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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA 

 
 
 

 
MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA-RS 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO  
 

 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2022 
 

O MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA - RS, através do Núcleo de Compras e 
Licitações, sito à Rua Da República, 96 - CEP 98.740-000 – AUGUSTO PESTANA - 
RS - Fone: 0XX55 3334-4900, torna público a RETIFICAÇÃO do edital de  licitação na 

modalidade de Pregão Eletrônico 12/2022, com a finalidade de AQUISIÇÃO DE SEMEN 

BOVINO DESTINADO A  DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PRODUTORES DE LEITE 
ENQUADRADOS A LEI MUNICIPAL N°1389 DE 22/06/2010.  

 

        Fica retificado através deste a descrição do ITEM 03 conforme abaixo: 
 

         No item 03, ONDE SE LÊ: 
 

SÊMEN DA RAÇA HOLANDÊS PRETO E BRANCO, não sexado, com as seguintes características:  

-Interbull/ Dairy Bulls não inferior a Abril de 2022 na base americana;  
-Confiabilidade igual ou superior a 85% para produção e tipo; 
- Facilidade de parto igual ou abaixo de 2,4; 
- Positivo para proteína  e gordura em (%), podendo uma delas ser negativa até -0,50%; 

- Características lineares positivas, podendo ter no maximo 2 negativas, podendo ser uma até -1,00 e outra  até -0,50; -Produção 
de leite maior que 900 libras  ou este valor correspondente em kilos.  

- Contagem de células somáticas igual ou inferior a 3,00; 
 

       No item 03, LEIA-SE: 
SÊMEN DA RAÇA HOLANDÊS PRETO E BRANCO, sexado, com as seguintes características:  

-Interbull/ Dairy Bulls não inferior a Abril de 2022 na base americana;  
-Confiabilidade igual ou superior a 85% para produção e tipo; 
- Facilidade de parto igual ou abaixo de 2,4; 
- Positivo para proteína  e gordura em (%), podendo uma delas ser negativa até -0,50%; 

- Características lineares positivas, podendo ter no maximo 2 negativas, podendo ser uma até -1,00 e outra  até -0,50; -Produção 
de leite maior que 900 libras  ou este valor correspondente em kilos.  

- Contagem de células somáticas igual ou inferior a 3,00; 
 

         Demais informações, bem como a data de abertura do certame permanecem inalteradas. 

Registre-se, e publique-se. 

 

Augusto Pestana, 13 junho de 2022 

 

 

Darci Sallet 

Prefeito Municipal 


