
 

 
 

 

COMUNICADO I 

 

 

PREGÃO N.º 04/2017 – SEBRAE/RN – CPL  
 

                          
A Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE/RN, após questionamentos realizados por empresas 

interessadas na participação do Pregão nº 04/2017 – SEBRAE/RN – CPL, decide e, por via de 

consequência, comunica o seguinte: 

 

 

QUESTIONAMENTOS:  

 

 

1. Houve equívoco no lote 3, nos itens 01 e 03? Os preços nos parecem inexequíveis. 

 

RESPOSTA: Após análise do questionamento por parte da Unidade demandante, foram retiradas do item 

01 as mudas, mantendo-se apenas as bandejas. Já quanto ao item 03, foi reduzida a quantidade de composto 

orgânico, corrigindo-se o quantitativo e preço. 

 

 

 

2. O item 04 do Lote 3 não existe no mercado. 

 

RESPOSTA: Após análise da Unidade demandante foi constatada a real inexistência do item sementes de 

milho para produção de grãos na variedade crioula no mercado, de modo que foi alterada a variedade do 

milho – “crioula”, pela variedade “cruzeta” ou “potengi”.  

 

 

 

3. O somatório das cotações do LOTE 02 não totalizam R$ 1826,71; e sim R$ 1.326,71, com uma 

diferente de 500,00.  

 

RESPOSTA: Após análise da Unidade demandante foi constatada o erro de digitação no item 10. 

 

 
LOTE 02: IRRIGAÇÃO II – Item 10 

 

Onde se lê: 

10 Mangueira de 1” (encanamento horta desde a fonte d’água) Metros 150  R$ 25,00  

 

Leia-se: 

10 Mangueira de 1” (encanamento horta desde a fonte d’água) Metros 150  R$ 525,00  

 

 

 

 

 



 

Assim, após os devidos ajustes no Termo de Referência: 

 

Onde se lê: 

 
LOTE 03: MATERIAL AGRÁRIO I 

 

Item Descrição Unid. Quant. 

  

Cotação  

  

1 

Bandejas de isopor com 128 células, com mudas de hortaliças 

diversas, mínimo de 5 variedades diferentes, prontas para plantio 

(definição das variedades de mudas pelo SEBRAE)  

Unit. 20 

 R$ 139,98  

2 Calcário (saco 50 kg) Unit. 3  R$ 189,90  

3 Composto orgânico (esterco curtido) M3 7  R$ 33,98  

4 Sementes de milho para produção de grãos (variedade crioula) Kg 20  R$ 539,80  

5 
Pacotes de sementes, preferencialmente orgânicas (espécies 

selecionadas pelo SEBRAE)  
Unit. 15 

 R$ 67,50 

6 Substrato (saco 20 kg), preferencialmente orgânico Unit. 2  R$ 33,98 

7 
Mudas frutíferas da região, no mínimo 5 variedades diferentes – 

porte mínimo: 1 ano de idade.  
Unit. 50 

 R$ 2.750,00 

8 
Bandeja de polipropileno – com 200 células (para produção de 

mudas de olerícolas) 
Unit. 5 

 R$ 34,99  

  VALOR TOTAL DO LOTE   R$ 3.790,13  

 

 

Leia-se: 

 
LOTE 03: MATERIAL AGRÁRIO I 

 

Item Descrição Unid. Quant. 

  

Cotação  

  

1 Bandejas de isopor com 128 células  Unit. 20  R$ 139,98  

2 Calcário (saco 50 kg) Unit. 3  R$ 189,90  

3 Composto orgânico (esterco curtido) M3 1  R$ 1.436,00  

4 
Sementes de milho para produção de grãos (variedade cruzeta 

ou Potengi) 
Kg 20 

 R$ 539,80  

5 
Pacotes de sementes, preferencialmente orgânicas (espécies 

selecionadas pelo SEBRAE)  
Unit. 15 

 R$ 67,50 

6 Substrato (saco 20 kg), preferencialmente orgânico Unit. 2  R$ 33,98 

7 
Mudas frutíferas da região, no mínimo 5 variedades 

diferentes – porte mínimo: 1 ano de idade.  
Unit. 20 

 R$ 1.100,00 

8 
Bandeja de polipropileno – com 200 células (para produção de 

mudas de olerícolas) 
Unit. 5 

 R$ 34,99  

  VALOR TOTAL DO LOTE    R$ 3.542,15  

 
LOTE 02: IRRIGAÇÃO II – Item 10 

 

Onde se lê: 

10 Mangueira de 1” (encanamento horta desde a fonte d’água) Metros 150  R$ 25,00  

 

 



 

Leia-se: 

10 Mangueira de 1” (encanamento horta desde a fonte d’água) Metros 150  R$ 525,00  

 

 

Onde se lê: 

3.2 – O valor estimado para gastos com os serviços objeto da presente licitação é de até R$ 192.290,20 

(cento e noventa e dois mil, duzentos e noventa reais e vinte centavos).  
 

 

Leia-se: 

3.2 – O valor estimado para gastos com os serviços objeto da presente licitação é de até R$ 187.330,60 

(cento e oitenta e sete reais, trezentos e trinta reais e sessenta centavos).  
 
Assim, diante das mudanças significativas no conteúdo de itens do Lote 3, bem como no tocante ao valor estimado da 

licitação, a CPL decidiu pelo adiamento da seção de abertura e julgamento do certame, devendo tal ato ser divulgado 

pela mesma forma que se deu o texto original. 

 
O presente COMUNICADO será publicado na internet através do site do SEBRAE/RN, endereço 

www.rn.sebrae.com.br, link de Licitações. Comunicamos também que o CERTAME será REAPRAZADO 

para o dia 15 de março, as 09:00h, na Sala 06 do Setor de Treinamento da Sede do SEBRAE/RN, sito a Av. 

Lima e Silva, nº 76, Lagoa Nova, Natal/RN. 

 

 
Natal (RN), 04 de março de 2017. 

ELISANGELA DE ARAÚJO NOGUEIRA MELO 

Pregoeira da CPL 
 

 


