
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

RELATÓRIO DE DILIGENCIA

Processo: 02.00398/2018
Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE  GRAMA
ESMERALDA EM PLACAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL, PARQUE
DA CIDADE E PARQUE CIRCUITO, BEM COMO, POSSÍVEIS IMPLANTAÇÕES DE
PROJETOS DE PAISAGISMO PARA A CIDADE DE PORTO VELHO,  visando
atender as necessidades da Administração Pública do Município de
Porto Velho.
Pregão Eletrônico: 006/2019-SRP Nº 005/2019 

Trata-se  de  Relatório  de  Resultado  de

Diligência  procedida  por  esta  Pregoeira  na  data  de

15/02/2019, nos autos do processo n. 02.00398/2018, no qual

foi deflagrado o Pregão Eletrônico n. 006/2019, cujo objeto

resumido é a  AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS  PARA

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL, PARQUE DA CIDADE E PARQUE

CIRCUITO, BEM COMO, POSSÍVEIS IMPLANTAÇÕES DE PROJETOS DE

PAISAGISMO PARA A CIDADE DE PORTO VELHO, visando atender as

necessidades da Administração Pública do Município de Porto

Velho.

 A Pregoeira da Superintendência Municipal de

Licitação, designada  através do  Despacho de  fls.135 dos

autos,  em  atendimento  a  manifestação  do  licitante

representante da empresa AGROPET FERTILIZANTES E PRODUTOS

AGROPECUÁRIOS no chat de mensagem do site www.licitações-

e.com.br,  referente ao Atestado de Capacidade Técnica da

empresa Arrematante, e de acordo com o item 8.6 do Edital:

“8.6 - O Pregoeiro, em qualquer fase de
julgamento,  poderá  promover  quaisquer
diligências julgadas necessárias à análise
das propostas e da documentação, devendo os
licitantes atender às solicitações no prazo
por ele estipulado, contado do recebimento
da convocação, sob pena de desclassificação
da  oferta,  bem  como,  poderá  solicitar
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parecer de técnicos pertencentes ao Quadro
de Pessoal do Município /RO ou, ainda, de
pessoas  físicas  ou  jurídicas  estranhas  a
ele,  para  orientar  sua  decisão.” (grifo
nosso) Edital

No  dia  06/02/2019  convocamos  a  empresa

arrematante no lote VIVEIRO BRASIL COM DE MUDAS E SERVIÇOS

LTDA a encaminhar Empenho/Nota fiscal ou qualquer documento

que comprove que foi executado o serviço do Atestado de

Capacidade  Técnica  emitido  pela Empresa  IMA-INDUSTRIA

METALÚRGICA E MECÂNICA DA AMAZÔNIA, datado de 08 de janeiro

de 2014, constante a fl. 211 dos autos, ate AS 16:00H (DF)

do dia 07.02.2019, no entanto a Diligência de que trata

este Relatório foi procedida em razão da necessidade de

aferir claramente os serviços executados pela empresa. 

Desta feita, conforme solicitação através de

e-mail, fl. 252 dos autos, a empresa solicita prorrogação

do prazo até o dia 11.02.2019, o qual foi concedido pelo

pregoeiro.

No dia 11.02.2019, através de e-mail a empresa

apresentou 3 (três) Notas Fiscais não Eletrônicas, emitidas

em  10.07.2010,  12.07.2010  e  23.02.2012,  analisando  os

documentos encaminhados, detectou-se que a empresa envio

juntamente, os Demonstrativos dos Índices Financeiros, os

quais não faziam parte da Diligência, e que conforme itens

10.5.  e  subitens  10.5.5.  e  10.5.6,  teria  que  ser

apresentados  junto  ao  Balanço  devidamente  assinado  pelo

Contabilista responsável.

Outro ponto Diligenciado conforme observações

da empresa FERJAR-FERRAMENTAS E JARDINAGENS, através de e-

mail apresentado a essa superintendência no dia 04.02.2019,

questionado o Certificado de Inscrição no Registro Nacional
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de Sementes e Mudas-RENASEM da empresa arrematante, o qual

foi submetido a Análise da Subsecretaria Municipal de Meio 

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável-SEME,  e  da

Superintendência  Federal  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento de Rondônia SFA/RO, e que em resposta do Sr.

Bruno Oliveira Colen, Auditor Fiscal Federal Agropecuário e

do Sr. Paulo Regis Aguiar Moita, Diretor de Departamento de

Proteção  Ambiental-DPCA,  que  conforme  resposta,  anexadas

aos autos, segue abaixo. 

Resposta da Superintendência Federal de Agricultura:

O  Certificado  apresentado  pela  empresa  VIVEIRO  BRASIL

COMERCIO DE MUDAS E SERVIÇOS LTDA-ME, não consta a espécie

em questão (GRAMA ESMERALDA). Ou o produtor não produziu

ainda, que para fins de fiscalização não teria problema, ou

está produzindo irregularmente, o que cabe ao MAPA apurar. 

Além de estar habilitado (no Certificado do RENASEM) para

estar regularizado para produzir determinada espécie, todo

produtor de muda deve inscrever anualmente junto ao MAPA a

produção anual do viveiro. (Art. 51 do Regulamento subitem

7.2. da Instrução Normativa nº 24/2005)

O RENASEM é a “inscrição/Credenciamento da atividade” (ex.

Produtor,  comerciante,  responsável  técnico,  armazenador,

beneficiador, reembalador, etc) e há também a “inscrição da

produção”, que é a da produção anual do viveiro. (Art. 46

do Regulamento)

Logo, o produtor ou comerciante deve ter o RENASEM válido

(e  com  as  espécies  com  que  trabalha  definidas  no

certificado) e depois requer a inscrição anual do viveiro

para ser aprovada pelo MAPA
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Resposta  da  Subsecretária  Municipal  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável:

Esclarecemos,  que  foi  notado  a  ausência  do

item proposto no edital (GRAMA),no Certificado de Inscrição

no  Registro  Nacional  de  Sementes  e  Mudas-RENASEM,  da

empresa, e que a pesquisa foi feita no site do Ministério

da Agricultura e que o mesmo não atende o item do Edital em

questão.

Cumpre salientar que a realização de diligências

representa  importante  instrumento  concedido  a  esta

pregoeira e equipe de apoio responsável pela licitação para

o esclarecimento de dúvidas relacionadas a habilitação e às

propostas. Nos termos do art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93,

o fundamento para promoção de diligência nas licitações,

estabelece:

 “É facultada à Comissão ou autoridade

superior,  em  qualquer  fase  da

licitação,  a  promoção  de  diligência

destinada a esclarecer ou complementar

a  instrução  do  processo,  vedada  a

inclusão  posterior  de  documento  ou

informação  que  deveria  constar

originalmente da proposta.” 

Por  trás  dessa  prerrogativa  encontram-se  a

finalidade  da  busca  da  proposta  mais  vantajosa  pela

Administração, bem como a aplicação do formalismo moderado

nos  certames  licitatórios  ponderado  com  o  princípio  da

vinculação ao instrumento convocatório.
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Oportunamente,  salienta-se  que  diversas

licitantes requereram e obtiveram acesso aos documentos de

habilitação  e  propostas  encaminhados  pelos  arrematantes,

conforme e-mails encaminhados e juntados aos autos. 

DA CONCLUSÃO: 

Pelo exposto, face ao disposto no item 8.6 do

Edital  e  ainda,  com  fulcro  no  §3º  do  Art.  43  da  Lei

Nacional n. 8.666/93, foi procedida Diligência, no sentido

de  esclarecer  as  informações quanto  a  veracidade  do

Atestado de Capacidade Técnica, da empresa  VIVEIRO BRASIL

COM DE MUDAS E SERVIÇOS LTDA, que apresentou 3 (três) Notas

Fiscais não Eletrônicas, emitidas em 10.07.2010, 12.07.2010

e 23.02.2012, e em análise ao Certificado de Inscrição no

Registro  Nacional  de  Sementes  e  Mudas-RENASEM,  pela

Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável-SEME,  e  da  Superintendência  Federal  de

Agricultura, a Certidão não atende ao objeto da Licitação

(GRAMA ESMERALDA).

Porto Velho 14 de fevereiro de 2019

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS
Pregoeira - SML
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