Procuradoria-Geral de Justiça
PREGOEIRO – PORTARIA 126/2013-GAB/PGJ

ANOTAÇÕES DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO nº01
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014-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 Presencial nº
014/2014, e ainda conforme o item 8.1 do edital, torna público para conhecimento dos interessados, as
seguintes informações:
- QUESTIONAMENTOS(RESUMO) recebidos dia 28/02/2014 da empresa Comercial Ana´s Tork:
Pergunta 1) “ Os preços dos itens 26 e 27 estão incompatíveis com o de mercado e os referidos
produtos estão indisponíveis nos sites autorizados. Solicitamos a revisão dos itens mencionados”.

RESPOSTA DO PREGOEIRO:
As especificações contidas no edital são as configurações mínimas, portanto, as licitantes poderão
ofertar produtos com especificações superiores para atender ao item 4.1.1 do Edital e conforme o
Modelo de Proposta, onde consta “Descrição (Configurações Mínimas). Não há necessidade de
especificar o produto exatamente como mencionado nas especificações, desde que atenda às
especificações mínimas ou com especificações superiores à contida no Edital, as quais serão julgadas pelo
Pregoeiro após consulta ao setor técnico do MPAP para a escolha da proposta mais vantajosa.
Quanto aos preços, não podemos afirmar no momento se estão incompatíveis com o de mercado, devemos
primeiro deixar ocorrer a fase de lances cujos preços poderão reduzir ainda mais, e em seguida o pregoeiro
fará o exame de aceitabilidade dos preços com consulta ao setor técnico da administração responsável
pela elaboração do Termo de Referência. Caso o Pregoeiro não tenha objetividade para julgamento das
propostas, poderá inclusive cancelar o(s) item(ns) duvidoso(s) no decorrer da sessão.

CONCLUSÃO
Pelos motivos expostos acima, e não havendo motivo para alteração do Edital que influa
diretamente na elaboração das propostas, a data de abertura do certame continua mantida para o dia
14/03/2014 conforme o Edital, bem como todas as demais regras editalícias.
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