
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENARIO


AV ANTONIO MENEGATTI, 845


FONE 54-3613 5160


Edital de Licitação


DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 06/02/2019
Modalidade.:
 Convite

Numero.....:
 0003/19
 DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 18/02/2019


HORARIO......................:
 15:00


Fornecedor.:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO

Endereço...:
 AV. ANTONIO MENEGATTI

CGCMF......:
 93539138000144

CGCICM.....:
 Fone..:
 05436135160


CENTENARIO
Cidade.....:
 Estado:
 RS
 CEP:
 99838000


OBJETIVO:
  Contratação de empresa para a prestação de serviços de 

atendimento técnico pecuário na realização de inseminações 

artificiais em gado bovino de leite e corte do rebanho local. 


ENCARGOS GERAIS DA LICITAÇÃO


01- Local da Entrega das Propostas.....: 
PREFEITURA DE CENTENARIO


MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO
02- Local de Entrega do Objeto Licitado: 


ATÉ AS 15:00 HORAS DO DIA 18/02/2019
03- Prazo de Entrega das Propostas.....: 


CONFORME CONTRATO
04- Prazo de Entrega do Objeto Licitado: 


05- Condições de Pagamento.............: 
MENSAL


06- Validade da Proposta...............: 
60 Dias


Objeto/Objetivo:

 

                       Prestação de Serviços de Inseminação Artificial.

 

 

Item:

                      Contratação de empresa para a prestação de serviços de 

atendimento técnico pecuário na realização de inseminações artificiais em gado bovino 

de leite e corte do rebanho local. 

 

Observações:

 

- Os licitantes com o envelope de habilitação/documentação, deverão apresentar cópia 

do ato constitutivo, cartão CNPJ, certidões negativas do INSS (ou outra na forma da 

lei), FGTS, Federal (ou outra na forma da lei) Estadual, Municipal e CNDT;

- A presente licitação é do tipo menor preço por inseminação.

- Os licitantes, preferencialmente, deverão preencher suas propostas no formulário 

disponibilizado pelo Município, indicando o valor unitário dos serviços, por 

inseminação.

- O objeto do presente certame é a prestação de serviços de inseminação artificial no 

rebanho local de gado bovino de leite e corte.

- O licitante vencedor deverá disponibilizar profissionais devidamente habilitados, em 

número suficiente a prestação dos serviços.

 - O licitante vencedor deverá disponibilizar profissionais devidamente treinados e 

uniformizados.

- O licitante vencedor deverá dispor de estrutura física e de pessoal para prestação 

de serviços, arcando com as despesas com pessoal e encargos, assim como, com o 
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material, equipamentos e transportes que a execução dos serviços exigir.

- Os serviços serão prestados de acordo com a necessidade do Município, mediante 

solicitação.

- O Município a cada solicitação indicará o local, a propriedade onde deva a 

inseminação ser realizada e a quantidade de inseminações.

 - O licitante vencedor deverá disponibilizar um telefone de contato para a realização 

das chamadas, as quais, dada a peculiaridade do objeto, deverão ser atendidas e 

realizada a inseminação num prazo máximo de 12 horas da solicitação.

 - No preço da inseminação estão incluídas as despesas com pessoal, material, 

equipamentos, transporte e todas as despesas diretas e indiretas decorrentes, estando 

apenas excluído do preço o valor relativo ao sêmen, que será de responsabilidade do 

produtor o seu fornecimento.

- A Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente efetuará o acompanhamento e 

fiscalização da prestação dos serviços.

- O licitante vencedor, mensalmente, deverá remeter ao município uma planilha 

comprobatória contendo a relação das chamadas atendidas, das inseminações realizadas, 

contendo, no mínimo, o nome do produtor, com sua assinatura e a data da inseminação. 

- O Município pagará por inseminação realizada.

- O sêmen a ser utilizado na inseminação será disponibilizado pelo produtor. 

- O licitante vencedor terá um prazo de 05 (cinco) dias, contados da convocação para 

comparecer à Secretaria de Administração e assinar o contrato. O prazo poderá ser 

prorrogado mediante solicitação do licitante vencedor e aceita pelo Município;

- Os serviços deverão ter início imediatamente após a assinatura do contrato.

- A participação do presente certame importa na aceitação de todos seus termos.

- Em caso de inadimplência será aplicado ao licitante e/ou contratado as penalidades 

previstas em lei, observado e proporcional a gravidade destas.

- O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, incidente sobre o objeto 

licitado, será retido, nos valores definidos em lei, quando dos pagamentos.

- É parte integrante deste edital, a minuta contratual.

 


 MINUTA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS


Contratante: Município de Centenário, RS, pessoa jurídica de direito público interno, 

com a sede administrativa à Av. Antonio Menegatti, 845, inscrito no CNPJ sob o nº 

93.539.138/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal.


Contratada:


, firmam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:


Objeto: Prestação de serviços de atendimento técnico pecuário na realização de 

inseminações artificiais em gado bovino de corte e leite.


Cláusula Primeira: O presente contrato regula-se por suas cláusulas, pelo edital ao 

qual se vincula e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
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Cláusula Segunda: O preço justo e acertado que o Município contratante pagará à 

contratada será de R$ ________ (_____________) para cada inseminação artificial 

efetivamente realizada, conforme carta convite nº 03/2019.

Parágrafo Primeiro: O pagamento do valor devido pelo Município será efetuado, 

mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente, proporcional à quantidade de 

inseminações comprovadamente realizadas, mediante a protocolização da nota fiscal.

Parágrafo Segundo: O pagamento será efetuado por inseminação efetivamente realizada.

Parágrafo Terceiro: A contratada, mensalmente, deverá remeter ao município uma 

planilha comprobatória contendo a relação das chamadas atendidas, das inseminações 

realizadas, contendo, no mínimo, o nome do produtor, com sua assinatura e a data da 

inseminação.

Parágrafo Quarto: A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente efetuará o 

acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços.

Parágrafo Quinto: O valor constante do caput desta cláusula poderá ser reajustado 

anualmente com base no IGPM-FGV acumulado no período.


Cláusula Terceira: O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, 

contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado.


Cláusula Quarta: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de 

dotação orçamentária consignada na lei de meios.


 Cláusula Quinta: Constituem direitos de a contratante receber o objeto deste contrato 

nas condições avençadas e da contratada perceber o valor ajustado na forma e no prazo 

convencionado. 

Parágrafo Único: A contratada deverá disponibilizar tantos profissionais quantos forem 

necessários a prestação dos serviços, devidamente habilitados, treinados, 

uniformizados e equipados para tanto, sendo sua a exclusiva responsabilidade pelo 

adimplemento dos encargos previdenciários, trabalhistas e fundiários decorrente da 

relação com seus prepostos. 


Cláusula Sexta: O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes situações: 

                        a) amigavelmente por acordo entre as partes;

                        b) nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei nº8. 666/93;

                        c) unilateralmente, por qualquer das partes, com comunicação prévia com no mínimo 30 

dias de antecedência. 


Cláusula Sétima: O presente contrato é pactuado em observância a Lei nº8. 666/93 e 

suas alterações.


Cláusula Oitava:  A contratada deverá dispor de estrutura física e de pessoal para 

prestação de serviços, arcando com as despesas com pessoal e encargos, assim como, com 

o material, equipamentos e transportes que a execução dos serviços exigir.


Cláusula Nona:  Os serviços serão prestados de acordo com a demanda, necessidade do 

Município, mediante solicitação.

Parágrafo Primeiro: O Município a cada solicitação indicará o local, a propriedade 

onde deva a inseminação ser realizada e a quantidade de inseminações.

Parágrafo Segundo: A contratada deverá disponibilizar um telefone de contato para a 

realização das chamadas, as quais, dada a peculiaridade do objeto, deverão ser 

atendidas e realizada a inseminação num prazo máximo de 12 horas da solicitação.
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Cláusula Décima: O valor indicado na cláusula segunda se refere aos serviços de  

inseminação, excluindo-se apenas o sêmen já que este além de ser de responsabilidade 

do produtor, tem seu preço modificado de acordo com a variedade.

Parágrafo Primeiro: Caso a contratada disponibilize o sêmen ao produtor, a 

responsabilidade pelo pagamento será exclusiva deste, não tendo o Município qualquer 

responsabilidade para tanto.

Parágrafo Segundo: O Município pagará os serviços de inseminação, ai estando incluído 

todas as despesas que disto decorrer, diretas e indiretas, como pessoal, material, 

equipamentos, veículos e outros aqui relacionados ou não, excetuando-se o sêmen, que é 

de responsabilidade do produtor.

Parágrafo Terceiro: A contratada deverá disponibilizar a estrutura necessária para a 

prestação dos serviços como pessoal habilitado e capacitado, veículo para os 

deslocamentos, telefone celular, botijão para armazenagem de sêmen, luvas, material de 

proteção individual e do trabalho e outros aqui não relacionados.


Cláusula Décima Primeira: A contratada é responsável exclusiva por eventuais danos 

causados por seus prepostos ao Município ou a terceiros, em face da execução dos 

serviços objetos deste contrato.


Cláusula Décima Segunda: As partes elegem o foro da Comarca de Gaurama, como 

competente para dirimir eventuais dúvidas decorrentes do presente contrato.


                E por estarem assim justos e acordados lavrou-se o presente termo em duas vias de 

igual teor forma que depois de lido e achado conforme é assinado para que surta seus 

efeitos.


                Centenário, _____ de _______ de 2019.


MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO                        

           Contratante            

                                                                        Contratada


Testemunhas:


1.______________________________          2.______________________

 


Item
 Qtdade
 Unid.
 Especificação
 Valor Unit.
 Vlr. Total


OBJETO:
Contratação de empresa para a prestação de serviços de atendimento técnico pecuário 

na realização de inseminações artificiais em gado bovino de leite e corte do 

rebanho local. 


001
 1
 UN
 Contratação de empresa para a prestação de 

serviços de atendimento técnico pecuário na 

realização de inseminações artificiais em 
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gado bovino de leite e corte do rebanho 

local. 


VALOR TOTAL:__________________________________


Observações do Proponente:


Autorização:
 HILÁRIO JOSÉ KOLASSA

PREFEITO MUNICIPAL


, em 06 de Fevereiro de 2019
CENTENARIO


Assinatura e Carimbo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENARIO


AV ANTONIO MENEGATTI, 845


FONE 54-3613 5160


RECIBO DE PROCESSO LICITATÓRIO


Modalidade.:
 Convite

Numero.....:
 0003/19

DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 06/02/2019


DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 18/02/2019

HORARIO......................:
 15:00


                            Recebemos cópia do processo licitatório conforme 

especificações acima,

bem como estamos cientes das condições gerais impressas na  mesma e as demais normas

que regem as licitações, especialmente a Lei Federal nº  8666/93 e suas alterações.


Carimbo:

Empresa:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO

Endereço:
 AV. ANTONIO MENEGATTI

Municipio:
 CENTENARIO

Nome:


____/____/_______
Data Recebimento:
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