PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo nº: 3.174/2016-PGJ
Assunto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE ARQUIVOS
DESLIZANTES MECÂNICOS.
Pregão Eletrônico nº: 28/2016-PGJ
Interessado: Procuradoria-Geral de Justiça

RESPOSTA A ESCLARECIMENTO

1.

A

empresa

EQUIPE

LTDA

encaminhou

pedido

de

esclarecimento ao Pregoeiro, por e-mail, datado de 10/08/2016, conforme
documento acostado aos autos do processo, às fls. 190-194, referente ao
certame supracitado, nos seguintes termos:
1. Quais serão as medidas de comprimento,
profundidade e altura dos arquivos?
2. Quais serão os tipos de documentos
arquivados,
melhor
dizendo,
como
serão
arquivados: em caixas-arquivo, pastas suspensas,
pendulares ou A/Z? Serão arquivadas plantas,
mapas, livros e periódicos? Além de documentos
convencionais
(processos
etc.)
serão
armazenados outros tipos de materiais e/ou
equipamentos?
3. Já há uma definição dos prédios e/ou
ambientes onde serão instalados os arquivos
deslizantes? Caso algum deles seja instalado em
pavimentos superiores, já foram avaliadas as
cargas estática e dinâmica das vigas e lajes dos
respectivos pavimentos, para fins de comprovação
da viabilidade de instalação de equipamento de
considerável peso concentrado, sem risco de
danos à estrutura do prédio?

2.

Em

resposta,

o

Pregoeiro

enviou

as

solicitações

de

esclarecimento, por e-mail, datado de 10/08/2016, conforme documentos
acostados aos autos do processo, à Gerência de Material e Patrimônio,
setor competente conforme incisos III, XIV e XVIII, do art. 42, da
Resolução nº 74/2011-PGJ/RN, a fim de que dirimir a dúvida suscitada
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pelo solicitante, se pronunciou à fl. 195:
1. Não existe projeto atualmente, no entanto não
pode ser superior de 1,80
2. Serão arquivadas apenas caixas box.
3.
Ainda não existe demandas programadas
atualmente.

3.

Assim, respondida a solicitação de esclarecimento feita pela

empresa supracitada, remetam-se e-mails desta informação para os
licitantes, e após, que seja disponibilizada no site www.mprn.mp.br e
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Natal/RN, 11 de agosto de 2016.
JORGE ÁLVARES NETO
Pregoeiro da PGJ/RN
IANN MOURA DE OLIVEIRA DA SILVA
Secretário da Equipe do Pregão
JOSÉ LEANDRO DA COSTA
Equipe de Apoio
MARCOS DIONÍSIO DA SILVA
Equipe de Apoio
MARCOS ANTONIO DE MACEDO CARDOZO
Equipe de Apoio
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