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

A 3 - CIA DE DOCAS DO CEARÁ - SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS - PREGÃO
ELETRÔNICO 10/2020
2 mensagens

Dayane Peixoto <dayane.peixoto@flanci.com.br> 14 de abril de 2020 11:57
Para: "cpl.docas@gmail.com" <cpl.docas@gmail.com>
Cc: Licitacao <licitacao@flanci.com.br>

A FLANCI CONS E ADM EM CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, Inscrita no CNPJ nº 02.471.574/0001-73,
empresa interessa em participar do pregão eletrônico em epígrafe neste ato representada por Dayane Peixoto,
solicita o seguinte esclarecimento:

 

1)      Tendo em vista que o edital solicita uma cobertura múltiplo salarial, solicitamos por gentileza, enviar a
relação em excel das 137 vidas com as datas de nascimento e seus respectivos salários;

2)      Informar o CID dos 4 funcionários afastados conforme mencionado no edital.

 

Aguardamos retorno!

 

 

Atenciosamente,

 

Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 14 de abril de 2020 12:50
Para: Dayane Peixoto <dayane.peixoto@flanci.com.br>

PROCESSO: 20190218         

PREGAO ELETRÔNICO Nº 010/2020
ASSUNTO: Esclarecimentos

INTERESSADO(A): FLANCI CONS E ADM EM CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.

 

 

Trata o presente do pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº
010/2020, que tem como objeto a Contratação de seguro de vida para Diretores, Empregados efetivos e
ocupantes de funções comissionadas e de gratificações técnicas da CDC, solicitado por FLANCI CONS
E ADM EM CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, nos termos apresentados no expediente do
processo em epigrafe.



 

1.      DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
 

Nos termos do item 24.2
[1]

 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 010/2020, em
consonância com o disposto no art. 82 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da

Companhia Docas do Ceará
[2]

 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 tempestividade do pedido de esclarecimentos realizado pela
peticionante, no dia 14 de abril de 2020, encaminhado ao e-mail do Setor de Licitações. Neste sentido,
reconheço o requerimento de esclarecimento feito ao edital de licitação.

  
 2.      DA SOLICITAÇÃO

 
 A peticionante solicita os seguintes esclarecimentos:

 
 

1.   Tendo em vista que o edital solicita uma cobertura múltiplo salarial, solicitamos por
gentileza, enviar a relação em excel das 137 vidas com as datas de nascimento e seus
respectivos salários;

 
Resposta: Em documento em anexo.
 

2.   Informar o CID dos 4 funcionários afastados conforme mencionado no edital?
 

Resposta: De acordo com a CI CODHER 293/2020, são três funcionário afastados.
Empregado 1: CID D32-0
Empregado 2: CID C678
Empregado 3: CID C04

 
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]
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