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Assunto

SUSPENSÃO E ESCLARECIMENTO EDITAL
104/2017

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para

<matheus.s@ibflorestas.org.br> ,
<vendas@atacadaodagramajundiai.com.br> ,
<adeilton.plantas@yahoo.com.br> ,
<licitacoesnovojardim@gmail.com> ,
<contato@wilsonmudas.com.br> ,
<flavio.fabio@hotmail.com> ,
<afonso@carvalhoambiental.com.br> ,
<joao@refloresta.org.br> , <jeane@avancine.com.br> ,
<GRAMACON@GMAIL.COM> ,
<licitacaoviveiroecologico@gmail.com> ,
<flavio.fabio@hotmail.com> , <rrl.servicos@uol.com.br>
, <comercial@viveirocampolindo.com.br> ,
<adeilton.plantas@yahoo.com.br> ,
<comercial2@quallygrama.com.br> ,
<RA.ENG.MA@GMAIL.COM> ,
<preserve@preservepaisagismo.com.br> ,
<sebrasil.sgbs@gmail.com>

Cópia Oculta (Cco)

<dlc@saltodepirapora.sp.gov.br>,
<meioambiente@saltodepirapora.sp.gov.br>

Data

12.01.2018 15:39

Prezados:

Após pedidos de esclarecimentos de algumas empresas, divulgamos os esclarecimentos efetuados pela Secretaria
de Meio Ambiente e comunicamos a SUSPENSÃO do Pregão Presencial. A publicação sairá no DOE de amanhã.
Assim que a Secretaria nos enviar o novo termo de referência, reabriremos e publicaremos nova data para a
sessão pública.

Atenciosamente,

Marilene A. Cruz
Pregoeira

ESCLARECIMENTO:
Salto de Pirapora, 12 de janeiro de 2018.

A Divisão de Licitações e Compras
Ref: Pregão Presencial nº 104/2017
Processo 3802/2017
Assunto: Esclarecimentos

Trata-se de esclarecimentos referente ao edital em epígrafe, solicitados pelas empresas PALMIRA DE
FÁTIMA MARTINS RIBEIRO – ME (Viveiro Campo Lindo) e AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA – EPP
As referidas empresas solicitam a inclusão no edital das seguintes exigências:

1. A inscrição da empresa participante como produtor e /ou comércio de mudas de essências florestais nativas
no RENASEM conforme artigo 8º da Lei 10.711/2003;
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2. A inscrição da empresa participante no CADASTRO TÉCNICO FEDERAL – IBAMA conforme Art. 10. da
Instrução Normativa nº 6 de 15 de março de 2013;
3. A inscrição da empresa participante CADASTRO FLORESTAL ESTADUAL, no caso especifico das empresas que
fizeram o questionamento, seguindo legislação especifica do Estado de Minas Gerais.

Em suma, solicitam que todas as mudas de árvores, adquiridas pelo Município de Salto de Pirapora,
devem ser provenientes de produtores ou comerciantes que possuem inscrição no RENASEM, IBAMA e do Cadastro
Florestal Estadual, com o seus respectivos itens registrados.

Com relação a inscrição dos produtores e comerciantes no RENASEM, informamos que esta exigência
está definida no item 2.7 relativos a procedência das mudas a serem adquiridas e será incluída no corpo do Edital,
Quanto a Inscrição no Cadastro Técnico Federal – CTF IBAMA, será acatada sua inclusão neste edital,
visto ser uma exigência prevista em Lei Federal e pertinente ao objeto a ser licitado.

Considerando a existência de itens a serem incluídos no Edital, solicitamos a suspensão do Pregão
Presencial nº 104/2017 para a realização de ajustes no Termo de Referência.

Sem mais para o momento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessários
Atenciosamente,
Cristiane Alves dos Santos Rosa
Chefe de Divisão do Meio Ambiente

-------- Mensagem original -------Assunto:RES: ESCLARECIMENTO EDITAL 104/2017
Data:12.01.2018 11:58
De:"Meio Ambiente" <meioambiente@saltodepirapora.sp.gov.br>
Para:<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Mari, bom dia!!

Seguem anexo os esclarecimentos solicitados.

Att

brasão prefeitura 2Cristiane Alves dos Santos
Rosa
Chefe de Divisão de Meio Ambiente
Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora
https://webmail-seguro.com.br/saltodepirapora.sp.gov.br/?_task=mail&_action=print&_uid=4228&_mbox=INBOX.enviadas

2/4

12/01/2018

Webmail :: SUSPENSÃO E ESCLARECIMENTO EDITAL 104/2017

(15)3491-9595 / Ramal 147
De: licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br [mailto:licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 11 de janeiro de 2018 07:58
Para: meioambiente
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO EDITAL 104/2017

Bom dia
Precisamos de ajuda para responder este questionamento.

Atenciosamente
Marilene Cruz

-------- Mensagem original -------Assunto:ESCLARECIMENTO EDITAL 104/2017
Data:10.01.2018 17:40
De:ANDRÉ FERNANDEZ <comercial@viveirocampolindo.com.br>
Para:licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br
Responder para:comercial@viveirocampolindo.com.br

Prezados,
Segue em anexo nota de esclarecimento quanto a ausência de certificação e registros Federais para o fornecimento
de material de propagação vegetal, que deve ser apresentado para a qualificação técnica dos licitantes.
Favor acusar o recebimento.
Att,
-ANDRÉ FERNANDEZ
VIVEIRO CAMPO LINDO
Móvel: 32-98899-1162
Fone: 32 - 3453-1162
www.viveirocampolindo.com.br
Rodovia MG-120 - Km 70 - Fazenda Campo Lindo - Dona Euzébia - MG - CEP 36.784-000
AVISO LEGAL:
Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação
confidencial e/ou legalmente
privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a
divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de
qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido
esta mensagem por engano, pedimos
que nos retorne este E-Mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados,
registros ou sistema de controle.
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Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por quem
não detenha poderes de representação.
LEGAL ADVICE:
This message is exclusively destined for the people to whom it is directed, and it can bear private and/or
legally exceptional information.
If you are not addressee of this message, since now you are advised to not release, copy, distribute,
check or, otherwise, use the information
contained in this message, because it is illegal. If you received this message by mistake, we ask you to
return this email, making possible,
as soon as possible, the elimination of its contents of your database, registrations or controls system.
The message that bears any mandatory
links, issued by someone who has no representation powers, shall be null or void.
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