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

Solicitação esclarecimento - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 -
Seguro vida DOCAS
2 mensagens

AXO Corretora Licitações <licitacoes@axocorretora.com> 3 de julho de 2020 09:45
Para: Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>

Prezada Sra Roberta, bom dia,

Com o intuito de participarmos a licitação em referência, solicitamos os seguintes esclarecimentos.

1 - O edital no item 1.1. OBJETO, no ANEXO IV - MODELO PROPOSTA DE PREÇO, no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA ITEM 5.1  informam a quantidade de 137 vidas/empregados. Porém  a relação de vida
da ...ERRATA_ANEXO_II_DATA_NASC_ constam 134 vidas/empregados.

Qual a quantidade de vidas que devemos precificar ( 137 ou 134) ?

Licitante interessada: GENTE SEGURADORA S.A.

Att,

Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 6 de julho de 2020 17:05
Para: AXO Corretora Licitações <licitacoes@axocorretora.com>

Sr. Enoque Prazeres, boa tarde,

Nos termos do item 24. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO, subitem

24.2
[1]

 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 013/2020, 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.

 

Considerando que o dia 07/07/2020, às 08h:30min fora definido para a abertura da sessão, o prazo para
que qualquer pessoa possa solicitar esclarecimentos referente ao Instrumento convocatório em epígrafe é até o dia
30/06/2020.  Com efeito, tendo em vista que a solicitação de esclarecimento fora encaminhada no dia 03/07/2020,
portanto, fora do prazo legal, reconhece-se a intempestividade do pedido.
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Todavia, embora intempestivo o pedido de esclarecimento, em respeito aos princípios que regem a
administração pública, é importante esclarecer o ponto suscitado na solicitação para que não pairem dúvidas acerca
da lisura da licitação em apreço.
  

 -  DO REQUERIMENTO
 

 A peticionante requer o seguinte esclarecimento:
 
“1 - O edital no item 1.1. OBJETO, no ANEXO IV - MODELO PROPOSTA DE PREÇO, no
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 5.1  informam a quantidade de 137
vidas/empregados. Porém  a relação de vida da ...ERRATA_ANEXO_II_DATA_NASC_
constam 134 vidas/empregados. Qual a quantidade de vidas que devemos precificar ( 137 ou 134)?”.

- DA RESPOSTA

Conforme resposta da área técnica, "considerar a quantidade estabelecida no Edital".

Respeitosamente,

Dra. Roberta Siebra de Pontes
Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação
OABCE nº30.924

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

[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.


