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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2021 

Processo Administrativo nº 548/2021 
 

 O MUNICÍPIO DE GLORINHA, no uso de suas atribuições legais 
e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
comunica que a Comissão Permanente de Licitações, designada pela 
Portaria nº , atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de 
Agricultura, torna público para conhecimento dos interessados, que está 
procedendo ao Chamamento Público para fins de CREDENCIAMENTO de 
pessoas jurídicas para efetuar a prestação de serviços de INSEMINAÇÃO 
ARTIFICIAL EM REBANHOS BOVINOS, conforme Lei Municipal nº 2008, 
de 14 de fevereiro de 2019,  no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, a 
partir do dia 01.07.2021, no Setor de Licitações, sito à Avenida Dr. 
Pompílio Gomes Sobrinho, nº 23.400 Centro – Glorinha/RS. O 
credenciamento permanecerá aberto a futuros interessados que 
preencherem as condições previstas nesse edital, durante todo o seu 
período de vigência. Mais informações poderão ser obtidas, no Setor de 
Compras e Licitações, pelo telefone: (51) 3487-1020 ramal 213. 
 

1 – DO OBJETO 

1.1 É objeto deste edital a prestação de serviços de inseminação artificial 
em rebanhos bovino, nas propriedades dos agricultores do município de 
Glorinha, num total de até 1080 procedimentos por ano, constante no 
Anexo I do presente edital. 

1.2. O valor por procedimento de inseminação artificial é de R$ 133,33 
(cento e trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme pesquisa de 
preços realizada. 

1.3. O valor do sêmen bovino importado é de R$ 33,33 (trinta e três reais 
e trinta e três centavos), conforme pesquisa de preços realizada. 

 
2 - DAS CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO: 

2.1. As empresas interessadas em prestar os serviços de Inseminação 
Artificial em rebanhos bovino leiteiro, deverão apresentar os seguintes 
documentos, em original ou por cópia autenticada em tabelionato ou pelo(s) 
servidor(es) encarregado(s) da Prefeitura Municipal. 

2.2. As pessoas jurídicas interessadas em prestar os serviços ao Município 
de Glorinha/RS, deverão entregar os documentos indicados no item 3 desse 
edital, no Setor de Licitações e Compras, situado na Av. Dr. Pompílio Gomes 
Sobrinho, nº 23.400 Centro, em Glorinha/RS, no horário das 8 às 12h e das 
13h às 17h, a partir do dia 01.07.2021. 

2.3. Serão impedidos de participar do presente Chamamento Público, 
aqueles suspensos do direito de licitar, no prazo e nas condições da 
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suspensão; aqueles que tenham sido declarados inidôneos pela 
Administração direta ou indireta, Municipal, Estadual ou Federal e que 
estiverem em regime de falência ou concordata. 

2.4. Prazo de validade do credenciamento: 12 (doze) meses, a contar da 
assinatura do Termo de Credenciamento, improrrogável.  

2.5. O Termo de Credenciamento será assinado pelo representante legal da 
empresa, que tenha atendido todos os requisitos do Edital. 

2.6. A documentação será recebida em envelope de credenciamento, 
fechado e com a seguinte descrição: 

 

Ao 

Município de Glorinha (RS). 

Edital de Chamamento Público nº 001/2021 

Envelope n.º 01- DOCUMENTAÇÃO 

NOME DA EMPRESA: ................................ 

Endereço: 

Fone de contato: 

Responsável: 

E-mail: 
 
3 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

3.1 Apresentar REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO, conforme 
modelo constante no Anexo II e demais documentos abaixo solicitados. 

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou  
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigo e devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. 
  
II – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
a) Atestado de capacidade técnica, que comprove a prestação de serviços 
compatível ao objeto deste edital, emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado.  
b) Certificado de registro e regularidade do Responsável Técnico, junto ao 
conselho de classe da categoria; com validade vigente.  
c) Diploma de curso específico de inseminação artificial em bovinos e/ou 
ensino superior, cuja grade curricular envolva a atividade em questão, como 
atribuição inerente à respectiva área, dos profissionais que irão realizar o 
serviço de inseminação.  
d) Comprovação de que o responsável técnico pertence ao quadro da 
empresa, através de: contrato de trabalho ou carteira de trabalho e 
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previdência social ou ficha de registro de empregado, com identificação do 
profissional e da empresa ou quando se tratar de sócio ou dirigente da 
empresa licitante tal comprovação será feita através do ato constitutivo da 
mesma ou se o vínculo for de natureza civil apresentar contrato de 
prestação de serviço. 
 
III – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
a) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária, recuperação 
judicial e extrajudicial em prazo não superior a 60 dias da data designada 
para apresentação do documento; 
 
IV – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica – CNPJ;  
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao 
domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividades;  
c) Certidão de Regularidade Conjunta de Débitos relativa aos tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições 
previdenciárias e as contribuições devidas por lei, a terceiros, inclusive as 
inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN (Certidão 
Conjunta Negativa);  
d) Certidão de Regularidade de Pessoa Jurídica do FGTS;  
e) Certidão de Regularidade da Fazenda Municipal do Município da 
proponente;  
f) Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual;  
g) Certidão de Regularidade de débitos trabalhistas junto ao Tribunal 
Superior do Trabalho (CNDT). 
 
4 - DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1. As empresas deverão realizar os procedimentos de inseminação 
artificial, serviços que deverão ser prestados nas propriedades dos 
produtores rurais que possuam talão de produtor rural, localizados dentro 
do município de Glorinha/Rs. Os serviços incluem o deslocamento até a 
propriedade e a realização do serviço, cabendo ao produtor rural a escolha 
e o pagamento do sêmen a ser utilizado, por sua livre escolha.  

4.2 Todos os custos no transporte, manuseio e descarregamento dos 
equipamentos para atendimento aos produtores serão de responsabilidade 
da CONTRATADA.  

4.3. O objeto da presente licitação deverá ser entregue/prestado pela 
Contratada, sem qualquer custo adicional ao preço ofertado. 
4.4. O atendimento contratado deverá ser efetuado em toda área territorial 
do Município de Glorinha, 24 horas por dia, em todos os dias, incluído 
sábados, domingos e feriados, se houver necessidade, mediante solicitação. 
Deverá ser informado no mínimo dois números telefônicos para contato. 
Caso o número disponibilizado seja de telefone celular este deverá possuir 
área de cobertura de sinal.  

4.5. A contratada deverá prestar contas mensalmente, referente as 
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inseminações realizadas, através da entrega de formulário, a ser fornecido 
pela Secretaria Municipal de Agricultura, que deverá estar devidamente 
preenchido e assinado pelo agricultor que recebeu o serviço, conforme 
modelo Anexo VI. 

4.6. Os serviços serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de Agricultura, 
através de Fiscal do Contrato que ficará sobre a responsabilidade do 
servidor municipal designado. 

4.7. Os serviços de inseminação artificial deverão ser executados de acordo 
com a legislação e normas técnicas atinentes a espécie e natureza dos 
serviços.  

4.8. Os serviços objeto deste processo licitatório, serão realizados na forma 
de execução direta, sob gestão do Município, estando a Contratada sujeita 
a cumprir calendário, condições, locais e execução de trabalho em qualquer 
das referidas circunstâncias que a atividade exige.  

4.9. Os serviços resultantes desta licitação deverão, obrigatoriamente, 
serem feitos nas quantidades e dias requisitados, sob pena do proponente 
incorrer em infrações previstas neste Edital e no contrato a ser assinado ou 
instrumento equivalente conforme previsto no art. 62 da lei nº 8.666/93, 
modelo Anexo V.  

4.10. A inseminação artificial será realizada pela Contratada, em período 
de 12 horas, contados do momento da observação do cio e/ou chamado do 
produtor. 

4.11. A contratada é vedada a recusa de animais encaminhados pela 
Contratante, com exceção de animais comprovadamente inaptos a 
inseminação, para os quais a Contratada deverá emitir declaração de 
inaptidão à inseminação, esclarecendo o motivo da inaptidão, no formulário 
de comprovação de inseminação, no campo de observação.  

4.12. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, como 
deslocamento, equipamentos de proteção individual – EPI, alimentação, 
hospedagem, salário, encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem 
do fiel cumprimento dos serviços propostos serão inteiramente de 
responsabilidade da contratada.  

4.13. O município não responderá por quaisquer compromisso assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução dos 
serviços objeto do presente Edital, bem como, por qualquer dano causado 
a terceiros. 

4.14. A eventual reprovação dos serviços, em qualquer fase da sua 
execução, não implicará em alteração dos demais prazos contratuais, nem 
eximirá o Contratante da aplicação das multas contratuais a que está sujeita 
a Contratada.  

4.15. O objeto desta licitação deverá ser iniciado no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, contados do momento do recebimento da Ordem de Serviço, 
que será emitida na data de assinatura do contrato.  

 
5 - DO PAGAMENTO: 

1. O valor pago por procedimento realizado, será de R$ 133,33 (cento e 
trinta e três reais e trinta e três centavos) e R$ 33,33 (trinta e três reais e 
trinta e três centavos) num total de 1080 procedimentos. 
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2. O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado 
mensalmente, tendo em conta o número de procedimentos efetivamente 
realizados mediante a entrega de relatório, contendo a relação dos 
produtores beneficiados, juntamente com o comprovante do serviço 
realizado atestado pelo produtor (modelo anexo), devendo a credenciada 
apresentar documento fiscal. 

3. As despesas oriundas deste edital correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 
07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
07.02 – UNIDADE DE AGRICULTURA 
2.094 – Melhoramento genético do rebanho leiteiro e de corte 
3.3.90.39.00.00.00 -  Outros Serv.Terceiros – PJ (1104) 
 

6 - DA FORMALIZAÇÃO: 

6.1. O credenciamento será formalizado mediante Termo de 
Credenciamento, modelo Anexo IV, contendo as cláusulas e condições 
previstas neste Edital e demais disposições. 

6.2. O contrato será pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por iguais períodos, a critério da Administração pelo período 
máximo de até 60 (sessenta) meses, utilizando-se como índice de correção 
anual o índice do IPCA se os serviços estiverem a contento. 

 
7 – DA FISCALIZAÇÃO: 

7.1. Cabe à Contratante, através dos fiscais Sra. Lívia D. Braum (Veterinária 
Municipal) e Sra. Luciane da Silva Guimarães (Assessora Técnica), exercer 
ampla, irrestrita e permanente fiscalização na execução e cumprimento do 
presente contrato. 
 
8 – DO PESSOAL DO CREDENCIADO 

8.1. É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado, a 
disponibilização de pessoal para execução dos serviços, incluídos encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de 
vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, 
poderão ser transferidos para o Município. 

9 - DAS INFORMAÇÕES: 

9.1. O Edital e informações poderão ser obtidos no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Glorinha, pelo telefone (051) 34871020, ramal 213, 
pelo e-mail editais@glorinha.rs.gov.br. 

                                                          Glorinha, 01 de julho de 2021. 
 
 
 

PAULO JOSÉ SILVEIRA CORREA, 
Prefeito Municipal. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2021 

Processo Administrativo nº 548/2021 

               
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS A 

 SEREM PRESTADOS E ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA 

 

Item Quant. Un. Descrição V. Unit. R$ V. Total R$ 

01 1080 SERV. 
SERVIÇO DE INSEMINAÇÃO 
ARTIFICIAL EM BOVINOS, 
incluindo a mão de obra do 
inseminador, nitrogênio, botijão, 
luvas, camisa sanitária, bainha, 
sêmen, transporte, combustível, 
impostos e encargos para a 
realização do serviço em 
propriedades na ZONA URBANA 
E ZONA RURAL do município de 
Glorinha/RS, inclusive em 
sábados, domingos e feriados. 
Valor Unitário por animal 
inseminado. 

R$ 133,33 

 

 

 

143.996,40 

02 1080 UN 
SÊMEN BOVINO (RAÇAS) 
Sêmen bovino importado com 
prova americana das seguintes 
raças: Holandês preto e branco, 
Holandês vermelho e branco, 
Jersey, Pardo Suíço, Guernsey, 
Ayshire, Aberdeen Angus, Red 
Angus, Heroford, Simental, 
Chalorês, Brahman, Shorthorn. 
Sêmen bovino nacional com 
prova brasileira: Gir. Leiteiro, 
Girolando, Indubrasil, Nelore 
Mocho, Nelore Padrão, Braford, 
Santa Gertrudes, Tabapuã e 
Guazerá. Valor Unitário por 
sêmen. 

R$ 33,33 35.996,40 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 179,992,80. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2021 

Processo Administrativo nº 548/2021 
 

OBSERVAÇÃO: APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE DE 
CREDENCIAMENTO 

 
ANEXO II 

 
REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 
A Prefeitura Municipal de Glorinha/RS 
 
O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM 
REBANHO DE BOVINOS - divulgado pelo Município de Glorinha, através da 
Secretaria Municipal de Agricultura, objetivando a prestação de serviços 
(incluindo materiais) e fornecimento de sêmen, nos termos do Chamamento 
Público nº. 001/2021. 

Empresa: 
_________________________________________________________ 

CNPJ:____________________________   

Endereço: 
___________________________________________________________
_______________________________________________________ 

CEP:_________________ Cidade: ___________________ Estado: ___ 

E-mail:_____________________________________________ 

Banco:___________________Agência:________________ 

C/C______________________ 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2021 

Processo Administrativo nº 548/2021 
 
ANEXO III - MODELO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO 
XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 
 

DECLARAÇÃO 

 

Ref. Ao Edital de Chamamento Público N.º 001/2021: 

                            

____________________________________________, inscrita no CNPJ 

nº _________________________, por  intermédio  de  seu  representante  

legal,  o(a) Sr(a). ________________________________________, 

portador (a) da Carteira de Identidade nº ________________________ e 

do CPF nº _________________________, DECLARA: 

 a) o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 anos). 

                                          ____________________________________ 

                                                                   (data) 

               
________________________________________________ 

                                                                 Licitante 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2021 

Processo Administrativo nº 548/2021 

ANEXO IV – MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
Termo de credenciamento para a 

prestação de serviços e 

fornecimento de material para 

inseminação artificial em bovinos. 

 
O MUNICÍPIO DE GLORINHA, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede à Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, nº 23.400, Centro, 
inscrita no CNPJ sob o nº 91.338.558/0001-37, representado neste ato pelo 
Sr. PAULO JOSÉ SILVEIRA CORREA, Prefeito Municipal, brasileiro, 
xxxxxxxxxx, inscrito no CPF sob n° xxxxx, residente e domiciliado neste 
Município, doravante denominado CREDENCIANTE, e [...] (qualificar), 
inscrito no CNPJ (ou CPF/MF) sob o no [...], doravante denominado 
CREDENCIADO, têm justo e acordado este Termo de Credenciamento, em 
conformidade com a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
nos termos do Processo Administrativo de n° 548/2021 e mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O presente termo tem por objeto a prestação dos serviços e 
fornecimento de material, para inseminação artificial em bovinos, 
constantes do Edital de Chamamento Público Nº 001/2021. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS 

O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, 
a contar de sua assinatura, não podendo ser prorrogado.  

O CREDENCIADO deve realizar a inseminação artificial, no período 
de 12 horas, contados do momento da observação do cio/ e ou chamado do 
produtor,  

O início dos serviços se dará, no prazo máximo de 15 dias, a partir 
da assinatura do Contrato. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os serviços contratados pelo presente termo serão pagos, de 
acordo com o número de atendimentos efetuados, no valor de R$ 133,33 
(cento e trinta e três reais e trinta e três centavos) por serviço de 
inseminação e fornecimento de material e o valor de R$ 33,33 (trinta e três 
reais) por sêmen bovino, estipulado no Edital de Chamamento Público Nº 
xxxxx, e, para o pagamento, o CREDENCIADO deverá apresentar a nota 
fiscal de serviço, acompanhada das “ordens de serviço” vistadas pela 
fiscalização do CREDENCIANTE, até o dia 15 do mês subseqüente a 
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realização dos serviços. O pagamento será realizado até o 10° (décimo) dia 
útil da apresentação da fatura referente ao mês anterior. 
 
CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

I – O credenciamento caracteriza uma relação contratual de 
prestação de serviços; 

II – O CREDENCIADO deverá manter, durante a vigência deste 
termo, as condições de habilitação exigidas para a sua celebração; 

III - Os serviços serão prestados exclusivamente no 
estabelecimento do credenciado, com pessoal e material próprios, sendo de 
sua responsabilidade exclusiva e integral os encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais decorrentes do serviço, cujos 
ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o 
Município; 

IV – Os CREDENCIADOS deverão realizar os procedimentos de 
inseminação artificial, serviços que deverão ser prestados nas propriedades 
dos produtores rurais que possuam talão de produtor rural, localizados 
dentro do município de Glorinha/RS. Os serviços incluem o deslocamento 
até a propriedade e a realização do serviço, cabendo ao produtor rural a 
escolha do sêmen a ser utilizado, por sua livre escolha.  

V - Todos os custos no transporte, manuseio e descarregamento 
dos equipamentos para atendimento aos produtores serão de 
responsabilidade do CREDENCIADO. 

VI - A prestação de serviços pelo CREDENCIADO será realizada, 
sem qualquer custo adicional, ao preço proposto pela Administração 
Municipal. 

VII - O atendimento deverá ser efetuado em toda área territorial 
do Município de Glorinha, 24 horas por dia, em todos os dias, incluído 
sábados, domingos e feriados, se houver necessidade, mediante solicitação. 
Deverá ser informado no mínimo dois números telefônicos para contato. 
Caso o número disponibilizado seja de telefone celular este deverá possuir 
área de cobertura de sinal.  

VIII - O CREDENCIADO deverá prestar contas mensalmente, 
referente as inseminações realizadas, através da entrega de formulário, a 
ser fornecido pela Secretaria Municipal de Agricultura, que deverá estar 
devidamente preenchido e assinado pelo agricultor que recebeu o serviço.  

IX - Os serviços serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de 
Agricultura, através de Fiscal que ficará sobre a responsabilidade do 
servidor municipal designado. 

X - Os serviços de inseminação artificial deverão ser executados 
de acordo com a legislação e normas técnicas atinentes a espécie e natureza 
dos serviços.  

XI - Os serviços serão realizados na forma de execução direta, 
sob gestão do Município, estando o CREDENCIADO sujeita a cumprir 
calendário, condições, locais e execução de trabalho em qualquer das 
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referidas circunstâncias que a atividade exige.  

XII - Os serviços resultantes deste Chamamento Público deverão, 
obrigatoriamente, serem feitos nas quantidades e dias requisitados, sob 
pena do proponente incorrer em infrações previstas neste Edital e no 
contrato a ser assinado ou instrumento equivalente conforme previsto no 
art. 62 da lei nº 8.666/93.  

XIII - Ao CREDENCIADO é vedada a recusa de animais 
encaminhados pela Sec. Mun. de Agricultura, com exceção de animais 
comprovadamente inaptos a inseminação, para os quais deverá emitir 
declaração de inaptidão à inseminação, esclarecendo o motivo da inaptidão, 
no formulário de comprovação de inseminação, no campo de observação.  

XIV - Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, como 
deslocamento, equipamentos de proteção individual – EPI, alimentação, 
hospedagem, salário, encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem 
do fiel cumprimento dos serviços propostos serão inteiramente de 
responsabilidade da contratada.  

XV - O município não responderá por quaisquer compromisso 
assumidos pelo CREDENCIADO com terceiros, ainda que vinculados à 
execução dos serviços objeto do presente Edital, bem como, por qualquer 
dano causado a terceiros. 

XVI - A eventual reprovação dos serviços, em qualquer fase da 
sua execução, não implicará em alteração dos demais prazos contratuais, 
nem eximirá o CREDENCIANTE da aplicação das multas contratuais a que 
está sujeita o CREDENCIADO. 

XVII – É vedado: 

a) o trabalho do credenciado em dependências ou setores próprios 
do Município; 

b) o credenciamento de profissionais pertencentes ao quadro 
permanente do Município, bem como de pessoas jurídicas com as quais 
esses mantenham qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira ou trabalhista, conforme art. 9º, inciso III e §3º, da 
Lei nº 8.666/1993; 

c) a cobrança diretamente ao produtor atendido de quaisquer 
valores decorrentes do serviço prestado. 

d) a transferência dos direitos e obrigações decorrentes desse 
termo. 

 
CLÁUSULA QUINTA - FISCALIZAÇÃO 

O CREDENCIANTE realizará a fiscalização dos serviços decorrentes 
desse termo, que ficará a cargo da servidora, Sra. Livia D. Braun 
(Veterinária), tendo como suplente a servidora, Sra. Luciane da Silva 
Guimarães (Assessora Técnica), não excluindo ou restringindo a 
responsabilidade do CREDENCIADO na prestação do serviço objeto desse 
termo. 
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CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO 
A rescisão deste Termo se dará numa das seguintes hipóteses: 
a) pela ocorrência de seu termo final; 

b) por solicitação do CREDENCIADO com antecedência de 60 
(sessenta) dias; 

c) por acordo entre as partes; 

d) unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, 
no caso de descumprimento de condição estabelecida no edital ou neste 
próprio termo. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Gravataí para dirimir as dúvidas 
oriundas deste Termo, quando não solvidas administrativamente. 

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente termo, em 
2 (duas) vias de igual teor e forma. 

 
                                   Glorinha,  ____. de _______________ de 2021       

   
_____________________________                        
_______________________________ 
        Credenciado                                          Prefeito Municipal  
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2021 

Processo Administrativo nº 548/2021 

ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS, QUE 
FAZEM O MUNICÍPIO DE GLORINHA E A 
EMPRESA................... 
 

 Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE GLORINHA, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 91.338.558/0001-37, com 
sede na Avenida Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, 23.400, Centro de Glorinha, representado 
neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. xxxxxxxxxx, brasileiro, xxx, inscrito no CPF/MF 
sob n° xxxxxxxxx, domiciliado e residente neste Município, a partir de agora denominado 
simplesmente de “CONTRATANTE”, e a empresa ................., pessoa jurídica de direito 
privado, com sede e domicílio à Rua ..............., inscrita no CNPJ/MF sob n° ..........., 
representada neste ato pela ..............., Sr(a)..................., brasileiro(a), casado(a), 
empresário(a), inscrito(a) no CPF/MF sob o n° ................, domiciliada e residente 
na ................, Bairro ..........., a partir de agora denominada simplesmente de 
“CONTRATADA”, ajustam entre si, nos termos do Processo Administrativo de n° 548/2021, 
este contrato de prestação de serviço, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

DO OBJETO 
1 – O presente Contrato é ao Chamamento Público Nº 001/2021, de CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL BOVINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
para a Secretaria Municipal de Agricultura. 

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
2. As empresas deverão realizar os procedimentos de inseminação artificial, serviços que 
deverão ser prestados nas propriedades dos produtores rurais que possuam talão de 
produtor rural, localizados dentro do município de Glorinha/Rs. Os serviços incluem o 
deslocamento até a propriedade e a realização do serviço, cabendo ao produtor rural a 
escolha e o pagamento do sêmen a ser utilizado, por sua livre escolha.  

2.1 Todos os custos no transporte, manuseio e descarregamento dos equipamentos para 
atendimento aos produtores serão de responsabilidade da CONTRATADA.  

2.2. O objeto da presente licitação deverá ser entregue/prestado pela Contratada, sem 
qualquer custo adicional ao preço ofertado. 
2.3. O atendimento contratado deverá ser efetuado em toda área territorial do Município 
de Glorinha, 24 horas por dia, em todos os dias, incluído sábados, domingos e feriados, 
se houver necessidade, mediante solicitação. Deverá ser informado no mínimo dois 
números telefônicos para contato. Caso o número disponibilizado seja de telefone celular 
este deverá possuir área de cobertura de sinal.  
2.4 A contratada deverá prestar contas mensalmente, referente as inseminações 
realizadas, através da entrega de formulário, a ser fornecido pela Secretaria Municipal de 
Agricultura, que deverá estar devidamente preenchido e assinado pelo agricultor que 
recebeu o serviço.  
2.5. Os serviços serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de Agricultura, através de 
Fiscal do Contrato que ficará sobre a responsabilidade do servidor municipal designado. 
2.6. Os serviços de inseminação artificial deverão ser executados de acordo com a 
legislação e normas técnicas atinentes a espécie e natureza dos serviços.  
2.7. Os serviços objeto deste processo licitatório, serão realizados na forma de execução 
direta, sob gestão do Município, estando a Contratada sujeita a cumprir calendário, 
condições, locais e execução de trabalho em qualquer das referidas circunstâncias que a 
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atividade exige.  
2.8. Os serviços resultantes desta licitação deverão, obrigatoriamente, serem feitos nas 
quantidades e dias requisitados, sob pena do proponente incorrer em infrações previstas 
neste Edital e no contrato a ser assinado ou instrumento equivalente conforme previsto 
no art. 62 da lei nº 8.666/93.  
2.9. A inseminação artificial será realizada pela Contratada, em período de 12 horas, 
contados do momento da observação do cio e/ou chamado do produtor. 
2.10. A contratada é vedada a recusa de animais encaminhados pela Contratante, com 
exceção de animais comprovadamente inaptos a inseminação, para os quais a Contratada 
deverá emitir declaração de inaptidão à inseminação, esclarecendo o motivo da inaptidão, 
no formulário de comprovação de inseminação, no campo de observação.  
2.11. O município não responderá por quaisquer compromisso assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução dos serviços objeto do 
presente Edital, bem como, por qualquer dano causado a terceiros. 
2.12. A eventual reprovação dos serviços, em qualquer fase da sua execução, não 
implicará em alteração dos demais prazos contratuais, nem eximirá o Contratante da 
aplicação das multas contratuais a que está sujeita a Contratada, conforme cláusula 
décima. 

DOS PRAZOS E REAJUSTE 
3. O objeto desta licitação deverá ser iniciado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
contados do momento do recebimento da Ordem de Serviço, que será emitida na data de 
assinatura do contrato.  
3.1. O prazo de vigência do contrato será a partir da assinatura do contrato e até 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos 
termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. 
3.2. O presente contrato sofrerá reajuste após o período de 12 (doze) meses, pelo 
índice do IPCA acumulado no período.  
3.3. Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, poderá 
ser promovida revisão do preço contratual, desde que eventuais solicitações nesse 
sentido estejam acompanhadas de comprovação da superveniência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do 
Contrato, nos termos do disposto no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93. 

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
4 - Os pagamentos serão efetivados, pela Contratante, até o 10° (décimo) dia útil da 
apresentação da fatura referente ao mês anterior, juntamente com as CNDs de: 
Certidão de Regularidade de Pessoa Jurídica do FGTS; Certidão de Regularidade da 
Fazenda Municipal do Município da proponente; Certidão de Regularidade da Fazenda 
Estadual; Certidão de Regularidade Conjunta de Débitos relativa aos tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 
Certidão de Regularidade de débitos trabalhistas junto ao Tribunal Superior do Trabalho 
(CNDT); e mediante a comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, sociais e tributárias referentes ao contrato, da seguinte forma: 
4.1 - A comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, se dará pela 
apresentação de cópia da folha de pagamento com comprovação de pagamento do 
salário do pessoal envolvido na prestação do serviço, referente ao mês anterior da 
realização do serviço. 
4.2 - A comprovação previdenciária, social e tributária referente ao Contrato, se dará 
através da apresentação de cópias das guias de recolhimento do INSS e do FGTS do 
pessoal envolvido diretamente na execução do serviço, referente ao mês anterior ao 
da realização do serviço. 
4.3 - A proponente deverá encaminhar Nota Fiscal dos serviços realizados, estando 
nela incluídos todos os tributos legais que houver. 
4.4 - Para o caso de faturas incorretas, a Prefeitura Municipal de Glorinha terá o prazo 
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de 5 (cinco) dias úteis para devolução à licitante vencedora, passando a contar novo 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a entrega da nova NOTA FISCAL/FATURA. 
4.5 - Não serão considerados, para efeitos de correção, atrasos e outros fatos de 
responsabilidade da licitante vencedora que importem no prolongamento dos prazos 
previstos neste edital e oferecidos nas propostas. 
4.6 - A Prefeitura Municipal de Glorinha poderá proceder à retenção do INSS, ISS e 
IRPF, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a licitante vencedora 
discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente aos referidos tributos. 

DOS RECURSOS 
5. Os recursos decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 

07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
07.02 – UNIDADE DE AGRICULTURA 
2.094 – Melhoramento genético do rebanho leiteiro e de corte 
3.3.90.39.00.00.00 -  Outros Serv.Terceiros – PJ (1104) 

DA FISCALIZAÇÃO 
6. Cabe à Contratante, através dos fiscais Sra. Lívia D. Braum (Veterinária Municipal) e 
Sra. Luciane da Silva Guimarães (Assessora Técnica), exercer ampla, irrestrita e 
permanente fiscalização na execução e cumprimento do presente contrato. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7. Compete à CONTRATANTE: 
7.1. Recusar os serviços executados se não estiver de acordo com as especificações da 
CONTRATANTE, rejeitá-lo-á, no todo ou em parte.  
7.2. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no presente contrato. 
7.3. Executar todas as determinações constantes no Termo de Referência anexo. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.  A CONTRATADA obriga-se: 
8.1. Proceder a execução dos serviços dentro do prazo fixados neste contrato. 
8.2. Arcar com encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, comerciais, contribuições 
fiscais e parafiscais, emolumentos, os instituídos por leis sociais, administração, lucros, 
produtos e ferramental, transporte de material, deslocamento, equipamentos de proteção 
individual – EPI, alimentação, estadia, hospedagem, embalagens, fretes, tarifas, seguros, 
descarga, transporte, tributárias, material, responsabilidade civil e demais despesas 
incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto deste contrato.  
8.2.1 – Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução 
do objeto deste contrato, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento 
adicional devido a erro ou má interpretação de parte da CONTRATADA. 
8.3 – Indenizar terceiros e à Administração os possíveis prejuízos ou danos, decorrentes 
de dolo ou culpa, durante a execução do contrato, em conformidade com o artigo 70 da 
Lei nº 8.666/93. 
8.4 – Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
bem como aquelas previstas no Termo de Referência anexo. 
8.5 – Prestar informações sobre o andamento do serviço contratado. 
8.6 – Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante 
toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
8.7 – Deverá a CONTRATADA informar qualquer mudança de endereço, telefone, e-mail 
ou outros.  

DAS ALTERAÇÕES 
9. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de fato estipulado no artigo 65 da 
Lei 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 
10. A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades constantes 
neste Edital. 
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10.1. Será aplicada multa de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao dia, até o 30º 
(trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a 
contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a 
obrigação assumida. 
10.2. A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Prefeitura rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste Edital. 
10.3. A multa será cobrada administrativamente ou quando for o caso, judicialmente. 
10.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração Municipal poderá, 
garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa, na forma prevista neste instrumento; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
o órgão ou entidade promotora da licitação, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
10.5. A sanção estabelecida na letra “d” do subitem 10.4 é da alçada da autoridade 
competente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 
(dez) dias da abertura de vista. 
10.6. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, 
quando a licitante vencedora: 
10.7. Recusar-se a assinar o Contrato, estando sua proposta dentro do prazo de 
validade; 
10.8. Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia 
autorização da Contratante; 
10.9. Executar o objeto contratual em desacordo com as normas técnicas ou 
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às 
suas expensas; 
10.10. Desatender às determinações da fiscalização; 
10.11. Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou municipais, 
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da 
infração; 
10.12. Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual. 
10.13. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, 
quando a Contratada: 
a) Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto 
contratual; 
b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto contratual; 
c) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 
imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano à Contratante ou a terceiros, 
independentemente da obrigação da Contratada de reparar os danos causados. 
10.14. As sanções previstas nas letras “c” e “d” do subitem 10.4 poderão também ser 
aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei 
nº. 8666/93: 
a) Praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
b) Praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
10.15. O pagamento de multa pela contratada não a exime da reparação de eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que o produto acarretar ao contratante. 
10.16. Nenhuma penalidade poderá ser aplicada, sem o prévio e justo processo 
administrativo. 
10.17. O processo administrativo iniciará com o recebimento de notificação pela 
Contratada. 
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DA RESCISÃO 
10 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei constituem motivos para rescisão do 
contrato: 
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos; 
II - O atraso injustificado na execução dos serviços; 
III - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar o seu cumprimento, assim como as de seus superiores; 
IV - A decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil 
da empresa licitante ou de seus sócios-diretores; 
V - A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
VI - A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a 
juízo da Contratante, prejudique a execução do contrato; 
VII - O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que 
caracterizem a insolvência da contratada; 
VIII - Razões de interesse do serviço público; 
IX - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
de execução do contrato. 

DO FORO 
11 – O Foro da Comarca de Gravataí será o competente para quaisquer ações deste 
instrumento. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12 – Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal 
de n° 8.666/93, com suas alterações posteriores no que couber. 
12.1 – Este contrato entra em vigência nesta data de sua assinatura. 
E assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em duas (02) vias 
de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.          
                                                                                 Glorinha,  ....................     
 
                                                          

Testemunhas:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Prefeito Municipal 

 
________________________ 
 
________________________               Empresa 

Este edital foi devidamente 
examinado e aprovado por esta 

Assessoria Jurídica. 
Em____/_____/20____ 

 
       _____________________ 

Assessoria Jurídica 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL         
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Nº ......... 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2021 

Processo Administrativo nº 548/2021 

ANEXO VI 

 

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 

 

Prefeitura Municipal de Glorinha 

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 

 

 

Nome do Produtor:_________________________________________ 

 

Endereço: _______________________________________________ 

 

Telefone:________________________________________________ 

 

Empresa Credenciada:___________________ Data: ___/___/_____. 

 

______________________   _______________________ 

Assinatura do Inseminador       Assinatura do Produtor  

 
 


