados de produção acima de 95%, úbere

global acima de +0,5, longevidade acima de 250 dias, fertilidade e

conformação leiteira positivos. (01-28-0022)

42,7600 400,000

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............
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 ANEXO I

DOSE12800234                                                                                                       

Sêmen da Raça Jersey de origem neozelandesa com prova em seu

país de origem não inferior a Abril de 2018, com os seguintes indices:

porcentagem de gordura acima de 2.5 % e proteína acima de 4%,

confiabilidade para dados de produção acima de 95%, úbere global

acima de +1, conformação leiteira positiva e CCS abaixo de 0.

(01-28-0023)

42,9000 200,000

DOSE12800245                                                                                                       

Sêmen da Raça Jersey com prova no Dairy Bulls não inferior a abril

2018. Touro com JPI superior a 120, produção de leite acima de 1.000

libras, positivo para sólidos, no mínimo 72% de confiabilidade para

dados de produção, vida produtiva igual ou superior a +4, composto de

úbere (JUI) acima de +12,5, tipo acima de +1.7. (01-28-0024)

43,6300 200,000

DOSE12800186                                                                                                       

Sêmen da Raça Gir Leiteiro com produção da mãe acima de 9.000 Kg

de leite por lactação. (01-28-0018)

19,3300 200,000

DOSE12800197                                                                                                       

Sêmen da Raça Aberdeen Angus com facilidade de parto abaixo da

média da raça com peso adulto acima de 900 Kg. (01-28-0019)

19,6600 200,000

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............


