Procuradoria-Geral de Justiça
Pregoeiro - Portaria 126/2013-GAB/PGJ-MPAP

ANOTAÇÕES DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO nº01
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2013-MPAP
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, neste ato representado pelo seu
Pregoeiro, designado pela Portaria 126/2013-GAB/PGJ-MPAP, em atendimento aos pedidos
de esclarecimentos apresentados pela empresa abaixo mencionada, referente ao Pregão
Eletrônico nº 008/2013, torna público para conhecimento dos interessados, as seguintes
informações:
- QUESTIONAMENTO recebido por e-mail (Resumo) da empresa Inova Tecnologias:
Pergunta 1.1) “ De acordo com pregão eletrônico nº 008/2013, objeto está descrito “Serviço de
uso perpétuo do software Zimbra Network Standard Edition, incluindo a funcionalidade Zimbra
Mobile...”. Gostaríamos de esclarecer que, de acordo com as especificações do distribuidor, as
contas Zimbra Network Standard Edition não fornecem a funcionalidade Zimbra Mobile, sendo
uma funcionalidade exclusiva das contas Zimbra Network Edition Professional. Dessa forma qual
Modalidade devemos considerar?”
RESPOSTA DO PREGOEIRO:
Sim, o correto é ZIMBRA NETWORK EDITION PROFESSIONAL.
Obs.: O Pregoeiro consultou o Departamento de T.I. para elaboração da resposta.
Pergunta 1.2) “Gostaríamos de esclarecer também com relação a data de recolhimento das
proposta para estimativa de preços. Houve uma variação do dólar superior a 15 % da cotação á
data de publicação, deste modo existem divergências dos valores praticados hoje no mercado do
produto solicitado em relação ao preço estimado para contratação, gostaríamos de verificar como
poderemos proceder para participação do certame?”
RESPOSTA DO PREGOEIRO:
Em virtude da resposta 1.1 acima, na qual ficou confirmado que será alterada as
especificações do objeto do certame, está prejudicada a resposta da pergunta 1.2.
Entendemos que o Departamento de T.I. irá providenciar nova consulta de preços para uma
nova estimativa, agora referente à modalidade PROFESSIONAL .

CONCLUSÃO
Conforme o exposto acima, EXISTE A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO do Termo
de Referência, tendo em vista a alteração da especificação do objeto (Standard para
Professional). Diante disso, o Pregoeiro cancela o item do Pregão Eletrônico nº 008/2013
até que sejam efetuadas as correções necessárias pelo setor responsável, com divulgação
de novo Edital e nova data para abertura das propostas, conforme determina o §4º do artigo
21 da Lei º 8.666/93, subsidiária à Lei do Pregão.
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