Edição nº.3372 - XIV - Segunda, 20 de janeiro de 2020

Sumário
DECISAO AUTORIDADE SUPERIOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 1353/2019 PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2019
RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO/ESCLARECIMENTOS - PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE Nº. 1353/2019 - PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS
N° 119/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
DECISAO AUTORIDADE SUPERIOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 1353/2019
- PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2019
O Secretário Municipal de Meio Ambiente, do Município de Teixeira de Freitas, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais e com amparo no art. 109 da Lei 8666/93, por
entender serem plenamente legais os atos e decisões exaradas no processo em epígrafe,
resolve manter a decisão do Pregoeiro Oficial do Município de Teixeira de Freitas – Bahia,
que DEFIRIU o provimento ao pedido de impugnação interposta pela empresa
AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA -EPP, 05.538.322/0001-02, em relação ao
Edital PP ARP 119-2019, devendo, pois, serem promovidas as alterações necessárias,
sendo que o mesmo seja remarcado, respeitando os prazos legais.
Publique-se para que surta os efeitos legais. Cumpra-se.
Teixeira de Freitas-BA, 20 de janeiro de 2020.
José Archangelo Depizzol
Secretário Municipal de Meio Ambiente de Turismo

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO/ESCLARECIMENTOS - PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE Nº. 1353/2019 - PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS
N° 119/2019
OBJETO: Registro de Preços, visando futura e eventual contratação de empresa, para o
fornecimento de materiais de paisagismo, com a finalidade de revitalizar canteiros e praças
públicas do município e também de escolas da rede pública, reconstruindo a paisagem
natural dentro de um cenário que estiver devastado proporcionando assim uma integração
do homem com a natureza. na solicitação estará descritas as espécies de mudas de
árvores, tais como: espécies para nascentes (pioneiras), (intermediárias) (climaxes), espécie
para mata ciliar, espécie para arborização urbana e espécie para paisagismo.

REQUERENTE

– AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA -EPP,
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05.538.322/0001-02.

Inicialmente, cabe apreciar o requisito de admissibilidade do referido pedido de
esclarecimento.
A solicitante protocolou sua Irresignação, no dia 16 de janeiro de 2020. A peça protocolada
pela empresa encontra-se lastreada no Art. 41, §2º, da Lei de licitações, portanto deve ser
conhecida e apreciada, eis que foi interposta tempestivamente.

2. DOS FATOS E ANÁLISE.
2.1 Impugnante argumenta a necessidade de inclusão de registros e certificados técnicos,
conforme legislação vigente, alegando o'que resumidamente, passe-se a expor:

“(...) Nos termos do artigo 30, IV da Lei 10.711/2003 vem expresso: “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 e seus produtos comercializados”. Nesse sentido,
aquele que praticar qualquer dessas atividades, sem a devida inscrição, pratica uma
atividade não legalizada, ou seja, o produto oferecido é um produto à margem da lei. Em
contrapartida, aquele que adquire o produto sem inscrição no RENASEM, comete infração,
nos moldes do art 186 do Decreto 5.153/2004: “É proibido ao usuário de sementes ou
mudas, e constitui infração de natureza leve, adquirir: I – Sementes ou mudas de produtor
ou comerciante que não esteja inscritos no RENASEM...II – Sementes ou mudas de
produtor inscrito no RENASEM, sem a documentação correspondente à comercialização
delas produzidas.”
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL – IBAMA: Art. 10, da Instrução Normativa n°. 6 de 15 de
março de 2013: “São obrigadas à inscrição no CTF/APP as pessoas físicas e jurídicas que
se dediquem, isolada ou cumulativamente: I - a atividades potencialmente poluidoras e
utilizadoras de recursos ambientais, nos termos do art. 2º, inciso I; II - à extração, produção,
transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente; III - à
extração, produção, transporte e comercialização de produtos e subprodutos da fauna e
flora.” Neste caso específico são as de uso dos recursos naturais conforme Anexo VIII da
Lei n/. 6.938/1981, com especificação descritiva, classe 20-60 e 20-61.
3. DOS PEDIDOS
Requer a manifestante que seja seja alterado a peça editalícia, exigindo que o edital
preveja que os licitantes sejam devidamente inscritos no RENASEM, que os licitantes
apresentem certificações e registros técnicos para o objeto licitado e que os mesmos
apresentem Cadastro Técnico Federal (IBAMA), tudo em conformidade com a legislação do
MAPA do MMA.
4. DA ANÁLISE TÉCNICA:
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Informamos a empresa impugnante, que a presente descrição é fruto da análise técnica do
setor solicitante, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, frente às
necessidades dos mesmos, que após análise técnica, assim se manifestou sobre a referida
solicitação:
- Para comércio de sementes e mudas é necessário o Registro no RENASEM, órgão do
Ministério da Agricultura, e neste já incluso o Registro no MAPA (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento;
- Para à extração, produção, transporte e comercialização de produtos e subprodutos da
fauna e flora, é necessária a inscrição no Cadastro Técnico Federal – IBAMA, conforme
preconiza a Instrução Normativa n° 6 de 15 março de 2013.
Nesse sentido, conforme explica a Gestora, não se fazem necessárias maiores divagações
a respeito do tema, pois, prima facie,assiste razão à impugnante, razão pela qual há de ser
o instrumento convocatório devidamente alterado/retificado.
5. DA DECISÃO:
Diante do acima exposto, DEFIRO o provimento ao pedido de impugnação interposta pela
empresa AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA -EPP, 05.538.322/0001-02, em
relação ao Edital PP ARP 119-2019, devendo, pois, serem promovidas as alterações
necessárias, sendo que o mesmo seja remarcado, respeitando os prazos legais.

Teixeira de Freitas, 20 de janeiro de 2020.
Alan Rodrigues Pereira - Pregoeiro
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