
COLETA DE PREÇOS Nº 25/2021
Departamento de Compras e Licitações

C.N.P.J.: 87.612.933/0001-18

Município de Alpestre
Praça Tancredo Neves

Em: 16/02/2021

Fornecedor:

Endereço:

C.N.P.J.:

Código:

Insc. Estadual:

Cidade:

Fone:

UF:

1 de 2Folha:

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unit. Valor Total

1 600,000 DOSE SEMEN TOURO RAÇA HOLANDESA  provado
com base na publicação usa, dezembro 2019, ou
interbul de acordo com a base genética dos estados
unidos da américa - global dairy sire genetics
evaluations (www.dairybulls.com). Com fator de
produção em gordura igual ou maior 40 Lbs, células
somáticas igual ou menor que 2,7, confiabilidade de
produção maior ou igual a 80%, facilidade de parto
maior ou igual a 9. Apresentar características de
conformação em sistema mamário com ligamento
anterior de úbere maior ou igual a 1, ligamento
posterior de úbere maior ou igual a 1,5, profundidade
de úbere positiva igual ou maior que 0,5, força igual
ou maior que 0,5, profundidade corporal maior ou
igual a 0,5, e que sejam negativos para haplótipos no
HH1, HH2, HH3, HH4, HH5 além de serem
portadores de alelos para beta caseína A2 A2,
também não poderão serem portadores de genes
recessivos para brachyspina, cvm, blad, dumps.
palheta média

2 500,000 DOSE SEMEN TOURO RAÇA BRAFORD 3/8, podendo
ser nacional ou importado, provado na base promebo
2019 ou base na última prova americana da raça.
palheta média (pm) dep peso ao nascer menor ou
igual a +1.00 dep ganho de peso nascimento a
desmama maior ou igual a +1.5 dep ganho de peso
desmama ao sobreano maior ou igual a +2.2 indice
final no promebo maior ou igual a +12, com prepúcio
corrigido e mocho natural.

3 600,000 DOSE SEMEN TOURO RAÇA JERSEY provado com base
na publicação USDA, não anterior a dezembro 2019,
Acondicionamento em Palheta Média (PM),
confiabilidade de produção igual ou maior que 90%,
vida produtiva positiva, células somáticas igual ou
menor que 3, força igual ou maior que 0,4, anterior
de úbere igual ou maior a 1,5, altura posterior de
úbere igual ou maior a 1,5, estatura com indice entre
0,5 e 1,5. E que sejam livres dos genes do tipo
Haplóide JH1 e JH2 (devem ser JH1F e JH2F).
Também não poderão serem portadores de genes

PRAZOS:
2) Entrega dos Materiais/Serviços:
3) Condições de Pagamento:
4) Validade dos Preços Cotados:

Cfe. Decreto Municipal 1604/17 (ordem cronológica)

Observações: Aqusição de sêmen para mellhoramento genético de rebanho de gado de corte
e de gado de leite do município de Alpestre/RS.

SHEILA KELEN TICHOTA VALENÇA Assinatura e Carimbo do Fornecedor

1) Devolução da Presente Coleta em: 22/02/2021 até as 16:00 Hs.

Diretor Depto de Compras e Licitações

Em: ______/______/__________

Finalidade: ORÇAMENTO PRÉVIO PARA POSTERIOR LICITAÇÃO
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recessivos para Brachyspina, CVM, Blad, Dumps.
além de serem portadores de alelos para beta caseína
A2 A2

4 500,000 DOSE SEMEN TOURO RAÇA RED ANGUS  podendo ser
nacional ou importado, provado na base promebo
2019 ou base na última prova americana da raça.
Palheta média (PM). apresentando peso ao
nascimento do touro igual ou menor que 40 kg, DEP
de peso desmama igual ou maior que 50, dep final
positiva, índice final ganho nascimento ao desmame
(205 dias) positiva igual ou maior que 210 kg, índice
de ganho nascimento ao final (410 dias) positiva
igual ou maior que 390 kg.

SubTotal

Descontos

Acréscimos
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