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PREFEITURA DE 	Ir 

JI QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

Pregão Eletrônico n° 202204.25.01 -PERP 

Assunto: Esclarecimentos 

Interessada: Ecomix Empreendimentos e Serviços LTDA 
1~ Rui ca 

\ COMISSÀQ DE J 
'N'JC1TAÇÂO7 

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

O Pregoeiro do município de Quixadá-Ce vem responder ao pedido de 

esclarecimentos apresentado em face do Edital n° 2022.04.25.01 -PERP, encaminhado pela 

empresa Ecomix Empreendimentos e Serviços LTDA, com base na legislação de regência. 

DOS FATOS 

A interessada vem aos autos com a intenção de sugerir a exigência de inscrição 

no registro nacional de sementes e mudas (RENASEM), diante da imposição da Lei Federal N° 

10.711/03. 

DA RESPOSTA 

Ab initio, é mister ressaltar que nossos posicionamentos acostam-se sempre aos 

Princípios basilares da Administração Pública, bem como no dever de buscar a proposta mais 

vantajosa, em conformidade com o art. 30, capuz, da Lei N° 8.666/93, in verbis: 

Art. 30 A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vincula ção ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

corre/atos. 

Diante disso, interessa destacar a disposição da Lei N° 8.666/93 acerca de 

requisitos de habilitação, no que é pertinente ao debate em tablado: 

Art. 30. A documentação relativa á qualificação técnica 

limitar-se-á a: 

1...] 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei 

especial, quando for o caso. 

á 
Trav. .1 	orge, S/N 

Campo Velho, 63907- 10 - Quixadá-CE 
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Assim, dentre as possibilidades de exigência franqueadas pela legislação quêf 
rege o certame em tablado, está à relacionada a requisito previsto em lei especial. Nesseo.Çj 	' 

contexto, impera observar o art. 80  da Lei N° 10.711/03, in verbis: 	 . COMISSÃO DE,) 
NjICUAÇ?.Q. - 

Art. 8°  As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as 

atividades de produção, beneficiamento, embalagem, 

armazenamento, análise, comércio, importação e 

exportação de sementes e mudas ficam obrigadas à 

inscrição no Renasem. 

Dessa forma, havendo imposição legal, e a fim de garantir o a execução contratual 

sem vícios, consideram-se procedentes argumento e pedido realizado pela solicitante. 

DA DECISÃO 

Diante do exposto, declaro PROCEDENTE o pedido da empresa Ecomix 

Empreendimentos e Serviços LTDA, pelo que será incluída no edital em tablado a exigência de 

inscrição no RENASEM, providenciando-se a consequente republicação do instrumento 

convocatório e recondução do prazo legal para abertura do certame. 

Quixadá-Ce, 03 de maio de 2022. 

De a .rdo: 

Qk 
Pedro - eira Pequeno Neto 

S 
	• e Ordenador de Despesas da 

Sec. de Desen. Urb., Meio Amb. e Serv. Públicos 

Trav. José Jorge, SJN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Pregão Eletrônico n°  202204.25.01 -PERP 

Assunto: Esclarecimentos 

Interessada: Ecomix Empreendimentos e Serviços LTDA 

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

1 

(FJ. 

\D. tbrica 
\. COMISSÃO DE 

NLW  

rAÇÀ9., 

0' 	RÜWMCa 
'\ COMISSÃQ D! 

O Pregoeiro do município de Quixadá-Ce vem responder ao pedido de 

esclarecimentos apresentado era face do Edital n° 2022.04.25.01-PERP, encaminhado pela 
empresa Ecomix Empreendimentos e Serviços LTDA, com base na legislação de regência. 

DOS FATOS 

A interessada vem aos autos com a intenção de sugerir a exigência de inscrição 

no registro nacional de sementes e mudas (RENASEM), diante da imposição da Lei Federal N° 

10.711/03. 

DA RESPOSTA 

Ab ftntio, é mister ressaltar que nossos posicionamentos acostam-se sempre aos 

Princípios basilares da Administração Pública, bem como no dever de buscar a proposta mais 

vantajosa, em conformidade com o art. 30, caput, da Lei N° 8.666/93, in verbis: 

Art. 30  A licitação destina-se a garantir a observância do 

principio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vincula ção ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

corre latos. 

Diante disso, interessa destacar a disposição da Lei N° 8.666/93 acerca de 

requisitos de habilitação, no que é pertinente ao debate em tablado: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica 

limitar-se-á a: 

1--•) 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei 

especial, quando for o caso. 

// 

Trav. J 	orge, S;N 
Campo Velho, '63907-010 - Quixada-CE 
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Assim, dentre as possibilidades de exigência franqueadas pela legislação 

	

rege o certame em tablado está á relacionada a requisito previsto em lei especial. Nessa- 	ub 

contexto, impera observar o art. 80  da Lei N° 10.711/03, in verbis: 	 • COMISSÃO DE 

Art. 8°  As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as 

atividades de produção, bens ficiamento, embalagem, 

armazenamento, análise, comércio, importação e 

exportação de sementes e mudas ficam obrigadas á 

inscrição no Renasem. 

Dessa forma, havendo imposição legal, e a fim de garantir o a execução contratual 

sem vícios, consideram-se procedentes argumento e pedido realizado pela solicitante. 

DA DECISÃO 

Diante do exposto, declaro PROCEDENTE o pedido da empresa Ecomix 

Empreendimentos e Serviços LTDA, pelo que será incluída no edital em tablado a exigência de 

inscrição no RENASEM, providenciando-se a consequente republicação do instrumento 

convocatório e recondução do prazo legal para abertura do certame. 

Quixadá-Ce, 03 de maio de 2022. 

Pedro 	eira Pequeno Neto 

Secreta • e Ordenador de Despesas da 

Sec. de Desen. Urb., Meio Amb. e Serv. Públicos 

r 
a 

Trav. Jose Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



fl PREFEITURA DE 

Ê QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 	 QU  

ADENDO  

- 
PREGÃO ELETRONICO N° 2022.04.25.01-PERP 	

Rubrica 
 

- 
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de insumos, mudas de plantas com e 
sem serviço de plantio, destinados â arbonzação e paisagismo para revitalização das áreas verdes do 
município de Quixadá, de responsabilidade da Secretaha de Desenvolvimento Urbano. Meio Ambiente e 
Serviços Públicos de Quixadá-Ce. 

Onde se lê no Edital 

5.14.4-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.14.4.1. Apresentação de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento 
executados, obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade 
pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua 
execução. Somente serão considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com 
identificação do nome completo do emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física 
identificada pelo nome e cargo exercido na entidade, estando às informações sujeitas á conferência 
pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as demais informações: 
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa juridica tomadora dos serviços e emitente do atestado: 
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento; 
c) descdção dos fornecimentos: 
d) período de execução: 
e) local e data da emissão do atestado; 
1) identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
5.14.4.2. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução 
ou entrega foram realizadas, sendo estes compatíveis com o Termo de Referência deste edital, conforme 
ocaso. 
5.14.4.3. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para 
comprovação ao que dispõe o item 5.14.4.2, instrumento de nota fiscalÍcontrato de prestação de 
fornecimento respectivos ao qual o atestado faz vinculação. 
5.14.4.4- Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio, 
poderão promover diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica em 
questão. e: 
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante: 
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria 
Geral do Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às 
sanções administrativas cabíveis, conforme a legislação vigente. 

Leia-se no Edital: 

5.14.4-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.14.4.1. Apresentação do comprovante de inscrição no Registro Nacional de Sementes e Mudas 
RENASEM, conforme Art. 8* da Lei Federal n°. 10.711/03. 
5.14.4.2. Apresentação de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento 
executados. obngatoriamente pertinente e compativel com o objeto desta licitação, expedida por entidade 
pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua 
execução. Somente serão considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com 
identificação do nome completo do emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física 
identificada pelo nome e cargo exercido na entidade, estando ás informações sujeitas á conferência 
pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as demais informações: 
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa juridica tomadora dos serviços e emitente do atestado: 
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento: 

Trav. Jose Jrge, S.N 

Campo Velho. &3O7-'10 - Quixada-CE 
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S.  
c) descrição dos fornecimentos: 

- 	 ..._.._--- 	1' d) periodo de execução, 	 ,. 
D' anca 

e) local e data da emissão do atestado: 	 \. COMISSÃO DE1 
f) identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
5.14.4.3. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução 
ou entrega foram realizadas, sendo estes compativeis com o Termo de Referência deste edital, conforme 
ocaso. 
5.14.4.4. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para 
comprovação ao que dispõe o item 5.14.4.3, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de 
fornecimento respectivos ao qual o atestado faz vinculação. 
5.14,4.5- Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio. 
poderão promover diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica em 
questão. e. 
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante; 
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado á Procuradoria 
Geral do Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado ás 
sanções administrativas cabiveis, conforme a legislação vigente. 

2.0 - DA JUSTIFICATIVA 
2.1 - As alterações ora realizadas se deram em razão da necessidade de incluir á qualificação técnica, o 
comprovante de inscrição do licitante no Registro Nacional de sementes e Mudas - RENASEM: 
2.2 - A presente solicitação se dá pela necessidade de aquisições de insumos, mudas de plantas com e 
sem serviço de plantio, destinados á arborização e paisagismo para revitalização das áreas verdes do 
município de Quixadá. de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e 
Serviços Públicos de Quixadá-Ce. Atendendo dessa forma o principio da Eficiência. da Legalidade como 
também da Finalidade Pública. 
2.3 - Ademais, as consequéncias da revogação total da licitação, seguida de novo planejamento para 
nova contratação importaria sacrifício insuportável ao interesse público a ser atendido pelo fornecimento. 
podendo assim, causar a suspensão das atividades de interesse público e por sua vez, ser inconveniente 
e danoso à municipalidade bem como aos usuários dos serviços públicos: 
2.4 - As demais cláusulas editalicias permanecem da mesma maneira, sem alteração. 

3.0 - DATAS DO CERTAME 
3.1 - Inicio do recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 05/0512022: Fim do recebimento de 
propostas: ás 08hs00min do dia 17/05/2022 (horário de Brasilia) no site bll.org.br. Abertura e julgamento 
das propostas será dia 17/05/2022 das 08:01 ás 08:59 h (horário de Brasilia) e a fase de disputa de lance 
no dia 17/05/2022 às 09:00 h (horário de Brasilia). 

4.0-DAS DEMAIS ALTERAÇÕES 
4.1— Ficam mantidas as demais condições no Edital no que não colidirem com as deste ADENDO. 

Quixadá-Ce, 03 de maio de 2022. 

Trav. José Jorge, SN 
Campo Velho. 63907-010 - Quixada-CE 
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE ADENDO 

Certificamos que o Termo de Adendo ao Pregão Eletrônico n° 2022.04.25.01-PERP, cujo objeto é o 
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de insumos, mudas de plantas com e sem serviço 
de plantio, destinados à arborização e paisagismo para revitalização das áreas verdes do municipio de 
Quixadá, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços 
Públicos de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 03 de maio de 2022 no flanelágrafo desta Prefeitura Municipal, 
conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá/Ce, 03 de maio de 2022. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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s.4j3   

Rubrica 

\ coissoo€ 
N Wnç7o' TERMO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - O Secretário de Desenvolvimento Urbano, 
Meio Ambiente e Serviços Públicos do Município de Quixadá/Ce, no uso de suas atribuições 
legais, considerando a necessidade de alterações no edital, resolve ADIAR o processo licitatório 
de Pregão Eletrônico n° 2022.04.25.01-PERP, cujo objeto ê Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de insumos, mudas de plantas com e sem serviço de plantio, destinados à 
arborização e paisagismo para revitalização das áreas verdes do município de Quixadá, de 
responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos 
de Quixadá-Ce, com as seguintes datas e horários: 1. Inicio do recebimento das propostas: das 
08hs00min do dia 05/05/2022 - 2. Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 
17/05/2022 - 3. Abertura e julgamento das propostas: das 08hs01min às 08hs59min do dia 
17/05/2022-4. Inicio da sessão de disputa de preços: às 09hs00min do dia 17/05/2022. 

Quixadá-Ce, em 03 de maio de 2022. 

Pedr,¥ ixeira Pequeno Neto 
Secretário M.4 rdenador de Despesas da 

Sec. de Desenv. Urba 1, Meio Ambiente e Serviços Públicos 

PUBLICAR, para circular no dia 05105/2022, nos seguintes veículos de comunicação 

• JORNAL O ESTADO 
• DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ 

UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO 
AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

Trav. José Jorge, SJN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Rubrica 

\ COMISSÃO DE CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO TERMO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

Certificamos que o Termo de Adiamento referente ao Processo Licitatório de Pregão Eletrônico 
n° 2022.04.25.01-PERP, cujo objeto trata do Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de insumos, mudas de plantas com e sem serviço de plantio, destinados à 
arborização e paisagismo para revitalização das áreas verdes do município de Quixadá, de 
responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos 
de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 03 de maio de 2022, no flanelôgrafo desta Prefeitura 
Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quix.dá-Ce, 03 de maio de 2022. 

Pedro fa f - eira Pequeno Neto 
Secretário e '9, 	de Despesas da 

Sec. de Desenv. Urban,1 eio Ambiente e Serviços Públicos 

Trav. José Jorge, Sf14 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 


