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EDITAL Nº 029/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO 

O Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa/RS, no uso de suas atribuições legais e de 

acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna 

público para o conhecimento dos interessados que, às 14h00min do dia 03 de outubro de 

2019, na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal, sita à Av. Professor Sérgio 

Beninho Gheno, 1.046 na cidade de Vespasiano Corrêa/RS, se reunirá a Comissão de 

Licitação, com a finalidade de receber propostas para a aquisição de sêmen bovino. 

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – Constitui objeto da presente licitação a aquisição de sêmen bovino, conforme 

especificações abaixo: 

Item Quant. Unid. Descrição Preço 
máximo 
aceitável 
por dose

1 1.800 Doses Sêmen de touro da raça bovina Holandesa, com pelagem 
preto e branco, com prova americana de agosto de 2019 ou 
internacional equivalente (INTERBULL) com as seguintes 
características: PTAM (Habilidade Prevista de Transmissão 
para Leite) igual ou superior a 1.100 libras e confiabilidade 
mínima de 80%; PTAT (Habilidade Prevista de Transmissão 
para Tipo) igual ou superior a 1.60; Vida produtiva igual ou 
superior a 6.0; Facilidade de parto do touro menor ou igual a 
6.3; TPI (Índice de produção e tipo) igual ou superior a 2.500;
Taxa de prenhez das filhas igual ou superior a 0,7; Índice de 
Contagem de Células Somática igual ou inferior a 2.85; 
Composto de úbere superior ou igual a 1,5; Composto de 
Pernas e Pés igual ou superior a 1,2; Habitabilidade (livability) 
igual ou superior a 2.0; Características de avaliação lineares 
não inferiores -1 e não superiores a 1 para comprimento de 
tetos e colocação de tetos anteriores e posteriores. Serão 
desclassificados os touros que resultarem em um coeficiente 
de endogamia superior a 6.25% nos acasalamentos com 
descendentes dos touros: Super 001HO08778, Freddie 
001HO08784, Encino 001HO07154 e Shottle 029HO12209. 

R$ 35,00

2 1.800 Doses Sêmen de touro da raça bovina Holandesa, pelagem preta e R$ 45,00
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branca, com prova americana de agosto de 2019 ou 
internacional equivalente (INTERBULL) com as seguintes 
características: PTAM (Habilidade Prevista de Transmissão 
para Leite) igual ou superior a 1750 libras e confiabilidade 
mínima de 79%; PTAT (Habilidade Prevista de Transmissão 
para Tipo) igual ou superior a 1,22; Vida produtiva igual ou 
superior a 6.6; Facilidade de parto menor ou igual a 8.0 %; 
Taxa de prenhez das filhas igual ou superior a -0.6; TPI (Índice 
de produção e tipo) igual ou superior a 2.670; Composto de 
úbere superior ou igual a 1,67; Composto de Pernas e Pés 
igual ou superior a 0.55; Características de avaliação lineares 
de pernas vistas lateral acima de -0.9; não inferiores -1 e não 
superiores a 1 para comprimento de tetos e colocação de tetos 
anteriores e posteriores; Índice de Contagem de Células 
Somática igual ou inferior a 2.66. Serão desclassificados os 
touros que resultarem em um coeficiente de endogamia 
superior a 6.25% nos acasalamentos com descendentes dos 
touros: Super 001HO08778, Freddie 001HO0878, Encino 
001HO07154, Cabriolet 001HO10396 e Meteor 011HO10661. 

3 1.500 Doses Sêmen de touro da raça bovina Holandesa pelagem preta e 
branca com prova americana de agosto de 2019 ou 
internacional equivalente (INTERBULL) com as seguintes 
características: PTAM (Habilidade Prevista de Transmissão 
para Leite) igual ou superior a 930 libras e confiabilidade 
mínima de 80%; PTAT (Habilidade Prevista de Transmissão 
para Tipo) igual ou superior a 1,40; Vida produtiva igual ou 
superior a 4.5; Facilidade de parto do touro menor ou igual a 
5.7; TPI (Índice de produção e tipo) igual ou superior a 2.470; 
Taxa de prenhez das filhas igual ou superior a 0.8; Índice de 
Contagem de Células Somática igual ou inferior a 2,82; 
Composto de úbere superior ou igual a 1.90; Composto de 
Pernas e Pés superior ou igual a 0.68; Características de 
avaliação lineares não inferiores -0.5 para comprimento de 
tetos e 0.6 para ângulo da garupa e pernas vistas lateral; 
Índices não superiores a 1.02 para características lineares de 
colocação de tetos anteriores e posteriores e índices não 
superiores a 2.0 para estatura. Serão desclassificados os 
touros que resultarem em um coeficiente de endogamia 
superior a 6.25% nos acasalamentos com descendentes dos 
touros Don Juan 001HO09225, Freddie 001HO08784, 
Cabriolet 001HO10396, Reese 007HO08310; Encino 
001HO07154, Super 001HO08778 e Meteor 011HO10661. 

R$ 35,00

4 1.200 
 

Doses Sêmen de touro da raça bovina Holandesa pelagem preta e 
branca com prova americana de agosto de 2019 ou 
internacional equivalente (INTERBULL) com as seguintes 

R$ 22,00
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características: PTAM (Habilidade Prevista de Transmissão 
para Leite) igual ou superior a 1.000 libras e confiabilidade 
mínima de 80%; PTAT (Habilidade Prevista de Transmissão 
para Tipo) igual ou superior a 1,93; Vida produtiva igual ou 
superior a 3.6; Facilidade de parto do touro menor ou igual a 
6.7; TPI (Índice de produção e tipo) igual ou superior a 2.400; 
Taxa de prenhez das filhas igual ou superior a 3.1; Índice de 
Contagem de Células Somática igual ou inferior a 2,76; 
Composto de úbere superior ou igual a 2.10; Composto de 
Pernas e Pés superior ou igual a 0,96;  Índices de 
características lineares não inferiores -1 e não superiores a 
1.12 para comprimento de tetos e colocação de tetos 
anteriores e posteriores. Serão desclassificados os touros que 
resultarem em um coeficiente de endogamia superior a 6.25% 
nos acasalamentos com descendentes dos touros Reese 
007HO08310; Encino 001HO07154, Super 001HO08778, Don 
Juan 001HO09225, Freddie 001HO08784, Cabriolet 
001HO10396 e Meteor 011HO10661. 

5 1.500 Doses Sêmen de touro da raça bovina Jersey com prova americana 
de agosto de 2019 ou internacional equivalente a INTERBULL, 
com as seguintes características: PTAM (Habilidade Prevista 
de Transmissão) para leite igual ou superior a 1.150 libras com 
confiabilidade mínima de 99%. PTAT (Habilidade Prevista de 
Transmissão para Tipo) igual ou superior a 1.40; JPI (índice de 
desempenho Jersey) maior ou igual a 130; CCS (contagem de 
células somáticas) igual ou inferiores a 2.93; Taxa de prenhez
das filhas acima de 0.5; Índices acima de 4,6 para vida 
produtiva. Serão desclassificados os touros que resultarem em 
um coeficiente de endogamia superior a 6,25% nos 
acasalamentos com descendentes dos touros Lexicon 
001JE00700, Dominican 001JE00770, Mistic 011JE01017, 
Burgundy 200JE00101, Madden 001JE00801, Retreat-P 
029JE03526, Stone 001JE00634 e Monument 001JE00896. 

R$ 32,00

6 1.200 Doses Sêmen de touro da raça bovina Jersey com prova americana 
de agosto de 2019 ou internacional equivalente a INTERBULL, 
com as seguintes características: PTAM (Habilidade Prevista 
de Transmissão) para leite igual ou superior a 1.100 libras com 
confiabilidade mínima de 99%. PTAT (Habilidade Prevista de 
Transmissão para Tipo) igual ou superior a 1.10 com 
confiabilidade mínima de 98%; JPI (índice de desempenho 
Jersey) maior ou igual a 150; CCS (contagem de células 
somáticas) igual ou inferiores a 2.92; Índices acima de 5 para 
vida produtiva, 0.5 para taxa de prenhez das filhas (Dtr PG
Rate do Dairy Bulls.com). Serão desclassificados os touros 
que resultarem em um coeficiente de endogamia superior a 

R$ 22,00
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6,25% nos acasalamentos com descendentes dos touros 
Lexicon 001JE00700, Dominican 001JE00770, Mistic 
011JE1017, Burgundy 200JE00101, Madden 001JE00801, 
Retreat-P 029JE03526, Stone 001JE00634, Chili 029JE03867 
e Monument 001JE00896. 

7 1.200 Doses Sêmen de touro da Raça Bovina Aberdeen Angus. Com dados 
genéticos do produtor: FDE (Facilidade de parto direta) acima 
ou igual a +8; PN peso ao nascer abaixo ou igual a 1,6; PD 
peso ao desmame acima ou igual a +60. PA peso ao ano ou 
PS peso ao sobreano, igual ou maior +110. Comprovar 
número de registro e dados genéticos através de Imagens do 
ano 2018 ou 2019.  

R$ 15,00

8 500 Doses Sêmen GIR Leiteiro com produção da mãe do touro acima de 
7.500 kg em uma lactação. Serão desclassificados os touros 
que resultarem em um coeficiente de endogamia superior a 
6.25% nos acasalamentos com descendentes dos touros: 
DON-GL1808, APACHE-011GL0081 e FBG0728 FB GREGO. 

R$ 15,00

 

2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 – Poderão participar da presente licitação todas as empresas interessadas, desde 

que cumpridas as formalidades e exigências contidas no presente Edital, e que estejam 

regularmente cadastradas no cadastro geral de fornecedores do Município de Vespasiano 

Corrêa/RS, ou preencherem as condições para cadastramento conforme determina a Lei 

vigente. 

2.2 – Para o cadastramento, os interessados deverão entregar no Centro 

Administrativo Municipal até 3 (três) dias antes do recebimento dos envelopes, ou seja, até 30 

de setembro de 2019, os documentos de habilitação citados nos itens 3.1 e 3.2. 

 

3 – DO CADASTRO 

3.1 – REGULARIDADE JURÍDICA 

a) Registro Comercial no caso de firma mercantil individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedades por ações, venha 

acompanhado de documentos de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

da diretoria em exercício; 
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d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento em nosso País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente quando a atividade assim exigir. 

3.2 – REGULARIDE FISCAL  

a) Inscrição de cadastro geral de contribuintes do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

b) Certidão Negativa de Débito Municipal da sede da licitada; 

c) Certificado de Regularidade junto ao FGTS; 

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União; 

e) Certidão Negativa da Receita Estadual; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

g) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor do Foro da 

Comarca sede da pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias; 

h) Declaração que atenda ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02; 

i) Certidão de inscrição de cadastro de contribuintes Municipal (Alvará), relativo ao 

domicilio ou sede do proponente relacionado ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto do presente Edital. 

OBS: Os documentos apresentados poderão ser originais, cópias autenticadas ou 

cópias simples, desde que, acompanhadas dos originais para conferência da autenticidade. 

 

4 – DAS PROPOSTAS 

4.1 – As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação, assinadas em sua 

última folha e rubricadas nas demais, sem rasuras ou emendas, contendo na sua parte 

externa e fronteira a seguinte inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA 

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 

PROPONENTE – NOME DA EMPRESA 

AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA 
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TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE – NOME DA EMPRESA 

 

4.2 – O envelope Nº 01 deverá conter: 

4.2.1 – Certidão cadastral fornecida pelo Município de Vespasiano Corrêa/RS; 

4.2.2 – Comprovante de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte; 

4.2.3 – Declaração que a empresa abre mão do prazo de recurso relativo a fase 

de habilitação. 

Obs.: Caso a licitada não apresente os documentos dos itens 4.2.2 e/ou 4.2.3, a 

mesma não será desclassificada do presente certame. 

4.3 – O envelope Nº 02 deverá conter a proposta financeira e a forma de reajuste 

dos produtos ofertados. 

4.3.1 – A proposta financeira deverá ser apresentada conforme Tabela constante no 

“Anexo I” deste Edital e assinada pelo representante legal da empresa licitada. 

4.4 – A comissão receberá simultaneamente do representante legal da empresa, que 

deverá apresentar o devido credenciamento fora dos envelopes, os envelopes de nº 01 e 

nº 02, abrindo imediatamente os envelopes de nº 01, sendo rubricados todos os documentos 

nele contidos, observando se estão de acordo com o exigido, e a seguir dará vista aos 

interessados presentes, que também os rubricarão. 

4.5 – A comissão poderá suspender a cessão se entender necessário, para maior 

exame dos documentos apresentados. Neste caso, fixará dia, hora e local para comunicar o 

resultado da fase de habilitação. Ocorrendo esta hipótese, a comissão e as licitadas 

rubricarão os envelopes de nº 02, os quais continuarão em poder da comissão. 

4.6 – Vencida a fase de habilitação e no local, data e hora determinados pela 

comissão, serão por ela abertos os envelopes de nº 02. Preliminarmente, serão devolvidos 

intactos os envelopes de nº 02 das empresas inabilitadas. A comissão e as participantes 

rubricarão todas as vias dos documentos contidos nos envelopes abertos. 
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4.7 – O prazo de validade das propostas não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias a 

contar da data do julgamento das mesmas.  

 

5 – DO JULGAMENTO 

5.1 - A presente licitação será processada e julgada pelo menor preço por item, com 

observância do seguinte procedimento: 

a) Abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO” e sua apreciação; 

b) Devolução dos envelopes “PROPOSTAS”, fechados, aos concorrentes inabilitados, 

desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação; 

c) Abertura dos envelopes “PROPOSTAS”, dos concorrentes habilitados, desde que 

transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou 

após o julgamento dos recursos interpostos; 

d) Classificação de propostas, considerando-se o menor preço por item; 

e) Deliberação pela autoridade competente. 

5.2 – A abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” será realizada 

sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata, assinada pelas 

licitadas presentes, facultativamente, e pela Comissão. 

5.3 – Todos os documentos e envelopes “HABILITAÇÃO e PROPOSTA” serão 

rubricados pelas licitadas presentes e pela Comissão. 

5.4 – É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência, 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

5.5 – Ultrapassada a fase de habilitação, abertas as propostas, não mais caberá 

desclassificar as licitadas, por motivo relacionado a habilitação jurídica, qualificação técnica, 

qualificação econômica financeira e regularidade fiscal, salvo, em razão de fatos 

supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento. 

5.6 – No julgamento das propostas, o Município levará em consideração os itens 

especificados no presente Edital.  

5.7 – O Município não deverá considerar: 

a) Qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou vantagem 

baseada nas ofertas das demais licitadas; 
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b) Proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ainda 

que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos. 

c) Proposta que apresente preços unitários superiores aos constantes na Tabela 

do Item 1 – Do Objeto deste Edital. 

5.8 – O julgamento das propostas deverá ser objetivo, devendo, a Comissão de 

Licitação, realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente 

estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele contidos. 

5.9 – Em todos os trâmites será observada a Lei 8.666/93 e alterações. 

5.10 – Quando se apresentar apenas uma empresa concorrente, a análise e 

julgamento dos documentos e propostas ficarão a critério da Comissão de Licitação, 

atendidas às previsões legais do Edital e ao interesse público. 

5.11 – As microempresas e empresas de pequeno porte, que comprovadamente se 

enquadrarem na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, terão facultado o que 

dispõe o Capítulo V da respectiva Lei, para fins de critério de desempate.  

 

6 – DOS RECURSOS 

6.1 – Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas 

nos incisos, alíneas e parágrafos do Art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 

7 – DA HOMOLOGAÇÃO 

7.1 – Esgotados todos os prazos recursais, a autoridade superior homologará a 

presente licitação, ficando a licitada vencedora obrigada a entregar o sêmen bovino licitado 

de acordo com a proposta apresentada. 

 

8 – DA ENTREGA DAS MERCADORIAS 

8.1 – As doses de sêmen bovino deverão ser entregues na Secretaria Municipal de 

Agricultura e Abastecimento do Município, de acordo com a necessidade da mesma, no 

endereço: Av. Professor Sérgio Beninho Gheno, 1.046, Centro, Vespasiano Corrêa/RS. 

 

9 – DO PAGAMENTO 
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9.1 – O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após a entrega do produto, 

com a apresentação da Nota Fiscal e do Atestado de Recebimento por parte da Secretaria 

Municipal da Agricultura e Abastecimento. 

 

10 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

10.1 – As despesas decorrentes desta licitação correrão nas seguintes dotações 

orçamentárias: 

04- Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento 

01- Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento 

20.606.0006- Agricultura 

2009- Incentivo à Produção Animal 

3.3.3.90.30.00000000- Material de Consumo     4208 

 

11 – DAS INFORMAÇÕES 

11.1 – Maiores informações sobre este Edital serão prestadas na Secretaria Municipal 

de Administração e Finanças, sita na Av. Professor Sérgio Beninho Gheno, 1.046, na cidade 

de Vespasiano Corrêa/RS, no horário das 8h30min às 16h, de segunda a sexta-feira. 

 
Vespasiano Corrêa/RS, 17 de setembro de 2019. 

 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 

 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 
 

Regina Vescovi 
Assessor Jurídico 

OAB/RS 93.109
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ANEXO I  

EDITAL Nº 029/2019 

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 

AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO 

 
Item Quant. Unid. Descrição Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

Nome e Código 
do Touro 

1 1.800 Doses Sêmen de touro da raça bovina Holandesa, com pelagem preto e branco, 
com prova americana de agosto de 2019 ou internacional equivalente 
(INTERBULL) com as seguintes características: PTAM (Habilidade 
Prevista de Transmissão para Leite) igual ou superior a 1.100 libras e 
confiabilidade mínima de 80%; PTAT (Habilidade Prevista de 
Transmissão para Tipo) igual ou superior a 1.60; Vida produtiva igual ou 
superior a 6.0; Facilidade de parto do touro menor ou igual a 6.3; TPI 
(Índice de produção e tipo) igual ou superior a 2.500; Taxa de prenhez
das filhas igual ou superior a 0,7; Índice de Contagem de Células 
Somática igual ou inferior a 2.85; Composto de úbere superior ou igual a 
1,5; Composto de Pernas e Pés igual ou superior a 1,2; Habitabilidade 
(livability) igual ou superior a 2.0; Características de avaliação lineares 
não inferiores -1 e não superiores a 1 para comprimento de tetos e 
colocação de tetos anteriores e posteriores. Serão desclassificados os 
touros que resultarem em um coeficiente de endogamia superior a 6.25% 
nos acasalamentos com descendentes dos touros: Super 001HO08778, 
Freddie 001HO08784, Encino 001HO07154 e Shottle 029HO12209. 

 

2 1.800 Doses Sêmen de touro da raça bovina Holandesa, pelagem preta e branca, com 
prova americana de agosto de 2019 ou internacional equivalente 
(INTERBULL) com as seguintes características: PTAM (Habilidade 
Prevista de Transmissão para Leite) igual ou superior a 1750 libras e 
confiabilidade mínima de 79%; PTAT (Habilidade Prevista de 
Transmissão para Tipo) igual ou superior a 1,22; Vida produtiva igual ou 
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superior a 6.6; Facilidade de parto menor ou igual a 8.0 %; Taxa de 
prenhez das filhas igual ou superior a -0.6; TPI (Índice de produção e 
tipo) igual ou superior a 2.670; Composto de úbere superior ou igual a 
1,67; Composto de Pernas e Pés igual ou superior a 0.55; Características
de avaliação lineares de pernas vistas lateral acima de -0.9; não 
inferiores -1 e não superiores a 1 para comprimento de tetos e colocação 
de tetos anteriores e posteriores; Índice de Contagem de Células 
Somática igual ou inferior a 2.66. Serão desclassificados os touros que 
resultarem em um coeficiente de endogamia superior a 6.25% nos 
acasalamentos com descendentes dos touros: Super 001HO08778, 
Freddie 001HO0878, Encino 001HO07154, Cabriolet 001HO10396 e 
Meteor 011HO10661. 

3 1.500 Doses Sêmen de touro da raça bovina Holandesa pelagem preta e branca com 
prova americana de agosto de 2019 ou internacional equivalente 
(INTERBULL) com as seguintes características: PTAM (Habilidade 
Prevista de Transmissão para Leite) igual ou superior a 930 libras e 
confiabilidade mínima de 80%; PTAT (Habilidade Prevista de 
Transmissão para Tipo) igual ou superior a 1,40; Vida produtiva igual ou 
superior a 4.5; Facilidade de parto do touro menor ou igual a 5.7; TPI 
(Índice de produção e tipo) igual ou superior a 2.470; Taxa de prenhez
das filhas igual ou superior a 0.8; Índice de Contagem de Células 
Somática igual ou inferior a 2,82; Composto de úbere superior ou igual a 
1.90; Composto de Pernas e Pés superior ou igual a 0.68; Características 
de avaliação lineares não inferiores -0.5 para comprimento de tetos e 0.6 
para ângulo da garupa e pernas vistas lateral; Índices não superiores a 
1.02 para características lineares de colocação de tetos anteriores e 
posteriores e índices não superiores a 2.0 para estatura. Serão 
desclassificados os touros que resultarem em um coeficiente de 
endogamia superior a 6.25% nos acasalamentos com descendentes dos 
touros Don Juan 001HO09225, Freddie 001HO08784, Cabriolet 
001HO10396, Reese 007HO08310; Encino 001HO07154, Super 
001HO08778 e Meteor 011HO10661. 
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4 1.200 
 

Doses Sêmen de touro da raça bovina Holandesa pelagem preta e branca com 
prova americana de agosto de 2019 ou internacional equivalente 
(INTERBULL) com as seguintes características: PTAM (Habilidade 
Prevista de Transmissão para Leite) igual ou superior a 1.000 libras e 
confiabilidade mínima de 80%; PTAT (Habilidade Prevista de 
Transmissão para Tipo) igual ou superior a 1,93; Vida produtiva igual ou 
superior a 3.6; Facilidade de parto do touro menor ou igual a 6.7; TPI 
(Índice de produção e tipo) igual ou superior a 2.400; Taxa de prenhez
das filhas igual ou superior a 3.1; Índice de Contagem de Células 
Somática igual ou inferior a 2,76; Composto de úbere superior ou igual a 
2.10; Composto de Pernas e Pés superior ou igual a 0,96;  Índices de 
características lineares não inferiores -1 e não superiores a 1.12 para 
comprimento de tetos e colocação de tetos anteriores e posteriores.
Serão desclassificados os touros que resultarem em um coeficiente de 
endogamia superior a 6.25% nos acasalamentos com descendentes dos 
touros Reese 007HO08310; Encino 001HO07154, Super 001HO08778, 
Don Juan 001HO09225, Freddie 001HO08784, Cabriolet 001HO10396 e 
Meteor 011HO10661. 

 

5 1.500 Doses Sêmen de touro da raça bovina Jersey com prova americana de agosto
de 2019 ou internacional equivalente a INTERBULL, com as seguintes 
características: PTAM (Habilidade Prevista de Transmissão) para leite 
igual ou superior a 1.150 libras com confiabilidade mínima de 99%. PTAT 
(Habilidade Prevista de Transmissão para Tipo) igual ou superior a 1.40; 
JPI (índice de desempenho Jersey) maior ou igual a 130; CCS (contagem 
de células somáticas) igual ou inferiores a 2.93; Taxa de prenhez das 
filhas acima de 0.5; Índices acima de 4,6 para vida produtiva. Serão 
desclassificados os touros que resultarem em um coeficiente de 
endogamia superior a 6,25% nos acasalamentos com descendentes dos 
touros Lexicon 001JE00700, Dominican 001JE00770, Mistic 
011JE01017, Burgundy 200JE00101, Madden 001JE00801, Retreat-P 
029JE03526, Stone 001JE00634 e Monument 001JE00896. 

 

6 1.200 Doses Sêmen de touro da raça bovina Jersey com prova americana de agosto  
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de 2019 ou internacional equivalente a INTERBULL, com as seguintes 
características: PTAM (Habilidade Prevista de Transmissão) para leite 
igual ou superior a 1.100 libras com confiabilidade mínima de 99%. PTAT 
(Habilidade Prevista de Transmissão para Tipo) igual ou superior a 1.10 
com confiabilidade mínima de 98%; JPI (índice de desempenho Jersey) 
maior ou igual a 150; CCS (contagem de células somáticas) igual ou 
inferiores a 2.92; Índices acima de 5 para vida produtiva, 0.5 para taxa de 
prenhez das filhas (Dtr PG Rate do Dairy Bulls.com). Serão 
desclassificados os touros que resultarem em um coeficiente de 
endogamia superior a 6,25% nos acasalamentos com descendentes dos 
touros Lexicon 001JE00700, Dominican 001JE00770, Mistic 011JE1017, 
Burgundy 200JE00101, Madden 001JE00801, Retreat-P 029JE03526, 
Stone 001JE00634, Chili 029JE03867 e Monument 001JE00896. 

7 1.200 Doses Sêmen de touro da Raça Bovina Aberdeen Angus. Com dados genéticos 
do produtor: FDE (Facilidade de parto direta) acima ou igual a +8; PN 
peso ao nascer abaixo ou igual a 1,6; PD peso ao desmame acima ou 
igual a +60. PA peso ao ano ou PS peso ao sobreano, igual ou maior 
+110. Comprovar número de registro e dados genéticos através de 
Imagens do ano 2018 ou 2019.  

 

8 500 Doses Sêmen GIR Leiteiro com produção da mãe do touro acima de 7.500 kg 
em uma lactação. Serão desclassificados os touros que resultarem em 
um coeficiente de endogamia superior a 6.25% nos acasalamentos com 
descendentes dos touros: DON-GL1808, APACHE-011GL0081 e
FBG0728 FB GREGO. 
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MINUTA DE CONTRATO Nº ...../2019 

AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO 

 

Que fazem o Município de Vespasiano Corrêa/RS, Entidade de Direito Público, 

inscrita no CNPJ sob nº 01.611.117/0001-74, localizado na Av. Professor Sérgio Beninho 

Gheno, 1.046, neste município, representada por seu Prefeito Municipal, Sr. MARCELO 

PORTALUPPI, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Vespasiano 

Corrêa/RS, de ora em diante denominado simplesmente de CONTRATANTE e a empresa 

......................................................., inscrita no CNPJ sob nº ......................................, com 

sede na ......................................................., na cidade de .............................., neste ato 

representada pelo Sr. ...................................., brasileiro, .........................., ......................, 

portador do RG. nº ............................, expedida pela SSP-RS, inscrito no CPF sob o nº 

.............................., residente e domiciliado na ......................................, Bairro .............., na 

cidade de ................................., doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, 

tendo em vista a Tomada de Preços nº 002/2019 – Edital nº 029/2019 e a proposta da 

empresa vencedora da Licitação que passam a fazer parte integrante deste Contrato, 

resolvem firmar o presente que se regerá pela Lei nº 8.666/93, legislação complementar e 

pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente contratação tem como objeto a aquisição de sêmen bovino, sendo: 

................ doses de sêmen do touro ........................... para a inseminação artificial de 
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conformidade com o projeto de inseminação artificial da Secretaria Municipal da Agricultura e 

Abastecimento do Município e conforme descrito na Tomada de Preços nº 002/2019. 

§ 1º A aquisição do sêmen bovino obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem 

como as disposições da Tomada de Preços 002/2019, e proposta apresentada pela 

CONTRATADA contendo o preço total das mercadorias a serem fornecidas. 

§ 2º DA LICITAÇÃO – A aquisição ora contratada foi objeto de licitação, de 

acordo com o disposto no Art. 22, Inciso III, da Lei nº 8.666/93, sob a modalidade de Tomada 

de Preço, tipo menor preço por item e afixado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

úteis no Quadro de Edital e Avisos do CONTRATANTE, publicado nos jornais: 

............................................................., todos em .............................. 

§ 3º DA GARANTIA CONTRATUAL – As doses de sêmen bovino a serem 

adquiridas terão garantia de qualidade conforme proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

O presente contrato vigorará pelo período de 12 meses a partir de sua 

assinatura, podendo ser aditado por iguais períodos, de conformidade com o a Lei 8.666/93 e 

suas alterações, tendo como fator de reajuste a variação do IGP-M do período, e podendo 

ainda ser rescindido unilateralmente com aviso prévio de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Cumprir fielmente o Contrato de forma que os produtos adquiridos sejam 

entregues de conformidade com as necessidades; 
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b) Entregar as doses de sêmen na Secretaria Municipal de Agricultura e 

Abastecimento do Município, de acordo com a necessidade da mesma, no endereço: Av. 

Professor Sérgio Beninho Gheno, 1.046, Centro, Vespasiano Corrêa/RS. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

Pelos produtos adquiridos, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 

de R$ .......... (..............................................) por dose de sêmen do touro .............................., 

perfazendo o total de R$ .............................. 

  

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE 

Os preços poderão ser reajustados de comum acordo, sendo que para tanto 

deverá a CONTRATADA demonstrar seus cálculos de custo para comprovar o aumento, 

apresentando as respectivas notas fiscais. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com execução do presente Contrato correrão à conta das 

seguintes Dotações Orçamentárias: 

04- Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento 

01- Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento 

20.606.0006- Agricultura 

2009- Incentivo à Produção Animal 

3.3.3.90.30.00000000- Material de Consumo     4208 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após a entrega dos produtos, 

com a apresentação da Nota Fiscal e do Atestado de Recebimento por parte da Secretaria 

Municipal da Agricultura e Abastecimento. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA REJEIÇÃO DOS PRODUTOS 

O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar os produtos no todo ou em 

parte, se em desacordo com a Tomada de Preços e/ou o presente Contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – OS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

Os acréscimos e supressões no presente Contrato obedecerão ao estabelecido 

no Art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA JUDICIAL 

Nos termos dos Arts. 81 e 87 da Lei nº 8.666/93, fica à CONTRATADA, 

garantida a prévia defesa, sujeita à advertência e/ou multa de 2% (dois por cento) sobre o 

valor do Contrato, por infração de qualquer cláusula ou condição do mesmo, dobrável na 

reincidência, a critério do CONTRATANTE. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OUTRAS SANÇÕES 

Em função da natureza da infração, o CONTRATANTE poderá aplicar à 

CONTRATADA as seguintes penas: 

a) executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 
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execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

b) executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 dias, após os 

quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 

atualizado do contrato; 

c) inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao 

montante não adimplido do contrato; 

d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 

declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do 

contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO. 

 O contrato poderá ser rescindido caso a CONTRATADA descumprir as 

condições estabelecidas pelo ato convocatório e as cláusulas deste contrato, de 

conformidade com os Artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Encantado/RS, para dirimir quaisquer 

dúvidas relativas ao cumprimento do instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 
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E por estarem assim justas e acertadas, foi elaborado o presente Contrato em 

02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de 

lido e achado conforme, perante duas testemunhas a tudo presente, vai pelas partes 

assinado as quais se obrigam a cumpri-lo. 

Vespasiano Corrêa/RS, ..... de ................... de 2019. 

 
_______________________   ____________________________ 
Marcelo Portaluppi    ........................................................ 
CONTRATANTE     CONTRATADA 
 
 
Testemunhas: 
 
_______________________   _______________________ 
Plinio Portaluppi     Ronaldo Dachery 
CPF nº 330.022.580/91    CPF nº 469.342.860/49 
 
 
______________________ 
Regina Vescovi 
Assessor Jurídico 
OAB/RS 93.109 


