PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO
Pedreira (SP), 23 de maio de 2019.

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO

REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2019 – OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE FLORES, ÁRVORES E
GRAMAS, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS PARA O PLANTIO NAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO.

Tendo em vista o pedido de esclarecimento revestido de impugnação ao edital em epígrafe,
impetrado pela pessoa jurídica VIVEIRO CAMPO LINDO COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. via e-mail,
tempestivamente em 09/05/2019, no que tange a exigência de inclusão de documentos de
qualificação técnica, após reanálise do objeto e suas peculiaridades, o edital sofreu a seguinte
inclusão, observando que a impugnação foi acolhida parcialmente:
8.1.4. Quanto a Qualificação Técnica:
a) Comprovante de Certificado de inscrição do licitante no RENASEM (REGISTRO NACIONAL DE
SEMENTES E MUDAS), instituído pela Lei Federal nº 10.711 de 05 de agosto de 2003, além da
apresentação do Renasem de seu responsável técnico, no caso de não vir especificado no Renasem
da pessoa jurídica, com validade em vigor, caso haja;
b) Para os licitantes que cotarem os itens 08, 09, 10, 11, 16 e 17, deverá ser apresentado o Registro
no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, conforme art. 37, da Lei nº 12.651/2012, onde as plantas da flora nativa são as constantes
neste item, com validade em vigor, caso haja;
c) Para os licitantes que cotarem os itens 08, 09, 10, 11, 16 e 17, deverá ser apresentada a Licença
no Órgão Estadual competente do SISNAMA, com validade em vigor, caso haja.

Tendo em vista que a inclusão acima mencionada influencia na proposta de preços, abre-se
o prazo mínimo de publicidade do edital.
1.2. A Sessão Pública do Pregão Presencial ocorrerá às 09h00 do dia 05/06/2019, no seguinte
endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 50 – Vila Monte Alegre, na cidade de Pedreira, Estado
de São Paulo, onde serão recebidos os envelopes 01 – PROPOSTA COMERCIAL, 02 – DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, os documentos para o(a) representante do(a) licitante se credenciar e a declaração
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.
Fica inalterado o que mais constava no Edital e em seus anexos, naquilo que não conflitar
com o que está disposto acima.
Publique este comunicado e o edital no site www.pedreira.sp.gov.br.
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