OPORTUNIDADE Nº 188/2022 CHAMADO PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÕES DE CACHORROS E GATOS E ESPECIFICAÇÕES
Período para envio de proposta: 15 de agosto de 2022 até 22 de agosto de 2022, às 09h00 (Horário de Manaus).
As propostas devem ser enviadas através do formulário de vaga [neste link].
1.

OBJETO

O objeto do presente edital é a seleção da proposta mais vantajosa para a FAS, visando Registro de
Preços para aquisição de RAÇÕES PARA CACHORROS E GATOS CASTRADOS.
2.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste processo de aquisição, todos os fornecedores que atenderem às exigências
deste Edital e seus Anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto solicitado bem como
aprovação da empresa em nosso sistema.
3.

PROPOSTAS DE PREÇOS
3.1. As propostas devem ser enviadas através do formulário de vaga [neste link].
3.2. A proposta deverá conter as seguintes informações (Modelo1): CNPJ, razão social, forma de
pagamento, validade da proposta, proposta carimbada com o CNPJ da empresa, RG,CPF e
assinatura do responsável pela venda.

4.

FORNECIMENTO, DO LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.

O produto deverá esta de acordo com toda especiação técnica informada no anexo.
O vencedor deste edital, ﬁcará obrigado a atender a data de entrega formalizada em proposta.
Os itens deverão ser entregues acompanhados de notas ﬁscais, anexado ao pedido de compras.
Os itens deverão estar disponíveis a partir da data da proposta que constara no pedido de compras
e a entrega deverá acontecer mediante agendamento pela área de logística da FAS.

CONTRATAÇÃO, PREÇO E REVISÃO
5.1. Considerar todas as informações contidas no pedido de compra formal.
5.2. Os preços registados serão ﬁxos e irreajustáveis conforme proposta com validade de 90 dias.

6.

DO PAGAMENTO

O pagamento será efetivado em até 10 dias úteis, após a realização da entrega.
ANEXO 1 – ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DA AQUISIÇÃO

1

QTD

PRODUTOS

173

RAÇÃO PREMIUM ESPECIAL P/CACHORRO CASTRADO ADULTO C/12KG

222

RAÇÃO PREMIUM ESPECIAL P/GATO CASTRADO ADULTO C/10,1KG

106

RAÇÃO PREMIUM ESPECIAL P/CACHORRO CASTRADO FILHOTE C/10,1KG

162

RAÇÃO PREMIUM ESPECIAL P/GATO CASTRADO FILHOTE C/10,1KG

Modelo de proposta comercial, neste link.

ESPECIFICAÇÕES:
Tipo de ração: Premium especial;
Tipo de cachorro: Castrado;
Tipo de gato: Castrado.

Manaus, 15 de agosto de 2022

