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RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019 

Processo Administrativo nº 49/2019 

 

 

Altera descrição dos itens 2, 3, 5 e 7 do 

Objeto do Edital. 

 

Alair Cemin, Prefeito de Derrubadas/RS, no uso das atribuições legais, torna público o presente 

Edital de Retificação, com base nas disposições a seguir: 

 

1 – Altera as descrições dos itens 2, 3, 5 e 7 do Objeto do Edital da licitação (Item 1, 

subitem 1.1), conforme segue: 

Item  Código Descrição item Un Qde 

2 019.001.183 

Sêmen da Raça Holandesa, Preto e Branco, provado na base 

Americana ou Interbul não inferior a abril de 2019, que 

apresente as seguintes características, leite maior ou igual a 

1650 libras, Gordura maior ou igual a 70 libras e Proteína 

maior ou igual a 40 libras, sendo positivo para Gordura e 

Proteína em percentual, apresentando NM$ maior ou igual 

550, FM$ maior ou igual 570, CM$ maior igual 550, TPI 

maior ou igual 2320, composto de pernas e pés maior ou 

igual a 1,50, composto de úbere maior ou igual a 2,6. Com 

confiabilidade maior ou igual a 95%. 

Dose 400 

3 019.001.180 

Sêmen da Raça Holandesa, Preto e Branco, SEXADO, 

provado na base Americana ou Interbul não inferior a abril 

de 2019, que apresente as seguintes características, PTA leite 

maior ou igual a 1650 libras, Gordura maior ou igual a 45 

libras e Proteína maior ou igual a 45 libras, apresentando 

NM$ maior ou igual 500, FM$ maior ou igual 520, CM$ 

maior ou igual 500, TPI igual ou superior a 2380, composto 

de pernas e pés maior ou igual a 1,90, composto de úbere 

maior ou igual a 2,10, Vida Produtiva (pl) maior ou igual a 

1,3. Com confiabilidade maior ou igual 95%. 

Dose 30 

5 019.001.182 

Sêmen da Raça Holandesa Preto e Branco na base 

Americana ou Interbull, não inferior a abril de 2019, que 

apresente as seguintes características, TPI maior ou igual a 

2500, leite maior ou igual 2600 lbs, composto de úbere igual 

ou superior a 2,3, inserção de úbere anterior maior ou igual a 

2,10, ligamento central maior ou igual a 1,0, vida produtiva 

(pl) maior ou igual a 5,0, contagem de ccs menor ou igual a 

2,90.confiabilidade dos dados de produção e tipo maior ou 

igual a 75%. 

Dose 20 
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7 019.002.041 

Sêmen da Raça Jersey na base americana ou Interbull, não 

inferior a abril de 2019 que apresente as seguintes 

características, leite maior ou igual 1083 lbs, gordura maior 

ou igual a 60 lbs, JPI maior ou igual a 84, JUI maior ou igual 

13,58, altura do úbere posterior maior ou igual a 1,80, 

ligamento central maior ou igual a 0.5, vida produtiva (PL) 

maior ou igual a -0,3. Confiabilidade dos dados de produção 

maior ou igual a 90%. 

Dose 400 

 

2 – Altera data de recebimento de propostas e documentos de habilitação. 

2.1 – O recebimento e a abertura dos envelopes de proposta e documentação serão às 9 horas do 

dia 24 de maio de 2019. 

 

3 – Os demais itens do Edital permanecem inalterados.  

 

  

                               Derrubadas/RS, 10 de maio de 2019. 

 

 

ALAIR CEMIN 

Prefeito Municipal 

 

 

Examinado e aprovado por esta 

Assessoria Jurídica. 

Em ___/___/______. 

 

Dr. John Régis Gemelli dos Santos 

OAB/RS 49.757 

 


