
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018 
OBJETO: registro de preços para a aquisição de vasos auto irrigáveis de pisos e de paredes, bem 
como insumos, mudas e sementes, para hortas e jardins de escolas municipais dos municípios 
integrantes do Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre - CM GRANPAL 
e demais conveniados. 

ATA DE RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, nas dependências do CM 
GRANPAL, sito na avenida das Indústrias, 469, sala 101, bairro São João, Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul, o servidor Ricardo Aloenis Schmidt, pregoeiro, procedeu à análise da impugnação 
apresentada pela empresa SITIO MORRINHOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ 20.884.020/0001- 80, 
com sede na estrada Dona Euzébia a São Manoel do Guaiaçu, KM 02, Sítio Campo Lindo, Zona 
Rural, Dona Euzébia - MG, recebido pelo e-mail ricardo@granpal.com.br em 6/11/2018. A 
documentação está anexada ao processo administrativo 126/2018, em suas alegações, 
resumidamente, solicitou que fossem exigidos como requisitos no edital “1. RENASEM emitido 
pelo MAPA (deverá ser apresentado o RENASEM da licitante, com todos os itens licitados), bem 
como o RENASEM do responsável técnico da empresa. 2. Cadastro Técnico Federal – IBAMA – Art. 
10 º da Instrução Normativa nº 6 de 15 de março de 2013. 3. Inscrição ou documento equivalente 
emitido pelo IEF (Instituto Estadual de Florestas)”. A impugnação foi encaminhada para o assessor 
técnico do CM GRANPAL, engenheiro civil Vicente Marques, que apresentou os seguintes 
apontamentos: “Conforme solicitação, seguem os esclarecimentos da impugnação ao edital. 1. 
Quanto à exigência de comprovação de inscrição junto ao RENASEM e Cadastro Técnico Federal do 
IBAMA: O artigo 30 da Lei 8.666/93 estabelece que “A documentação relativa à qualificação técnica 
limitar-se-á a: (...) IV – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 
caso.” Existem julgados do STJ entendendo que “o edital poderia deixar de expressamente exigir a 
comprovação do preenchimento de determinado requisito, quando fosse ele previsto em lei com 
indispensável para o exercício da atividade objeto da futura contratação”. Em termos práticos, não 
constar do edital a exigência de registro no RENASEM é irrelevante, pois na faze de habilitação 
qualquer concorrente poderia alegar a ausência de comprovação para pleitear a desclassificação 
da licitante. Ou seja, em última análise, tendo em vista que é obrigatória a inscrição junto ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, através do Registro Nacional de 
Sementes e Mudas – RENASEM, a ausência de menção expressa no edital não afasta o 
cumprimento desta obrigação legal. Todavia, para evitar incidentes e recursos posteriores, 
entendemos prudente referir que “deve a proponente juntar prova de cumprimento aos termos da 
Lei Federal nº 10.711/2003 e Lei Federal 6.938/1981, que a qualifique para comercialização do 
produto licitado, especialmente quanto ao Registro Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM e 
ao Cadastro Técnico Federal - CTF”. Nessa exigência está inclusa a obrigatoriedade de inscrição 
junto ao MAPA/RENASEM/IBAMA. 2.Quanto à exigência de inscrição junto órgão estadual: No Rio 
Grande do Sul, as atividades ligadas à produção e comércio de sementes são fiscalizadas pela 
Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação, através da Divisão de Insumos e Serviços 
Agropecuários – DISA. Entretanto, não há nenhum registro ou licença específica expedida por esse 
órgão, que atua em consonância com as determinações do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA. Portanto, tratando-se de licitação regulada pela Administração Pública em 
nível estadual e, inexistente qualquer registro específico neste âmbito, deve ser indeferido o pleito 
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da impugnante quanto à exigência de comprovação de registro a qualquer Instituto Estadual. 
3.Quanto aos Documentos relativos à Qualificação Técnica – Item 10.1.3. do Edital, entendemos 
que, tendo em vista o objeto do pregão (vasos) e a infinidade de tipos e modelos existentes, deve 
ser inserido no Edital a obrigatoriedade de ser o laudo de ensaio emitido em nome da licitante, 
contendo fotos e desenhos técnicos do produto ofertado. Esta exigência visa salvaguardar o 
interesse da Administração e prevenir que empresas inidôneas entreguem produto diverso 
daquele oferecido no processo de licitação. Com fotos e desenhos técnicos inseridos no laudo de 
ensaio,  a Administração terá maior facilidade de fazer o controle posterior, ou seja, depois da 
contratação, conferindo se o produto entregue é exatamente aquele que foi submetido aos testes 
e ensaios. Assim, sugerimos que o item 10.1.3. do edital tenha a seguinte redação: “Para fins de 
qualificação técnica, o autor da melhor proposta deverá apresentar os seguintes laudos, emitidos 
em seu nome, por laboratório credenciado pelo INMETRO, contendo obrigatoriamente fotos e 
desenhos técnicos do produto ofertado.” O pregoeiro também procedeu a análise do pedido de 
esclarecimentos apresentado pela empresa AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ 05.538.322/0001-02, com sede no Sítio Campo Lindo – Zona Rural - Dona Euzébia 
– MG, recebido pelo e-mail ricardo@granpal.com.br em 12/11/2018. A documentação também 
está anexada ao processo administrativo 126/2018 e em suas alegações “7.2.4. MUDAS VEGETAIS 
As mudas somente serão fornecidas com o conjunto: vaso, composto orgânico e arenitos, sendo 
vetada a aquisição em separado. Cabe destacar que, para este item, na sua composição 
orçamentária, não está sendo computado valor do frete. ESCLARECIMENTO: O processo é por item 
vasos, composto orgânico, arenitos, semente e mudas como as mudas serão fornecidas com o 
conjunto; se posso ser o vencedor das mudas e não ser o vencedor dos vasos, do composto 
orgânico e arenitos sendo vetada a aquisição em separado,muito complexo?”. A questão também 
foi encaminhada para o assessor técnico, engenheiro civil Vicente Marques, que assim respondeu: 
“Conforme solicitado segue as resposta do questionamento.  1) As mudas somente serão 
fornecidas com o conjunto: vaso, composto orgânico e arenitos, sendo vetada a aquisição em 
separado. Cabe destacar que, para este item, na sua composição orçamentária, não está sendo 
computado valor do frete?  Sim, não foi computado o custo de frete para a aquisição das mudas 
em separado, entendemos que este custo de frete está incluso no custo total do kIT (conjunto: 
Vaso, Comp. Orgânico, Arenito, Muda e Semente). 2) O processo é por item vasos, composto 
orgânico, arenitos, semente e mudas como as mudas serão fornecidas com o conjunto; se posso 
ser o vencedor das mudas e não ser o vencedor dos vasos, do composto orgânico e arenitos sendo 
vetada a aquisição em separado, muito complexo? Sim, esta vetada a aquisição em separado, 
motivada pela complexidade que seria a aquisição destes insumos em separado para as entidades 
de ensino, tendo como parâmetro a complexidade e quantidade de pagamento e de formalizar os 
empenhos em separado. A intenção nesta contratação! Está voltada para  as instituições de ensino 
receber o conjunto pronto para facilitar os pedidos e pagamentos futuros.” Por fim, o pregoeiro 
analisou o pedido de esclarecimentos da empresa FLORICULTURA SANTA FE LTDA, com sede na 
avenida BENTO GONÇALVES, 5833, fone 51 3339-4389, recebida pelo e-mail 
ricardooliveira@granpal.com.br, na data de 8/11/2018. A documentação também está anexada 
ao processo administrativo 126/2018 apresentando os seguintes questionamentos: “- Qual é o 
vaso de piso com rolete, existe alguma imagem, ou especificação melhor para identificarmos este 
vaso? - O vaso suspenso é o vaso de parede? Qual o tamanho, e existe alguma marca? Poderia ser 
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o vaso plástico comum liso médio de parede da NUTRIPLAN? Tem exigência de cor? - As mudas de 
plantas são qual tipo? Frutíferas, ou qual espécie? - As sementes são de qualquer tipo?”. Mais uma 
vez, o assessor técnico do CM GRANPAL, engenheiro civil Vicente Marques procedeu apresentou as 
respostas: “1) Qual é o vaso de piso com rolete, existe alguma imagem, ou especificação melhor 
para identificarmos este vaso? No TR as especificações estão relacionadas a volumetria do vaso 
não importando a sua forma, (redondo, quadrado ou retangular). Por óbvio não há imagens, 
devido a não direcionar a licitação para um determinado modelo ou marca. 2) O vaso suspenso é 
o vaso de parede? Qual o tamanho, e existe alguma marca? Poderia ser o vaso plástico comum liso 
médio de parede da NUTRIPLAN? Tem exigência de cor? Sim, o suspenso é o de parede, (para ser 
suspenso não pode estar no chão e sim na parede ou no teto – neste caso, na parede). Como disse 
anteriormente, está informado na volumetria do vaso e não na forma. Numa licitação deste tipo 
não podemos direcionar para alguma marca específica e sim informar as características técnicas 
que solicitamos para que os vasos atendam. Não exigimos cores e sim atender todas os laudos 
solicitados o TR. 3) As mudas de plantas são qual tipo? Frutíferas, ou qual espécie? As plantas são 
do tipo que atenda o valor máximo ofertado no PO da licitação. Podendo ser frutíferas ou 
quaisquer outros tipos. 4) As mudas de plantas são qual tipo? Frutíferas, ou qual espécie? Todos os 
tipos que atendam o valor máximo no PO da licitação”. Diante do exposto, é de ser acolhida de 
forma parcial a impugnação apresentada, para o fim de constar dois novos requisitos de 
qualificação técnica, conforme explicitado acima. Além disso, foram respondidos os 
esclarecimentos. Por fim, considerando que a alteração nos requisitos de qualificação técnica 
altera a competitividade, fica determinada nova data para a realização da sessão, dia 27/11/2018. 
Mantem-se ratificados os demais termos do edital. A presente ata será publicada na mesma forma 
em que se deu a publicação original. Nada mais havendo digno de registro, encerra-se a presente 
ata que vai assinada pelo pregoeiro. 
 
 

Ricardo Aloenis Schmidt 
Pregoeiro 


