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

Fwd: Pregão TPP Camocim 
2 mensagens

Fernando Botelho Assunçao <fernando.botelho@crusoefoods.com.br> 10 de setembro de 2021 14:25
Para: "cpl.docas@gmail.com" <cpl.docas@gmail.com>

FYI

Obter o Outlook para Android

De: Fernando Botelho Assunçao <fernando.botelho@crusoefoods.com.br> 
Enviado: sexta-feira, 10 de setembro de 2021 11:59 
Para: assessoria.dircom@gmail.com; dircom.docas@gmail.com 
Assunto: Pregão TPP Camocim 

Prezados, boa tarde,

 

Analisamos o EVTEA disponibilizado para a concessão do Terminal Pesqueiro do Camocim e entendemos que o valor definido
como investimento para o 1º ano de operação (R$ 15MM) está muito elevado frente a capacidade de retorno do negócio. O
EVTEA preparado é de 2018 com uma correção monetária para os dias atuais, entendemos que pode estar dissonante com a
realidade atual do setor.

 

Há possibilidade de revisitarem o estudo e restabelecer os valores previstos no Edital?

 

 

Atenciosamente,

Fernando Botelho 
Controladoria

Tel. (85) 3312-4381

Cel. (85) 9 8118 4993

fernando.botelho@crusoefoods.com.br

Crusoe Foods Ind. Imp. e Exp. Ltda 
Av. Senador Virgílio Távora, 1500 - Sala 1.006 
60170-078 Aldeota – Fortaleza – CE Brasil
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www.robinsoncrusoe.com.br
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Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 10 de setembro de 2021 17:54
Para: Fernando Botelho Assunçao <fernando.botelho@crusoefoods.com.br>

Boa tarde Senhor Fernando Botelho,
 
 
Informamos que com fulcro no item 24.2 do Edital, o pedido de esclarecimento

enviado ao e-mail  cpl.docas@gmail.com, no dia    10/09/2021, às 14h25min está
intempestivo, eis que a data de abertura do certame está designada para o dia 13 de setembro de
2021. Desta forma, sendo o referido Pedido,   encaminhado fora do prazo  estabelecido, resta claro a
sua intempestividade, conforme  dispõe o item 24.2 do Instrumento Editalício.

 
Não obstante a intempestividade, mas prezando pela clareza do Instrumento Convocatório, em

apreço,   informamos que conforme Comunicado nº 88/2021/DIRPRE-CDC, exarado pela
Diretoria da Presidência da CDC, a licitação – Pregão Eletrônico n°17/2021 está SUSPENSA em
razão da necessidade de  revisão  dos instrumentos que fundamentam a licitação, de modo a
adequá-los ao cenário de capacidade de investimentos atual do setor.    

 

Respeitosamente,

 
Dra. Roberta Siebra de Pontes

Pregoeira da Comissão de Licitações e Contratos
Companhia Docas do Ceará - CDC.
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