
Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020
1 mensagem

Anéia Viana da Silva <a.viana@dtaengenharia.com.br> 3 de abril de 2020 16:21
Para: "cpl.docas@gmail.com" <cpl.docas@gmail.com>
Cc: Fillipi Faria <f.faria@dtaengenharia.com.br>, Rosemeire Correa <r.correa@dtaengenharia.com.br>

Prezados Senhores,

 

Na qualidade de empresa interessa em participar do processo licitatório em referência, servimo-nos do presente,
para solicitar-lhes os seguintes esclarecimentos:

 

1)     O Item 10.12.5 do Edital exige que a licitante apresente, junto aos documentos de habilitação,
declaração de que o laboratório a ser contratado para a realização das análises laboratoriais obedecerá
às disposições constantes na Resolução CONAMA Nº 430, de 13 de maio de 2011, especialmente o art.
26, e demais legislações pertinentes. Considerando a presente fase licitatória (Pregão Eletrônico),
entendemos que tal documento deverá ser apresentado somente após a contratação da empresa
vencedora do certame. Esse entendimento está correto?

 

2)     A planilha de composição de custos, apresentada no Item 2.6 do Anexo II do Edital, considera 30
diárias para o perfilador acústico de correntes no Monitoramento Recursos Hídricos/Sedimentos.
Contudo, esse monitoramento não considera nenhuma atividade específica de aquisição de dados
oceanográficos por meio de fundeio de ADCP. Diante do exposto, entendemos que a planilha de
composição de custos deve ser revisada, excluindo as diárias para o perfilador acústico de correntes.
Esse entendimento está correto?

 

3)     No que tange o monitoramento da ictiofauna, favor esclarecer o tempo de espera das redes nos
pontos de amostragem.

 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

 

Att,

 



Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>
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Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 7 de abril de 2020 11:53
Para: Anéia Viana da Silva <a.viana@dtaengenharia.com.br>

PROCESSO: 20190687            

PREGAO ELETRÔNICO Nº 004/2020
ASSUNTO: Esclarecimentos

INTERESSADO(A): DTA ENGENHARIA PORTUÁRIA E AMBIENTAL.

 

Trata o presente do pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº
004/2020, que tem como objeto a Contratação de empresa especializado para prestação de serviços de
monitoramento ambiental do Porto de Fortaleza, solicitado por DTA ENGENHARIA PORTUÁRIA E
AMBIENTAL, nos termos apresentados no expediente do processo em epigrafe.

 

1.               DA INTEMPESTIVIDADE E DAS RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO
 

Nos termos do item 24.2
[1]

 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 004/2020, em

consonância com o disposto no art. 82 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC)
[2]

 da
Companhia Docas do Ceará é assegurado que qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar
esclarecimentos acerca da licitação, no prazo estabelecido, qual seja de até 05 (cinco) dias úteis antes da
data fixada para a realização da sessão pública do pregão.

Com efeito, observa-se a intempestividade do pedido de esclarecimentos realizado pela
peticionante, haja vista o referido pedido ter siso enviado à CODCOL/CPL no dia 03 de abril de 2020, às
16h21min. Todavia, considerando o princípio do interesse público, no sentido de dar o máximo de
transparência nos atos da Administração Pública, passo a responder os esclarecimentos solicitados.

  
 2.                DA SOLICITAÇÃO

 
 A peticionante solicita esclarecimento nos seguintes pontos:
 

1)          O Item 10.12.5 do Edital exige que a licitante apresente, junto aos documentos de
habilitação, declaração de que o laboratório a ser contratado para a realização das
análises laboratoriais obedecerá às disposições constantes na Resolução CONAMA Nº
430, de 13 de maio de 2011, especialmente o art. 26, e demais legislações pertinentes.
Considerando a presente fase licitatória (Pregão Eletrônico), entendemos que tal
documento deverá ser apresentado somente após a contratação da empresa vencedora do
certame. Esse entendimento está correto?
 
Resposta: Sim, é este o entendimento.

 
 



2)          A planilha de composição de custos, apresentada no Item 2.6 do Anexo II do
Edital, considera 30 diárias para o perfilador acústico de correntes no Monitoramento
Recursos Hídricos/Sedimentos. Contudo, esse monitoramento não considera nenhuma
atividade específica de aquisição de dados oceanográficos por meio de fundeio de
ADCP. Diante do exposto, entendemos que a planilha de composição de custos deve ser
revisada, excluindo as diárias para o perfilador acústico de correntes. Esse entendimento
está correto?
 
Resposta: Não. A utilização das diárias do perfilador acústico de correntes visa permitir
um controle da possível influência da corrente de retorno, que existe na dinâmica
costeira da orla contígua ao local do monitoramento. Assim, qualquer alteração dessa
dinâmica, quanto aos pontos de coletas das amostras poderemos detectar se houve
influência de tal dinâmica.
 

 
3)          No que tange o monitoramento da ictiofauna, favor esclarecer o tempo de espera
das redes nos pontos de amostragem.
 
Resposta: O tempo de espera deverá permitir o mínimo necessário para captura das
espécies, observando a metodologia de monitoramento. Nesse sentido, o tempo mínimo
de esforço de pesca deverá ser 4 (quatro) horas para a bateria de rede de captura.
 

 
Dito isto e, de acordo com as disposições dos subitens 24.2 e 24.2.1 do Edital em referência e

parágrafo único do art. 82, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CDC, damos ciência ao
peticionante do conteúdo deste expediente, com a publicação deste no sítio eletrônico da Companhia
Docas do Ceará e sítio do Licitacoes-e, bem como a continuidade dos trâmites relativos ao procedimento
licitatório.

 
 
Respeitosamente,
 

Wandebergue Paulino de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

[1]
 24.2.    Até o 5° (quinto) dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica

poderá solicitar esclarecimentos acerca do Pregão, que deverão ser respondidos pelo Pregoeiro em até 3 (três) dias úteis
contados da interposição.
 
[2]

 Art. 82. Até o 5° (quinto) dia útil anterior à data fixada para a entrega dos envelopes, qualquer pessoa física ou jurídica
poderá solicitar esclarecimentos acerca da licitação, que deverão ser respondidos pelo agente de licitação em até 3 (três) dias
úteis contados da interposição.
[Texto das mensagens anteriores oculto]


