PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Processo nº: 14.727/2015-PGJ
Assunto: Registro de preços para eventual contratação de empresa para
fornecimento de mobiliário
Pregão Eletrônico nº: 34/2015-PGJ
Interessado: Procuradoria-Geral de Justiça

RESPOSTA A ESCLARECIMENTO
1.
A empresa MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA
solicitou esclarecimento ao Pregoeiro, conforme documento acostado aos autos do
processo, às fls. 103-105, datado de 29/05/2015, referente ao certame supracitado,
nos seguintes termos:
Dos itens 01 e 02
Podemos atender com as medidas 0,80 x 0,50 x 1,60cm ou colocar nas
especificações a variação de 10% para mais ou menos? Aumentando assim a
possibilidade de concorrência.
Dos itens 03 e 04
“A fixação dos elementos (tampo e estrutura) deverá ser feito através de
buchas metálicas M6x13mm cravadas abaixo do tempo e unidas à base
superior através de parafusos RM M6 x 45mm”.

2.
Em resposta, o Pregoeiro enviou os autos do processo á Gerência de
Material e Patrimônio, a fim de que dirimisse as dúvidas suscitadas pelo licitante,
assim se pronunciando, à fl. 112:
1.
Em resposta ao pedido de questionamento do edital do Pregão
Eletrônico 34/2015-PGJ/RN, apresentado pela empresa MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA., a Gerência de Material e Patrimônio
informa sobre o indeferimento de ambas solicitações devido aos seguintes
motivos:
•

As especificações tratam de móveis padronizados, portanto é
de fundamental importância para a instituição que elas sejam
atendidas pelos fornecedores;

•

Além disso, as especificações não restringe a participação de
concorrentes, já que existem outras empresas que fornecem
os produtos requisitados conforme foram especificados no TR
do edital.

2. Assim, a GMAP mantém as especificações mínimas exigidas no Termo de
Referência do edital.
3. Diante do exposto, venho à CPL para providências.
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3.
Posto isto, respondida a solicitação de esclarecimento feita pela
empresa supracitada, remeta-se e-mail desta informação para o licitante e que seja
disponibilizada no site www.mprn.mp.br.

Natal/RN, 1 de junho de 2015.

JORGE ÁLVARES NETO
Pregoeiro da PGJ/RN
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