
 
 

RETIFICAÇÃO  

 

O Município de Lacerdópolis, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público 

interno, com endereço na Rua 31 de Março, 1050, Lacerdópolis/SC, CEP 89660-000, CNPJ 

n. 82.939.471/0001-24, neste ato representado pelo Prefeito Sérgio Luiz Calegari, comunica, 

em virtude da impugnação apresentada pela empresa Alta Genetics Do Brasíl Ltda., a 

retificação do EDITAL DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2020, processo 

licitatório n. 25/2020, emissão: 19/06/2020, que tem por objeto o registro de preços, pelo 

prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição futura e parcelada, conforme a 

necessidade, com recursos próprios, de sêmen bovino de raças com a finalidade leiteira e de 

corte, materiais necessários para a realização de inseminação em novilhas e vacas e de 

nitrogênio liquido, os quais serão utilizados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente de Lacerdópolis/SC, através de servidor público municipal (médico veterinário), 

em programas de melhoramento genético de gado com os produtores rurais do Município de 

Lacerdópolis, de acordo com a Lei Ordinária Municipal n. 1577 de 19 de setembro de 2005 

e Lei Ordinária Municipal n. 2130 de 26 de março de 2018, cuja descrição, quantidades e 

valores máximos estão no tópico 02 (OBJETO) do edital, para constar as seguintes 

alterações: 

 

02 – OBJETO 

[...] 

ITEM QUANT. 

 

UNID. DESCRIÇÃO VALOR 

UNID. 

VALOR 

TOTAL 

 

... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... 

04 300 Dose Sêmen convencional de touro da raça 

Holandesa, cor preto e branco, com 

base na publicação NVO-

INTERBULL ou USDA, não inferior 

a ABRIL DE 2020, ou INTERBULL 

de acordo com a base genética da 

global DAIRY SIRE GENETICS 

EVALUATIONS 

(www.dairybulls.com) ou com prova 

convertida para estes, apresentando as 

seguintes características em sua 

prova: 

... ... 



 
 

- TPI maior ou igual a 2700; 

 - PTA leite igual ou maior a 1000 lbs; 

- Facilidade de parto igual ou menor 

que 7.0%; 

- PTA gordura igual ou superior a 50 

lbs; positivo para porcentagem de 

gordura. 

 - PTA proteína igual ou superior a 30 

lbs; positivo para porcentagem de 

proteína. 

- Contagem de célula somática menor 

ou igual a 2.90; 

- Composto de úbere igual ou superior 

a 1.30; 

-Composto de pernas e pés maior ou 

superior a 0.30; 

 

05 250 Dose Sêmen convencional de touro da raça 

Jersey, com base na publicação NVO-

INTERBULL ou USDA, não inferior 

a ABRIL DE 2020, ou INTERBULL 

de acordo com a base genética da 

global DAIRY SIRE GENETICS 

EVALUATIONS 

(www.dairybulls.com) ou com prova 

convertida para estes, apresentando as 

seguintes características em sua 

prova: 

 - PTA leite igual ou maior a 1200 lbs; 

- PTA gordura igual ou superior a 40 

lbs;  

 - PTA proteína igual ou superior a 40 

lbs;  

- Contagem de célula somática menor 

ou igual a 3.20; 

 

... ... 

06 300 Dose Sêmen convencional de touro da raça 

Braford, importado (prova da 

Associação Argentina de Braford) ou 

... ... 



 
 

nacional (prova do Sumário Nacional 

Conexão Delta G e/ou Programa de 

Avaliação Genética Braford 

EMBRAPA [PAMPAPLUS]); 

apresentando as seguintes 

características em sua prova: 

-Peso Desmama igual ou superior a 

top 5% (ARG) ou DEP para IND ao 

desmame superior ou igual a 11.5; 

-Peso Final top 1% (ARG) ou IND 

final ao sobreano com DEP igual ou 

superior a 13.0; 

    TOTAL: ... 

 

Diante dessa retificação, considera-se republicado o edital e, com isso, alterado o prazo para 

entrega e abertura dos envelopes que era 06/07/2020 para 21/07/2020, até às 14h00min. 

 

Mantêm-se inalteradas as demais disposições do edital. 

 

Lacerdópolis/SC, 07 de julho de 2020. 

 

 

 

SÉRGIO LUIZ CALEGARI 

Prefeito 

 

 

 

 

ANDERSON LUIZ WOLF DE LIMA 

Médico Veterinário 

Servidor público municipal 


