
02/08/2022 11:27 Gmail - Pedido de Esclarecimento - Chamamento Público 003/2022

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=1d1b43304d&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1739365065086332546&simpl=msg-f%3A173936… 1/1

Compras Governamentais <comprasgovernamentaisacre@gmail.com>

Pedido de Esclarecimento - Chamamento Público 003/2022 
1 mensagem

Assessoria e Consultoria Compras Governamentais
<jmp.comprasgovernamentais@gmail.com>

25 de julho de 2022
17:23

Para: comprasgovernamentaisacre@gmail.com

Prezados,

De acordo com o  item 3.8. do edital: Pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados formalmente, em
documento impresso ou por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço comprac@ac.gov.br;

Viemos por meio deste solicitar esclarecimentos quanto aos preços informados na tabela para aceitabilidade. Pois, o
item 11 (café puro da região torrado) já sofreu várias alterações de preços nos últimos 2 (dois) meses. Desta forma,
pergunto, onde que foram embasados os preços para se chegar no valor unitário de R$ 7,51 (sete reais e cinquenta
e um centavos)?

Pois, considerando a última licitação que a indústria Café Contri (representada por nós) venceu neste valor, o
mesmo já teve alteração no custo da sua produção e está custando em média para a indústria, o valor unitário de R$
9,80 (nove reais e oitenta centavos).

Outro questionamento, é sobre a embalagem. O edital diz que deve ser de 250g mas não menciona se embalado à
vácuo ou almofada (o que também altera o preço).

Inclusive há de considerar que os preços devem ser da média da cotação de preços e não o menor preço de
mercado encontrado. Haja vista que se trata de fornecimento para todo o estado do Acre e os custos de transporte,
armazenagem e distribuição alteram de acordo com cada região/município do estado. Já que nem todos os
municípios tem acesso via estrada e muitas das vezes, a entrega pode ser via aérea ou fluvial. E deixar o menor
preço aceitável, dentro do mínimo do mercado, prejudica os custos da indústria na linha de produção e distribuição
final.

Por estas questões, pedimos que considerem a retificação do valor unitário para o item 11 (café puro da região
torrado) para o mínimo de R$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos).

Atenciosamente,

JMP - Assessoria, Consultoria e Capacitação LTDA

mailto:comprac@ac.gov.br
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ANÁLISE Nº 2/2022/SEICT - DIVCG

PROCESSO Nº 0761.012733.00006/2022-11

INTERESSADO: @INTERESSADOS_VIRGULA_ESPACO_MAIUSCULAS@

 

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022

 

 

ASSUNTO: RESPOSTA ACERCA DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO INTERPOSTO PELA
EMPRESA JMP - ASSESSORIA, CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA.

 

 

I – PRELIMINARMENTE

 

Trata-se de Pedido de Esclarecimento interposto pela empresa JMP - ASSESSORIA,
CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA,  através de pedido formalizado via e-mail, protocolado no dia
25/07/2022 às 17h23, conforme cópia anexa (4626459), encaminhado para esta Comissão de Credenciamento.

 

Cumpre observar, que os pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados formalmente, em
documento impresso ou por meio eletrônico, conforme disposto no item 3, sub item 3.8 do Edital de Chamamento
Público 003-2022.

 

Considerando que a publicação do instrumento convocatório foi veiculado no DOE nº 13.331, no
dia 21 de julho de 2023, página 34, a interposição do presente pedido foi tempestiva e esta Comissão de
Credenciamento procede seu recebimento, para proceder à análise do pedido.

 

II - DAS RAZÕES DOS PEDIDOS

 

Em suma, a empresa solicitou  esclarecimentos quanto aos preços da tabela de produtos, em
especial, do item 11 (café puro da região torrado), alegando que o produto sofreu alteração de preços nos últimos 2
(dois) meses, bem como em relação a embalagem do produto, questionando que na especificação técnica não consta
se o item é embalado à vácuo ou almofada.
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Diante do exposto, se passa aos esclarecimentos.

 

III - DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES

 

Inicialmente, esta Comissão Credenciamento assegura o cumprimento aos princípios que regem a
Administração pública, descritos no artigo 37 da Constituição Federal, Lei nº 8.666/1993, e ainda, na Lei Nº 3.889,
de 22 de dezembro de 2021.

 
“O credenciamento é sistema por meio do qual a Administração Pública convoca todos os
interessados em prestar serviços ou fornecer bens, para que, preenchendo os requisitos necessários,
credenciem-se junto ao órgão ou entidade para executar o objeto quando convocados”.

 

Destaca-se, contudo, que apesar de se tratar de hipótese de inexigibilidade de licitação, é
considerado exigência de validade do credenciamento a garantia da igualdade de condições entre todos os
interessados habilitados a contratar com a Administração Pública, pelo preço por ela definido, levando, ainda, em
consideração o princípio da economicidade. Nesta sequência discorre Justen Filho (2013, p. 61):

 
“Portanto, a vantagem para o Estado se configura com a solução que assegure os maiores
benefícios para a aplicação de seus recursos econômico-financeiros. O Estado tem o dever de
realizar a melhor contratação sob o ponto de vista da economicidade. Isso significa que a
contratação comporta avaliação como modalidade de relação custo-benefício. A economicidade é o
resultado da comparação entre encargos assumidos pelo Estado e direitos a ele atribuídos, em
virtude da contratação administrativa. Quanto mais desproporcional em favor do Estado o resultado
dessa relação, tanto melhor atendido estará o princípio da economicidade. A economicidade exige
que o Estado desembolse o mínimo e obtenha o máximo e o melhor. Em princípio, a economicidade
se retrata no menor preço pago pelo estado ou maior lance por ele recebido, conforme a natureza da
contratação.”
 

Neste sentido, cabe ainda observar que atos praticados pela Administração Pública, também devem
ser respaldados em todos os Princípios presentes no ordenamento jurídico, que rege as compras públicas.

 
“A fixação dos valores previamente definidos pela Administração Pública implica o dever
inafastável de comprovar e demostrar, nos autos, a vantagem ou igualdade dos valores definidos em
relação à licitação convencional ou preços de mercado. Essa justificativa será objeto de futuro
exame perante as esferas de controle, nos termos da lei”.
 

Assim, haja vista a fixação dos preços estabelecidos no Edital de Chamamento Públicos 003-
2022, verificou-se o Decreto nº 3.753, de 13 de agosto de 2019, que dispõe sobre os procedimentos
administrativos para realização de pesquisa de preços para as compras públicas, no âmbito da Administração
Pública Direta e Indireta do Estado do Acre, inclusive, em Ata de Registro de Preços nº 11/2022, processo nº
0014.013896.00359/2022-74, Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 034/2022.

 

Quanto a especificação técnica do item questionado, verifica-se, que na descrição do referido item
menciona que o produto deve ser acondicionado em pacote aluminizado, alto a vácuo, conforme a seguir:

 

CAFÉ PURO DA REGIÃO TORRADO – Torrado e moído, procedente de grãos, limpos e isentos
de impurezas, acondicionado em pacote aluminizado, alto vácuo, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
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procedência, número do lote data de produção, quantidade do produto, selo de pureza ABIC e
atender as especificações técnicas da NTA 44 do Decreto Estadual nº 12.48de 20/10/1978. O
produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data entrega. Embalagem
250g.

 

IV – DA DECISÃO

 

Por conseguinte, conhecemos do Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa JMP -
ASSESSORIA, CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA, não dando-lhe provimento quanto ao Pedido
Esclarecimento, pelos motivos ora expostos.

 

Albert Alves Azenha Moreira
Portaria SEICT nº 48, de 18 de abril de 2022

Presidente
 
 
 
 

Caroline da Cunha Correia Cunha
Portaria SEICT nº 48, de 18 de abril de 2022

Membro
 
 

Agda Cavalcante de Souza
Portaria SEICT nº48, de 18 de abril de 2022

Membro
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