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PROTOCOLO DE ENTREGA EDITAL 

LICITAÇÃO - MODALIDADE CONVITE 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018 

CARTA CONVITE Nº 004/2018 

 

1. EMPRESA CONVIDADA: 

      RAZÃO SOCIAL:   

      CNPJ/MF: 

      ENDEREÇO: 

 

Ou  

Carimbo da Empresa  

 

 

 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO: 

O objeto desta licitação é a aquisição parcelada de Sêmen Bovino para uso em insemi-
nação artificial para atendimento da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária do 
município de Novo Xingu-RS, conforme itens descritos no Anexo I do presente edital. 

 

3. DATA DA ABERTURA: 16/05/2018 ÀS 8:30 HORAS 

 

 

Responsável pelo Recebimento:  
    
Data do Recebimento ____/_____/_____    

Nome: 

CPF ou RG:   

 

______________________________ 

                      Assinatura 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018 

EDITAL DE CONVITE Nº 004/2018, DE MAIO DE 2018. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU 
EDITAL DE CONVITE Nº 004/2018 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

 

Edital de convite para a para a 
aquisição parcelada de sêmen 
bovino para uso em inseminação 
artificial para atendimento da 
Secretaria Municipal de Agricul-
tura e Pecuária do município de 
Novo Xingu – RS.  

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU, no uso de suas atri-

buições legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas respectivas alterações, torna 

público, para o conhecimento dos interessados, que às 8 (oito) horas e 30 (trinta) minu-

tos, do dia 16 do mês de Maio do ano de 2018, na sala de reuniões da Secretaria Munici-

pal de Administração, Planejamento e Finanças da Prefeitura Municipal de Novo Xingu RS, 

situada na Av. Emílio Knaak, 1160, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, de-

signada pela Portaria n° 008/2018, com a finalidade de receber os documentos de habilita-

ção e as propostas para contratação de empresa para o fornecimento de bens, com a en-

trega parcelada de acordo com as necessidades do Município. 

Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora li-

citado, cadastradas ou não, desde que convidadas pelo órgão licitador, que o estenderá 

aos demais cadastrados no Município de Novo Xingu, que manifestar sua intenção de parti-

cipar no prazo de 24 horas antes da hora aprazada para o recebimento dos envelopes de 

documentos e proposta. 

 

1. OBJETO 
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Constitui objeto da presente licitação a contratação para o fornecimento de sêmen 

bovino para uso em inseminação artificial para atendimento da Secretaria Municipal de Agri-

cultura e Pecuária do município de Novo Xingu – RS, conforme detalhado no Termo de Re-

ferência (Anexo I) que integra o presente edital. 

 
 

2. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

2.1. Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela 

Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) enve-

lopes distintos, fechados e identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que 

sugere-se a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE .................... 
EDITAL DE CONVITE Nº ...... 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

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

AO MUNICÍPIO DE .................... 
EDITAL DE CONVITE Nº ...... 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 

2.2. Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao 

processamento e julgamento regular da presente licitação, pertinentes a fase de habilitação 

e de proposta, observando, respectivamente, as determinações constantes nos itens 3 e 4 

do presente edital. 

 
 

3. HABILITAÇÃO 

3.1 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 01: 

  a) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União admi-

nistrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negati-

va). 
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  b) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, relativas ao domi-

cílio ou sede do licitante; 

  c) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

  d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, em cumprimento a Lei nº 12.440/2011, emi-

tida pelo Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao).  

e) declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, de que não está tem-

porariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administra-

ção e de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Públi-

ca, conforme anexo IV; 

  f) declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal n.° 4.358-02, 

que atende ao disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme anexo V. 

  g) cópia autenticada por tabelião ou servidor do município do respectivo Estatuto 

ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedade comerci-

al, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus ad-

ministradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de 

prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, decreto de autorização. Tal documento não será exigido no envelo-

pe nº 01, em caso de tais documentos serem apresentados no credenciamento.  

3.2  A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de 

habilitação, declaração, firmada por contador ou técnico contábil, de que se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste 

edital. 

3.3 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta 

até o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios 

previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e no 

art. 34, da Lei nº  11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no en-

velope de habilitação, declaração, firmada por contador ou técnico contábil, de que se en-
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quadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos neste 

edital. 

3.4 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que 

atender ao item 3.3, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade 

fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova do-

cumentação, que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em 

que for declarada como vencedora do certame. 

3.5 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa 

de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 

apresentem alguma restrição. 

3.6 O prazo de que trata o item 3.4 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 

motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

3.7 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.4, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo da penalidade prevista no item 9.3 desse 

edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

3.8 Os documentos constantes dos itens 3.1, letras “a” ao “d” poderão ser apresenta-

dos em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publi-

cação em órgão de imprensa oficial. Tais documentos poderão, ainda, ser extraídos de sis-

temas informatizados, mediante uso da tecnologia da certificação digital, ficando sujeitos a 

verificação de sua autenticidade pela Administração. 

3.9 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de cre-

denciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos cons-

tantes da presente licitação, observando-se o seguinte: 

3.9.1 Se for representante legal da licitante, documento (s) que confirme (m) tal condição 

(Registro comercial no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato so-

cial em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso 

de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, 

e, ainda, decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País. Tais documentos deverão ser autenticados ou cópias simples 
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acompanhadas de originais para autenticação, comprovando a existência dos necessários 

poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes à 

licitação). 

3.9.2 Se for procurador, preposto ou credenciado da licitante, procuração ou termo de cre-

denciamento (conforme modelo Anexo III), outorgado pelo(s) representante(s) legal(is) da 

licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas 

e para prática de todos os demais atos inerentes à licitação, acompanhado de documento(s) 

que confirme(m) ser o outorgante representante (s) legal (is) da licitante (Registro comercial 

no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devi-

damente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, e, ainda, decreto 

de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País. Tais documentos deverão ser autenticados ou cópias simples acompanhadas de origi-

nais para autenticação). 

 
 

4. PROPOSTA 

4.1 O envelope nº 02 deverá conter a proposta financeira, rubricadas em todas as pá-

ginas e assinada na última, pelo representante legal da empresa, mencionando o preço uni-

tário do item, devendo estar incluídos todos os custos e encargos, inclusive os relativos ao 

frete; 

4.2 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da abertura 

das propostas. 

4.3 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 

sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que 

não for conflitante com o instrumento convocatório. 

 
 

5.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

5.1 Somente serão aceitas as propostas cujo preço unitário ofertado não seja superior 

ao valor de referencia estimado pelo município. 
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.5.2 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade 

com este edital. 

 
 

6. JULGAMENTO 

6.1 Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão 

de Licitação, levando em consideração o menor preço por item. 

6.2 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 

43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93. 

 
 

7. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

7.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 

3.3, deste edital. 

7.2 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam 

iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

7.3 A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal 

da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento 

definitivo do recurso interposto. 

7.4 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da 

proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, nova proposta, por 

escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será decla-

rada vencedora do certame. 

 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada 

na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será 

facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno 

porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 2.1.2 deste 
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edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste 

item. 

 c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou 

cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em se-

rão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

7.5  Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer 

as exigências do item 7.4 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante deten-

tor da proposta originariamente de menor valor. 

7.6 O disposto nos itens 7.2 a 7.4, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 

proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pe-

queno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item 3.3, deste edital). 

7.7 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em 

ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 
 
8. RECURSOS 

8.1 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. 

8.2. O prazo para interposição de recursos relativos as decisões da Comissão de Lici-

tação, relativa ao julgamento da habilitação e da proposta, será de 2 (dois) dias úteis, a con-

tar da intimação da decisão objeto do recurso. 

8.2.1. Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocola-

dos, dentro do prazo previsto no item 8.2, no Setor de protocolo da Prefeitura Municipal du-

rante o horário de expediente, de segunda à sexta-feira, das 7:30 às 11:30 horas e das 13 

às 17 horas, exceto feriados. 

8.3. Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comuni-

cados para que, querendo, apresentem contra-razões, no prazo de 2 (dois) dias úteis e na 

forma prevista no item 8.2.1. 

8.4. Não serão aceitos recursos ou contra-razões apresentados fora do prazo ou envi-

ados via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto no item 8.2.1. 
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8.5. Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contra-razões de recurso, a 

Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, 

do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão. 

8.6. A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao 

recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível. 

8.7. Os prazos previstos nos itens 8.5 e 8.6 poderão ser prorrogados, a critério da Ad-

ministração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, 

por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação deverá ser devidamente justifi-

cada nos autos da licitação. 

 
 

9. PRAZOS 

9.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) di-

as, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contrata-

ção, sem prejuízo da sanção prevista no item 9.3 desse edital. 

9.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo 

período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 

prazo. 

9.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convo-

cará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 

em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licita-

ção, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a ___________. 

9.4 O prazo de entrega dos produtos é de 10(dez) dias úteis, a contar da emissão da 

ordem de fornecimento. 

9.4.1 A entrega dos produtos deverá ser feita junto à Secretaria Municipal de Agricultu-

ra, em horário de expediente da Administração (de segunda à sexta-feira, das 7:30 às 11:30 

horas e das 13 às 17 horas, exceto feriados) no seguinte endereço: Av. Emílio Knaak, 1160, 

centro, Novo Xingu. 
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9.5 O termo inicial do contrato contará a partir de sua assinatura e o final ocorrerá em 

31 de dezembro de 2018. 

9.5.1. O contrato terá seu vencimento antecipado se houver a entrega da totalidade das 

quantidades contratadas antes do termo final previsto no item 9.5. 

 
 

10. DAS PENALIDADES 

10.1 multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso, limitado esta a 20 

(vinte) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 

10.2 multa de 15% (quinze por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cu-

mulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de um ano. 

10.3 multa de 25% (vinte e cinco por cento) no caso de inexecução total do contrato, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.  

10.4  as multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 

 
 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1  O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal e será efetuado 

no prazo de 30 dias, a contar do recebimento da fatura aprovada pelo servidor responsável 

pela fiscalização do contrato; 

11.2  Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensa-

rá a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

11.3 Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos 

da lei que regula a matéria. 

 
 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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  As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta 

da seguinte dotação orçamentária:  

08 Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária 
01 Administração do Sistema Governamental 
2.018 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura 
3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo 
 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do 

prazo e local estabelecidos neste edital. 

13.2 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das pro-

postas ou quaisquer outros documentos. 

13.3 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações 

ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, na 

forma do item 3.9, e os membros da Comissão Julgadora. 

  Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre ma-

téria objeto de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e 

proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei n° 8.666/1993). 

13.4 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentação, não serão 

admitidos à licitação os participantes retardatários. 

12.5 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as 

cláusulas necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na for-

ma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93. 

12.6  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65 da Lei 

8.866/93. 

12.7 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 

Anexo I – Termo de referência; 

Anexo II - Modelo de Proposta; 

Anexo III – Modelo de Termo de Credenciamento; 
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Anexo IV - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, de que não 
está temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a 
Administração e de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Adminis-
tração Pública; 

Anexo V - Modelo de Declaração de Cumprimento do art. 27, inc. V, da Lei n° 8.666/93; 

Anexo VI – Modelo de Termo de Desistência; 

Anexo VII - Minuta de contrato. 

   

  Informações serão prestadas aos interessados no horário de segunda à sexta-

feira, das 7:30 às 11:30 horas e das 13 às 17 horas, exceto feriados, na Secretaria Municipal 

de Adeministração, sita na rua/av. Av. Emílio Knaak, 1160, onde poderão ser obtidas cópias 

do edital sem custo. O edital também poderá se solicitado através do e-mail: licita-

coes@novoxingu.rs.gov.br. 

       
  Novo Xingu – RS, aos 08 dias do mês de Maio de 2018.  

 

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este edital foi examinado e aprovado quanto ao aspecto jurídico, 
deixando de manifestar-se sobre o objeto por não deter conheci-
mento técnico sobre o mesmo. 

 Em ........../.............../............... 

 
 

________________________ 
Alice Klahn Malmann 

OAB RS 85519 
Assessora Jurídica 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 023/2018 

 

CARTA CONVITE Nº 004/2018 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO: Aquisição parcelada de sêmen bovino para uso em inseminação artificial para 
atendimento da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária do município de Novo Xingu 
– RS, de acordo com as características a seguir: 

Sêmen Bovino da raça Holandês Preto e Branco com provas não inferiores a abril de 2018, na base ameri-

cana (Dairy Bulls), que atenda as seguintes características: 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

1 

Características Lineares 

dose 250 54,50 13.625,00 

Altura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

4,00 

Ângulo de casco igual ou superior a: 1,00 

Caracterização leiteira igual ou supe-
rior a: 

1,50 

Composto de pernas e pés igual ou 
superior a: 

0,75 

Composto de úbere igual ou superior 
a: 

2,50 

Estatura igual ou superior a: 1,00 

Largura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

3,50 

Profundidade de úbere igual ou su-
perior a: 

1,00 

Informações de Tipo 

Confiabilidade para dados de produ-
ção igual ou superior a (%): 

75% 

PTA tipo igual ou superior a: 2,00 

TPI igual ou superior a: 2.000,
00 

Características de Gestão 

Células somáticas igual ou inferior a: 3,00 

Vida produtiva igual ou superior a: 4,00 

Características de Produção 

Gordura igual ou superior a (lbs): 50,00 

Produção de leite igual ou superior a 
(lbs): 

1.500,
00 

Proteína igual ou superior a (lbs): 50,00 
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Sêmen Bovino da raça Holandês Preto e Branco com provas não inferiores a abril de 2018, na base ameri-

cana (Dairy Bulls), que atenda as seguintes características: 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

2 

Características Lineares 

dose 100 99,00 9.900,00 

Altura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

3,50 

Ângulo de casco igual ou superior a: 2,00 

Caracterização leiteira igual ou supe-
rior a: 

2,00 

Composto de pernas e pés igual ou 
superior a: 

1,50 

Composto de úbere igual ou superior 
a: 

2,50 

Estatura igual ou superior a: 3,00 

Largura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

3,00 

Profundidade de úbere igual ou su-
perior a: 

2,50 

Informações de Tipo 

Confiabilidade para dados de produ-
ção igual ou superior a (%): 

90% 

PTA tipo igual ou superior a: 3,50 

TPI igual ou superior a: 2.000,
00 

Características de Gestão 

Células somáticas igual ou inferior a: 3,00 

Vida produtiva igual ou superior a: 2,00 

Características de Produção 

Gordura igual ou superior a (lbs): 10,00 

Produção de leite igual ou superior a 
(lbs): 

-50,00 

Proteína igual ou superior a (lbs): 10,00 

 

Sêmen Bovino da raça Holandês Preto e Branco com provas não inferiores a abril de 2018, na base ameri-

cana (Dairy Bulls), que atenda as seguintes características: 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

3 

Características Lineares 

dose 100 35,00 3.500,00 

Altura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

4,00 

Ângulo de casco igual ou superior a: 2,00 

Caracterização leiteira igual ou supe-
rior a: 

1,20 

Composto de pernas e pés igual ou 
superior a: 

2,00 

Composto de úbere igual ou superior 
a: 

3,00 

Estatura igual ou superior a: 2,50 
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Largura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

3,50 

Profundidade de úbere igual ou su-
perior a: 

3,50 

Informações de Tipo 

Confiabilidade para dados de produ-
ção igual ou superior a (%): 

75% 

PTA tipo igual ou superior a: 3,00 

TPI igual ou superior a: 2.000,
00 

Características de Gestão 

Células somáticas igual ou inferior a: 3,00 

Vida produtiva igual ou superior a: 3,50 

Características de Produção 

Gordura igual ou superior a (lbs): 10,00 

Produção de leite igual ou superior a 
(lbs): 

50,00 

Proteína igual ou superior a (lbs): 10,00 

 

Sêmen Bovino da raça Holandês Preto e Branco SEXADO com provas não inferiores a abril de 2018, na 

base americana (Dairy Bulls), que atenda as seguintes características: 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

4 

Características Lineares 

Dose 52 110,50 5.746,00 

Altura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

3,00 

Ângulo de casco igual ou superior a: 1,70 

Caracterização leiteira igual ou supe-
rior a: 

2,50 

Composto de pernas e pés igual ou 
superior a: 

1,50 

Composto de úbere igual ou superior 
a: 

1,50 

Estatura igual ou superior a: 3,00 

Largura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

3,00 

Profundidade de úbere igual ou su-
perior a: 

1,50 

Informações de Tipo 

Confiabilidade para dados de produ-
ção igual ou superior a (%): 

75% 

PTA tipo igual ou superior a: 2,50 

TPI igual ou superior a: 2.000,
00 

Características de Gestão 

Células somáticas igual ou inferior a: 3,00 

Vida produtiva igual ou superior a: 0,50 

Características de Produção 

Gordura igual ou superior a (lbs): 10,00 

Produção de leite igual ou superior a 
(lbs): 

50,00 
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Proteína igual ou superior a (lbs): 10,00 

 

Sêmen Bovino da raça Holandês Preto e Branco com provas não inferiores a abril de 2018, na base ameri-

cana (Dairy Bulls), que atenda as seguintes características: 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

5 

Características Lineares 

Dose 50 56,50 2.825,00 

Altura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

3,50 

Ângulo de casco igual ou superior a: 2,00 

Caracterização leiteira igual ou supe-
rior a: 

2,50 

Composto de pernas e pés igual ou 
superior a: 

1,50 

Composto de úbere igual ou superior 
a: 

2,00 

Estatura igual ou superior a: 2,50 

Largura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

3,00 

Profundidade de úbere igual ou su-
perior a: 

2,00 

Informações de Tipo 

Confiabilidade para dados de produ-
ção igual ou superior a (%): 

75% 

PTA tipo igual ou superior a: 2,50 

TPI igual ou superior a: 2.000,
00 

Características de Gestão 

Células somáticas igual ou inferior a: 3,00 

Vida produtiva igual ou superior a: 2,50 

Características de Produção 

Gordura igual ou superior a (lbs): 10,00 

Produção de leite igual ou superior a 
(lbs): 

50,00 

Proteína igual ou superior a (lbs): 10,00 

 

Sêmen Bovino da raça Holandês Preto e Branco com provas não inferiores a abril de 2018, na base ameri-

cana (Dairy Bulls), que atenda as seguintes características: 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

6 

Características Lineares 

Dose 200 50,00 10.000,00 

Altura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

4,00 

Ângulo de casco igual ou superior a: 2,00 

Caracterização leiteira igual ou supe-
rior a: 

1,70 

Composto de pernas e pés igual ou 
superior a: 

1,50 

Composto de úbere igual ou superior 
a: 

3,00 

Estatura igual ou superior a: 3,50 
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Largura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

3,50 

Profundidade de úbere igual ou su-
perior a: 

4,20 

Informações de Tipo 

Confiabilidade para dados de produ-
ção igual ou superior a (%): 

90% 

PTA tipo igual ou superior a: 3,50 

TPI igual ou superior a: 1.500,
00 

Características de Gestão 

Células somáticas igual ou inferior a: 3,00 

Vida produtiva igual ou superior a: 1,50 

Características de Produção 

Gordura igual ou superior a (lbs): -10,00 

Produção de leite igual ou superior a 
(lbs): 

50,00 

Proteína igual ou superior a (lbs): 10,00 

 

Sêmen Bovino da raça Holandês Preto e Branco com provas não inferiores a abril de 2018, na base ameri-

cana (Dairy Bulls), que atenda as seguintes características: 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

7 

Características Lineares 

Dose 300 32,50 9.750,00 

Altura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

4,00 

Ângulo de casco igual ou superior a: 1,50 

Caracterização leiteira igual ou supe-
rior a: 

1,50 

Composto de pernas e pés igual ou 
superior a: 

1,70 

Composto de úbere igual ou superior 
a: 

2,50 

Estatura igual ou superior a: 1,50 

Largura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

4,00 

Profundidade de úbere igual ou su-
perior a: 

1,50 

Informações de Tipo 

Confiabilidade para dados de produ-
ção igual ou superior a (%): 

75% 

PTA tipo igual ou superior a: 2,50 

TPI igual ou superior a: 2.000,
00 

Características de Gestão 

Células somáticas igual ou inferior a: 3,00 

Vida produtiva igual ou superior a: 2,50 

Características de Produção 

Gordura igual ou superior a (lbs): 10,00 

Produção de leite igual ou superior a 
(lbs): 

50,00 
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Proteína igual ou superior a (lbs): 10,00 

 

Sêmen Bovino da raça Jersey com provas não inferiores a abril de 2018, na base americana (Dairy Bulls), 

que atenda as seguintes características: 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

8 

Características Lineares 

Dose 300 24,00 7.200,00 

Altura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

1,00 

Ângulo de casco igual ou superior a: 0,50 

Caracterização leiteira igual ou supe-
rior a: 

0,75 

Estatura igual ou superior a: -0,50 

Largura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

0,50 

Profundidade de úbere igual ou su-
perior a: 

1,00 

Informações de Tipo 

Confiabilidade para dados de produ-
ção igual ou superior a (%): 

75% 

PTA tipo igual ou superior a: 1,00 

PTI igual ou superior a: 100,00 

Características de Gestão 

Células somáticas igual ou inferior a: 3,50 

Vida produtiva igual ou superior a: 3,00 

Características de Produção 

Gordura igual ou superior a (lbs): 30,00 

Produção de leite igual ou superior a 
(lbs): 

1.000,
00 

Proteína igual ou superior a (lbs): 30,00 

 

Sêmen Bovino da raça Jersey com provas não inferiores a abril de 2018, na base americana (Dairy Bulls), 

que atenda as seguintes características: 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

9 

Características Lineares 

Dose 100 34,00 3.400,00 

Altura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

1,00 

Ângulo de casco igual ou superior a: 0,50 

Caracterização leiteira igual ou supe-
rior a: 

  -020 

Estatura igual ou superior a: -0,20 

Largura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

-0,20 

Profundidade de úbere igual ou su-
perior a: 

3,00 

Informações de Tipo 

Confiabilidade para dados de produ-
ção igual ou superior a (%): 

75% 

PTA tipo igual ou superior a: 1,50 

PTI igual ou superior a: 100,00 
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Características de Gestão 

Células somáticas igual ou inferior a: 3,00 

Vida produtiva igual ou superior a: 5,00 

Características de Produção 

Gordura igual ou superior a (lbs): 20,00 

Produção de leite igual ou superior a 
(lbs): 

500,00 

Proteína igual ou superior a (lbs): 20,00 

 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

10 Sêmen da raça ABERDEEM ANGUS dose 150 14,00 2.100,00 

 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

11 Sêmen da raça GIR LEITEIRO dose 150 15,50 2.325,00 

 
2 – JUSTIFICATIVA 
O objeto da presente licitação visa auxiliar os Produtores Rurais no melhoramento genético 
do seu rebanho e, consequentemente, no aumento da produção da bacia leiteira do municí-
pio de Novo Xingu-RS.  
 
3 – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
3.1 - O Objeto deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis contar da emissão da ordem 
de fornecimento. 
3.2 - Local de entrega: Av. Emílio Knaak, 1160 – Secretaria Municipal de Agricultura e Pe-
cuária - Centro Administrativo. 
 
4 – RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 
O recebimento dos produtos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que depende-
rá da análise do mesmo, por servidor, que deverá verificar a quantidade e atendimento à 
todas as especificações, contidas neste Termo de Referência e no Edital para a Aceitação 
Definitiva. 
 
5 – PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal e será efetuado no 
prazo de 30 dias, a contar do recebimento da fatura aprovada pelo servidor responsável pe-
la fiscalização do contrato 
5.2. O pagamento será em moeda corrente nacional, através de cheque nominal, em favor 
da empresa contratada ou através de crédito em conta bancária, se assim for solicitado, e 
neste último caso, havendo despesas bancárias, estas correrão por conta do favorecido. 
 

6 - DO PRAZO CONTRATUAL 

A contratação ora licitada terá duração até 31 de dezembro de 2018, entrando em vigência a 
partir da data de assinatura do contrato.  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 023/2018 

CARTA CONVITE Nº 004/2018 

 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Convite nº 004/2018, acatan-
do todas as estipulações consignadas no Edital e Termo de Referência, conforme abaixo: 

PROPOSTA FINANCEIRA 

RAZÃO SOCIAL:         

CNPJ:     Contato: 

Endereço:                 Fone: 

Cidade:                                                                               Estado: 

Dados Bancários: 

 

Sêmen Bovino da raça Holandês Preto e Branco com provas não inferiores a abril de 2018, na base ameri-

cana (Dairy Bulls), que atenda as seguintes características: 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

1 

Características Lineares 

dose 250   

Altura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

4,00 

Ângulo de casco igual ou superior a: 1,00 

Caracterização leiteira igual ou supe-
rior a: 

1,50 

Composto de pernas e pés igual ou 
superior a: 

0,75 

Composto de úbere igual ou superior 
a: 

2,50 

Estatura igual ou superior a: 1,00 

Largura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

3,50 

Profundidade de úbere igual ou su-
perior a: 

1,00 

Informações de Tipo 

Confiabilidade para dados de produ-
ção igual ou superior a (%): 

75% 

PTA tipo igual ou superior a: 2,00 

TPI igual ou superior a: 2.000,
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00 

Características de Gestão 

Células somáticas igual ou inferior a: 3,00 

Vida produtiva igual ou superior a: 4,00 

Características de Produção 

Gordura igual ou superior a (lbs): 50,00 

Produção de leite igual ou superior a 
(lbs): 

1.500,
00 

Proteína igual ou superior a (lbs): 50,00 

 

Sêmen Bovino da raça Holandês Preto e Branco com provas não inferiores a abril de 2018, na base ameri-

cana (Dairy Bulls), que atenda as seguintes características: 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

2 

Características Lineares 

dose 100   

Altura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

3,50 

Ângulo de casco igual ou superior a: 2,00 

Caracterização leiteira igual ou supe-
rior a: 

2,00 

Composto de pernas e pés igual ou 
superior a: 

1,50 

Composto de úbere igual ou superior 
a: 

2,50 

Estatura igual ou superior a: 3,00 

Largura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

3,00 

Profundidade de úbere igual ou su-
perior a: 

2,50 

Informações de Tipo 

Confiabilidade para dados de produ-
ção igual ou superior a (%): 

90% 

PTA tipo igual ou superior a: 3,50 

TPI igual ou superior a: 2.000,
00 

Características de Gestão 

Células somáticas igual ou inferior a: 3,00 

Vida produtiva igual ou superior a: 2,00 

Características de Produção 

Gordura igual ou superior a (lbs): 10,00 

Produção de leite igual ou superior a 
(lbs): 

-50,00 

Proteína igual ou superior a (lbs): 10,00 

 

Sêmen Bovino da raça Holandês Preto e Branco com provas não inferiores a abril de 2018, na base ameri-

cana (Dairy Bulls), que atenda as seguintes características: 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

3 

Características Lineares 

dose 100   Altura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

4,00 



                                                                                                                                                        
Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Novo Xingu 
 
 
 

Avenida Emílio Knaak, 1.160 | CEP 99687-000 | CNPJ 04.207.526/0001-06 

Fone (54) 3617 8051 | e-mail: licitacoes@novoxingu.rs.gov.br | site: www.novoxingu.rs.gov.br 

 

22 

Ângulo de casco igual ou superior a: 2,00 

Caracterização leiteira igual ou supe-
rior a: 

1,20 

Composto de pernas e pés igual ou 
superior a: 

2,00 

Composto de úbere igual ou superior 
a: 

3,00 

Estatura igual ou superior a: 2,50 

Largura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

3,50 

Profundidade de úbere igual ou su-
perior a: 

3,50 

Informações de Tipo 

Confiabilidade para dados de produ-
ção igual ou superior a (%): 

75% 

PTA tipo igual ou superior a: 3,00 

TPI igual ou superior a: 2.000,
00 

Características de Gestão 

Células somáticas igual ou inferior a: 3,00 

Vida produtiva igual ou superior a: 3,50 

Características de Produção 

Gordura igual ou superior a (lbs): 10,00 

Produção de leite igual ou superior a 
(lbs): 

50,00 

Proteína igual ou superior a (lbs): 10,00 

 

Sêmen Bovino da raça Holandês Preto e Branco SEXADO com provas não inferiores a abril de 2018, na 

base americana (Dairy Bulls), que atenda as seguintes características: 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

4 

Características Lineares 

Dose 52   

Altura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

3,00 

Ângulo de casco igual ou superior a: 1,70 

Caracterização leiteira igual ou supe-
rior a: 

2,50 

Composto de pernas e pés igual ou 
superior a: 

1,50 

Composto de úbere igual ou superior 
a: 

1,50 

Estatura igual ou superior a: 3,00 

Largura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

3,00 

Profundidade de úbere igual ou su-
perior a: 

1,50 

Informações de Tipo 

Confiabilidade para dados de produ-
ção igual ou superior a (%): 

75% 

PTA tipo igual ou superior a: 2,50 

TPI igual ou superior a: 2.000,
00 
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Características de Gestão 

Células somáticas igual ou inferior a: 3,00 

Vida produtiva igual ou superior a: 0,50 

Características de Produção 

Gordura igual ou superior a (lbs): 10,00 

Produção de leite igual ou superior a 
(lbs): 

50,00 

Proteína igual ou superior a (lbs): 10,00 

 

Sêmen Bovino da raça Holandês Preto e Branco com provas não inferiores a abril de 2018, na base ameri-

cana (Dairy Bulls), que atenda as seguintes características: 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

5 

Características Lineares 

Dose 50   

Altura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

3,50 

Ângulo de casco igual ou superior a: 2,00 

Caracterização leiteira igual ou supe-
rior a: 

2,50 

Composto de pernas e pés igual ou 
superior a: 

1,50 

Composto de úbere igual ou superior 
a: 

2,00 

Estatura igual ou superior a: 2,50 

Largura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

3,00 

Profundidade de úbere igual ou su-
perior a: 

2,00 

Informações de Tipo 

Confiabilidade para dados de produ-
ção igual ou superior a (%): 

75% 

PTA tipo igual ou superior a: 2,50 

TPI igual ou superior a: 2.000,
00 

Características de Gestão 

Células somáticas igual ou inferior a: 3,00 

Vida produtiva igual ou superior a: 2,50 

Características de Produção 

Gordura igual ou superior a (lbs): 10,00 

Produção de leite igual ou superior a 
(lbs): 

50,00 

Proteína igual ou superior a (lbs): 10,00 

 

Sêmen Bovino da raça Holandês Preto e Branco com provas não inferiores a abril de 2018, na base ameri-

cana (Dairy Bulls), que atenda as seguintes características: 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

6 

Características Lineares 

Dose 200   
Altura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

4,00 

Ângulo de casco igual ou superior a: 2,00 
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Caracterização leiteira igual ou supe-
rior a: 

1,70 

Composto de pernas e pés igual ou 
superior a: 

1,50 

Composto de úbere igual ou superior 
a: 

3,00 

Estatura igual ou superior a: 3,50 

Largura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

3,50 

Profundidade de úbere igual ou su-
perior a: 

4,20 

Informações de Tipo 

Confiabilidade para dados de produ-
ção igual ou superior a (%): 

90% 

PTA tipo igual ou superior a: 3,50 

TPI igual ou superior a: 1.500,
00 

Características de Gestão 

Células somáticas igual ou inferior a: 3,00 

Vida produtiva igual ou superior a: 1,50 

Características de Produção 

Gordura igual ou superior a (lbs): -10,00 

Produção de leite igual ou superior a 
(lbs): 

50,00 

Proteína igual ou superior a (lbs): 10,00 

 

Sêmen Bovino da raça Holandês Preto e Branco com provas não inferiores a abril de 2018, na base ameri-

cana (Dairy Bulls), que atenda as seguintes características: 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

7 

Características Lineares 

Dose 300   

Altura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

4,00 

Ângulo de casco igual ou superior a: 1,50 

Caracterização leiteira igual ou supe-
rior a: 

1,50 

Composto de pernas e pés igual ou 
superior a: 

1,70 

Composto de úbere igual ou superior 
a: 

2,50 

Estatura igual ou superior a: 1,50 

Largura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

4,00 

Profundidade de úbere igual ou su-
perior a: 

1,50 

Informações de Tipo 

Confiabilidade para dados de produ-
ção igual ou superior a (%): 

75% 

PTA tipo igual ou superior a: 2,50 

TPI igual ou superior a: 2.000,
00 

Características de Gestão 
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Células somáticas igual ou inferior a: 3,00 

Vida produtiva igual ou superior a: 2,50 

Características de Produção 

Gordura igual ou superior a (lbs): 10,00 

Produção de leite igual ou superior a 
(lbs): 

50,00 

Proteína igual ou superior a (lbs): 10,00 

 

Sêmen Bovino da raça Jersey com provas não inferiores a abril de 2018, na base americana (Dairy Bulls), 

que atenda as seguintes características: 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

8 

Características Lineares 

Dose 300   

Altura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

1,00 

Ângulo de casco igual ou superior a: 0,50 

Caracterização leiteira igual ou supe-
rior a: 

0,75 

Estatura igual ou superior a: -0,50 

Largura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

0,50 

Profundidade de úbere igual ou su-
perior a: 

1,00 

Informações de Tipo 

Confiabilidade para dados de produ-
ção igual ou superior a (%): 

75% 

PTA tipo igual ou superior a: 1,00 

PTI igual ou superior a: 100,00 

Características de Gestão 

Células somáticas igual ou inferior a: 3,50 

Vida produtiva igual ou superior a: 3,00 

Características de Produção 

Gordura igual ou superior a (lbs): 30,00 

Produção de leite igual ou superior a 
(lbs): 

1.000,
00 

Proteína igual ou superior a (lbs): 30,00 

 

Sêmen Bovino da raça Jersey com provas não inferiores a abril de 2018, na base americana (Dairy Bulls), 

que atenda as seguintes características: 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

9 

Características Lineares 

Dose 100   

Altura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

1,00 

Ângulo de casco igual ou superior a: 0,50 

Caracterização leiteira igual ou supe-
rior a: 

  -020 

Estatura igual ou superior a: -0,20 

Largura de úbere posterior igual ou 
superior a: 

-0,20 

Profundidade de úbere igual ou su- 3,00 
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perior a: 

Informações de Tipo 

Confiabilidade para dados de produ-
ção igual ou superior a (%): 

75% 

PTA tipo igual ou superior a: 1,50 

PTI igual ou superior a: 100,00 

Características de Gestão 

Células somáticas igual ou inferior a: 3,00 

Vida produtiva igual ou superior a: 5,00 

Características de Produção 

Gordura igual ou superior a (lbs): 20,00 

Produção de leite igual ou superior a 
(lbs): 

500,00 

Proteína igual ou superior a (lbs): 20,00 

 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

10 Sêmen da raça ABERDEEM ANGUS dose 150   

 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

11 Sêmen da raça GIR LEITEIRO dose 150   

         

TOTAL GERAL: R$ ________________________ 

Nossa proposta vigorará pelo prazo de 60(sessenta) dias, contados da abertura das 
propostas. 

Prazo de entrega: 

Garantia: 

Local e Data: 

 

 

 

 

Carimbo e assinatura do representante legal 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 023/2018 

CARTA CONVITE Nº 004/2018 

 

ANEXO III 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

Credencio (amos) o(a) Sr.(a) ..........................................., portador(a) da CI nº 
..................................................... e CPF nº ............................................................, a partici-
par da licitação instaurada pelo Município de NOVO XINGU/RS, Carta Convite nº 004/2018, 
na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em 
nome de ..........................................................................................(nome da  licitante), CNPJ 
nº .........................................................., bem como formular propostas, apresentar declara-
ções e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

.................................., ............ de ............................ de 2018. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Este termo de credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 023/2018 

CARTA CONVITE Nº 004/2018 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE QUE NÃO 
ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA 
DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔ-
NEA PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 

 

Declaro (amos), sob as penas da Lei, que (nome da licitante), CNPJ nº.............................., 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação da licitação Município de NOVO XINGU/RS, 
Carta Convite nº 004/2018. 

Declaro (amos) também não estar temporariamente suspensa de participar em licitação e 
impedida de contratar com a Administração, bem como não ter sido declarada inidônea para 
licitar e contratar com a Administração Pública. 

 

..............................., ........ de ............................ de 2018. 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 

 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue no envelope nº 01. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 023/2018 

CARTA CONVITE Nº 004/2018 

 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDE-
RAL 

 

 

 Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 
……………………………………………………………………………………………………………
…… (nome da licitante), CNPJ nº .........................................................., não desenvolve tra-
balho noturno, perigoso ou insalubre com pessoas menores de dezoito anos, nem desenvol-
ve qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos, em cumprimento do disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição 
Federal. 

 

 

.................................., ............ de ............................ de 2018. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 023/2018 
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CARTA CONVITE Nº 004/2018 

 

ANEXO VI 

 

TERMO DE DESISTÊNCIA 

 

 

                      A empresa abaixo assinada, participante do Edital de Carta Convite n.º 
004/2018, declara que, caso habilitada, não pretende recorrer da decisão da Comissão de 
Licitações, que julgou os documentos de habilitação das empresas participantes, desistindo 
assim, expressamente, do direito  de  recurso  e do prazo  respectivo  e  concordando,  em 
consequência,   com   o   curso  do   procedimento   licitatório, passando-se  à  abertura dos 
envelopes de propostas das  empresas licitantes habilitadas.  

 

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

Licitante 

Carimbo da empresa (com o CNPJ) 

 

 

 

*OBSERVAÇÃO: A presente declaração é de caráter facultativo, visando somente agilizar 
os trâmites licitatórios. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 023/2018 

CARTA CONVITE Nº 004/2018 

 

ANEXO VII 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
NOVO XINGU E A EMPRESA _______________, CUJO OB-
JETO É A AQUISIÇÃO PARCELADO DE SÊMEN BOVINOS. 

 

 

Contrato que entre si celebram, de um lado, o Município de Novo Xingu, pessoa jurídica de 
direito público interno, CNPJ nº 04.207.526/0001-06, sito na Avenida Emilio Knaak, 1160, na 
cidade de Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JAIME 
EDSSON MARTINI, brasileiro, casado, portador do CPF nº 326.662.330-49, residente e do-
miciliado na Av. Emilio Knaak, cidade de Novo Xingu – RS, doravante denominado apenas 
CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa xxx, inscrita no CNPJ Nº xxx, com sede na rua 
xxx, Bairro xxx, no município de xxx, doravante denominada CONTRATADA, representada 
neste ato pelo Sr. xxx, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado na rua xxx, 
cidade de xxx , portador do CPF nº xxx, cédula de identidade n.º xxx, estabelecem o presen-
te CONTRATO DE FORNECIMENTO, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e condições 
estabelecidas no Convite n.º 004/2018, constante do Processo  Administrativo Licitatório nº 
023/2018 e consoante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa para AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE SÊMEN BOVINO PARA USO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PARA ATENDI-
MENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO 
DE NOVO XINGU – RS com as características e quantidades assim especificadas: 

Item Descrição Produto Qtd/Und Valor Unit. R$ Valor Total 

 
 

   

 
 

   

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO DO SÊMEN 

2.1. O sêmen será entregue de acordo com as necessidades, solicitações e orientações ex-
pedidas pela CONTRATANTE, na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, de acordo 
com a proposta oferecida. 
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2.2. O fornecimento do sêmen deve se ater às condições estabelecidas no Edital de Convite 
nº 004/2018 e na Proposta de Preços, bem como às normas legais e éticas que regulamen-
tam os direitos e a atividade. 

2.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de solicitar todo o objeto ou em partes, de acor-
do com suas necessidades e dentro dos parâmetros estabelecidos na legislação em vigor. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e demais de-
correntes da execução dos serviços que lhe estão afetos, os quais não poderão, em ne-
nhuma hipótese, ser transferidos a CONTRATANTE, respondendo, civil e criminalmente, por 
eventuais prejuízos causados a terceiros ou a própria CONTRATANTE, na execução deste 
Contrato. 

3.1.1. Dentre os encargos da CONTRATADA incluem-se frete, diárias de funcionários, custo 
de postagem, bem como demais custos relativos ao correto fornecimento dos produtos. 

3.2. Entregar os produtos dentro das solicitações e especificações solicitadas, sendo que a 
inobservância desta condição sujeitará a CONTRATADA as sanções contratuais. 

3.3. Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 
licitação. 

3.4. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos produtos entregues, especificados neste Con-
trato, de modo a garantir sua qualidade, utilizando instrumentos e pessoal técnico qualifica-
do. 

3.5. Caso a CONTRATADA se recuse a executar o objeto deste Contrato ou o faça fora das 
condições estabelecidas, a CONTRATANTE poderá, após regular aviso ou notificação, res-
cindir o presente Contrato e aplicar à CONTRATADA, as penalidades previstas no artigo 87 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1. Prestar as informações necessárias para execução correta do ora contratado. 

4.2. Verificar a conformidade do fornecimento dos produtos, com a especificação e o preço, 
recebê-los e proceder à verificação final, comparando os dados descritos no Contrato com 
os das Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA. 

4.2.1. A aceitação definitiva ocorrerá em 48 (quarenta e oito) horas, quando as Notas Fiscais 
referidas serão atestadas por servidor responsável, designado para este fim, e liberado o 
pagamento a elas relativo. 

4.3. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para correção de irregularidades constata-
das na prestação dos serviços. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

5.1. A fiscalização do fornecimento dos produtos ficará a cargo da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Pecuária, através do Servidor Leovandro Carini. 
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5.2. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, 
não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos 
serviços.  

5.3. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de correspon-
dência oficial. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO  

6.1. O valor total deste contrato é de R$ _____________  

6.2. No preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como frete, tributos e 
demais encargos fiscais e trabalhistas.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. As despesas, durante o exercício de 2018, correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 

08 Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária 
01 Administração do Sistema Governamental 
2.018 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura 
3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA  

8.1.  A vigência do Contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura até 31 de dezembro de 
2017. 

8.1.1 O contrato terá seu vencimento antecipado se houver a entrega da totalidade das 
quantidades contratadas antes do termo final previsto no item 9.5. 

8.2 - A Contratada se obriga a acatar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou da 
nota de empenho. 

8.3. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo muni-
cípio ao todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 
mediante simples aviso, com prazo de 30 (trinta) dias observadas as disposições legais per-
tinentes.  

8.4. Não haverá reajustes. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES 

9.1         Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, o 
Município de Novo Xingu - RS garantirá a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser 
apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem pre-
juízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:  

9.1.1 multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso, limitado esta a 20 

(vinte) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
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9.1.2 multa de 15% (quinze por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cu-

mulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de um ano. 

9.1.3 multa de 25% (vinte e cinco por cento) no caso de inexecução total do contrato, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 02 ( dois) anos.  

9.1.4  as multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

10.1.  A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  

10.2.  A rescisão deste Contrato poderá ser:  

10.2.1. determinada  por  ato  unilateral  e  escrita  do  CONTRATANTE,  nos  casos enume-
rados nos  incisos  I a XII  e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CON-
TRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

10.2.2.  amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo  de  licita-
ção, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;  

10.2.3.  judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  

10.3.  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente.  Os casos de rescisão contratual serão formal-
mente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

10.4.  Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre 
que a CONTRATADA se conduzir dolosamente.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO 
AO EDITAL E À PROPOSTA 

11.1.  O presente Contrato fundamenta-se: 

11.1.1.   na Lei Federal nº 8.666/93;  

11.1.2.   nos preceitos de direito público;  

11.1.3.  supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do 
Direito Privado. 

 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

Elegem as partes, independente de qualquer outro por mais privilegiado que for, o Foro da 
Comarca de Constantina/RS, para dirimir qualquer dúvida ou questão do presente contrato. 
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas. 

 

Novo Xingu - RS, ......... de ............................ de 2018. 

 

 

________________________________  ___________________________ 

CONTRATANTE     CONTRADADO 

 

 

______________________________ 

Leovandro Carini 

Fiscal do Contrato 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

________________________    ________________________ 

 


