
 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

 

O Município de Lacerdópolis, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 

público interno, com endereço na Rua 31 de Março, 1050, Lacerdópolis/SC, CEP 89660-

000, CNPJ n. 82.939.471/0001-24, neste ato representado pelo Prefeito Sérgio Luiz 

Calegari, com relação ao EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 (TIPO: 

MENOR PREÇO DO ITEM; PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 16/2019; DATA DE 

EMISSÃO: 27/03/2019; OBJETO: aquisição de sementes de aveia preta pura, 

selecionada e devidamente certificada pelo órgão fiscalizador do produto, para a 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, visando a doação e distribuição 

futura aos produtores rurais de Lacerdópolis/SC que farão o plantio para a pastagem de 

inverno do ano de 2019, nos termos da Lei Ordinária Municipal n. 2.180 de 25 de março 

de 2019 e conforme descrito no tópico 02 [OBJETO] do edital) e a impugnação 

apresentada pela empresa “BC AGRO COMÉRCIO DE SEMENTES EIRELI ME” 

ontem, relativo a necessidade de exigência no edital de registro das empresas licitantes no 

RENASEM (Registro Nacional de Sementes e Mudas), informar que concorda com 

referida exigência, não a considera impertinente e nem impede a participação de outros 

competidores, pois é mais um critério técnico apto para selecionar um produto de 

qualidade, já que a Administração não deve se pautar somente no menor preço.  

 

No entanto, por conta do fato de que a Secretaria de Agricultura e agricultores do 

município estão atrasados com o plantio das pastagens de inverno e que eventual 

alteração no edital implicaria em gasto de mais tempo, decide não retificar o edital ao 

menos neste momento, até porque todos os anos foi feita a licitação nestes moldes e nem 

por isso a Administração deixou de adquirir sementes de boa qualidade, visto que 

exigível  que a aveia seja selecionada e devidamente certificada pelo órgão fiscalizador 

do produto, com descrição do grau de germinação. 

 



 
 

Portanto, embora recomendável, não será exigível às licitantes a apresentação do 

certificado de registro no RENASEM, cabendo as mesmas, se tiverem, apresentar. 

 

Este documento não representa qualquer alteração do edital, motivo pelo qual mantém-se 

o prazo para entrega e abertura dos envelopes para 09/04/2019, às 14h00min. 

 

Lacerdópolis/SC, 05 de abril de 2019. 

 

 

SÉRGIO LUIZ CALEGARI 

Prefeito 

 

 

CLÁUDIO DA CAS 

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 


