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Valença, 29 de setembro de 2020

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO

DE PREÇO

À CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-BA

UASG nº: 195004

IRP n°. 10/2020

1- TERMO DE ABERTURA

Esta Unidade Gestora, em atendimento ao que preconiza o Art. 6° do Decreto

n° 7.892/2013, manifesta total concordância com os objetos a serem licitados,

bem como todas as condições estabelecidas no Edital e Termo de Referência

d a CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-BA , referente a IRP n°

10/2020 .

2- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A adesão a IRP facilitará e poupará nosso campus do tramite processual

repetitivo para a abertura de um processo próprio, sejam eles de cunho

funcional ou financeiro (vantajosidade através de economia de escala). Além de

tornar mais ágil e menos morosa a aquisição dos suprimentos. O processo em

questão visa aquisição de caixas d'água, para  sanar necessidades atuais da

Fazenda - Escola do Campus e proporcionar  condições ideais de atendimento

ao público interno e externo, finalidade e missão do IF Baiano - Campus

Valença.

3- DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS.

O local de entrega dos materiais para a UG 154579 será:

FAZENDA - ESCOLA DO IF BAIANO – CAMPUS VALENÇA, No Km 25 da

rodovia BA 542, fazenda Aldeia, zona rural, Valença-Ba, CEP: 45400-000.



O Prazo de entrega dos materiais para a UG 154579 será:

Até 30 dias após emissão de nota de empenho.

4- DEMONSTRATIVO DAS NECESSIDADES

    Considerando a demanda crescente por água na Fazenda - Escola, seja para uso

humano e/ou seja para atender as necessidades das unidades educativas de zootecnia

(bovinos de corte e leite, ovinocaprinocultura, suínos e aves), fruticultura, culturas

anuais, hortaliças, viveiro de plantas e outros. A CUEC manifesta interesse na aquisição

de caixas d'água com o objetivo de armazenar e distribuir água por gravidade e, desta

forma, garantir o abastecimento regular e viabilizar a implantação e manutenção de

unidades-educativas, bem como dos projetos de pesquisas a serem desenvolvidos.

   

N.º

ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM

UNIDADE

DE 

FORNECIMENTO

 QUANTIDADE

05

Caixa d'água de fibra de vidro com

tampa com capacidade para 5.000

litros.

UND. 01

06

Caixa d'água de fibra de vidro com

tampa com capacidade para 5.000

litros. Cota de até 25% - Exclusivo

para ME e EPP) - Fibra de vidro.

(Cota principal Item 5).

UND. 01

07

Caixa d'água de fibra de vidro com

tampa com capacidade para

10.000 litros

UND. 01

08

Caixa d'água de fibra de vidro com

tampa com capacidade para

10.000 litros. Cota de até 25% -

Exclusivo para ME e EPP) - Fibra

de vidro. (Cota principal Item 7).

UND 01

Valença, Bahia, 29 de Setembro de 2020.

Assinatura Eletrônica

Responsável solicitante

5 - REQUISIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO

Solicitamos a V. Sª., providências como Diretor Administrativos no sentido de

aprovar a abertura de Processo Administrativo de licitação objetivando a

Aquisição de caixas d'água para atender demanda da Fazenda - Escola,

conforme itens relacionados acima, para atender as necessidades do INSTITUTO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO –VALENÇA.



Valença, Bahia, 29 de Setembro de 2020.

Assinatura Eletrônica

Cristiano Carvalho de Jesus

Diretor Administrativo

6 – AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR

Aprovo o presente documento e autorizo a adesão a referida IRP.

A Seção de Aquisições Licitações e Contratos adote as providências cabíveis

de acordo com as normas em vigor.

Valença, Bahia, 29 de Setembro de 2020.

Assinatura Eletrônica

Geovane Lima Guimarães

Ordenador de Despesas
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