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Fortaleza, 23 de setembro de 2020. 
 

 

 

 

1.      DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE. 

  

Nos termos do item 23.21 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 

017/2020, em consonância com o disposto no art. 82 do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos (RILC) da Companhia Docas do Ceará2 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 21 de setembro de 2020, encaminhado ao e-mail do 

Setor de Licitações: cpl.docas@gmail.com, às 17h25min (fls.427 a 430) 

Neste sentido, reconheço o requerimento de esclarecimento feito ao edital de 

licitação. 

   

 2.      DA SOLICITAÇÃO. 

  

 A peticionante solicita os seguintes esclarecimentos: 

 

“O edital é descrito no item de análises quais parâmetros deverão ser realizados e 

vem com o complemento “E outras que se fizerem necessárias”, quais se fazem 

necessárias? Não temos como estimar preço para isso. 

                                                 
1 23.2. 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. 
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Saliento que deverá haver a taxatividade de quais ensaios são necessários.”. 

 

 3.      DA RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

 

Em resposta ao questionamento realizado pela empresa CONTROLE 

ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA informamos que, conforme resposta da 

área técnica da CDC (fl.433): “ A tabela contida no edital suscita a análise de parâmetros 

contidos no item 5.1.1 “b” do Termo de Referência e, ainda, os da RDC n°91 e Portaria 

n°05 aduzida na Cláusula 5.1.1 “a” e “c”, bem como outros normativos que se fizerem 

necessários, supervenientes.”. 

Em face do exposto, damos ciência ao peticionante do conteúdo deste 

expediente, com a publicação deste no sítio eletrônico da Companhia Docas do Ceará, 

bem como a continuidade dos trâmites relativos ao procedimento licitatório. 
 

 

 

 

Respeitosamente, 

 
 

 

 

 

Dra. Roberta Siebra de Pontes  

Pregoeira da Comissão Permanente de Licitações e Contratos 

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ  
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