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

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
2 mensagens

Engenharia - Flowmarfe <engenharia@flowmarfe.com.br> 9 de março de 2022 09:32
Para: "cpl.docas@gmail.com" <cpl.docas@gmail.com>
Cc: Administrativo - Flowmarfe <administrativo@flowmarfe.com.br>, Financeiro - Flowmarfe <financeiro@flowmarfe.com.br>, Licitacao - Flowmarfe <licitacao@flowmarfe.com.br>

À

 

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°50900.000592/2020-46.

 

Objeto: Aquisição de disjuntores e buchas de passagem para as subestações elétricas.

 

Sr.(a) Pregoeiro(a)

Bom dia,

 

Em análise do termo de referência do processo licitatório acima mencionado, trago a COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ alguns questionamentos que devem ser levados em consideração.

  

É informado na especificação técnica que a aquisição dos disjuntores e demais equipamentos presentes neste documento tem por finalidade substituir equipamentos avariados.

 

Diante disto, temos as seguintes necessidades de informações.

 

1 – Informar distância entre fases do disjuntor;

 

2 – Acessórios como bobinas de abertura/fechamento, motorização e suas respectivas tensões;

 

3 – Fotos do painel aonde estão instalados hoje, com foco nos contatos terminais;

 

Aguardando respostas dos questionamentos acima, e porque as faço, dependendo do modelo e ano do painel, o Disjuntor Evolis atual não terá aplicabilidade técnica direta.

 

Atenciosamente,

 

 

Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>
Para: Engenharia - Flowmarfe <engenharia@flowmarfe.com.br>

Bom dia Sr. Leonardo Xavier,

 
Nos termos do item 22. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO, subitem 22.2 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 08/2022, em consonância com o disposto no
Interno de Licitações e Contratos (RILC) da Companhia Docas do Ceará é assegurado que qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos acerca da licitação, no prazo estabelecido
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão. 

Considerando que o dia 15/03/2022, às 08h:30min fora definido para a abertura da sessão, verifica-se que o pedido de esclarecimento fora encaminhado fora do prazo legal, desta forma, reconhece-s
pedido. 

 
Não obstante a intempestividade, em garantia à transparência do processo, o esclarecimento fora respondido pela área técnica e segue, em anexo, a este e-mail..  

  Respeitosamente, 

 

Dra. Roberta Siebra de Pontes
 Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação e Contratos.
 COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ  
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Companhia Docas do Ceará – Ministério da Infraestrutura 

Praça Amigos da Marinha, s/n Mucuripe – Fortaleza/CE - CEP: 60.180-422 –  

Fone: (85) 3266-8975 - www.docasdoceara.com.br- cpl.docas@gmail.com 

 

Fortaleza, 11 de março de 2022. 

PROCESSO N°: 50900.000592/2020-46 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº08/2022. 

ASSUNTO: Resposta ao Pedido de Esclarecimento. 

INTERESSADO (A): FLOWMARFE SOLUÇÕES INDUSTRIAIS. 

   

 

Trata o presente do Pedido de Esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico 

nº 08/2022, que tem como objeto a “Aquisição de disjuntores e buchas de passagem para as 

subestações elétricas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento, conforme Termo de Referência  e demais condições deste Edital e seus Anexos..”, 

solicitado, por e-mail, no dia 09/03/2022 às 09h32min, pela empresa FLOWMARFE, nos termos 

apresentados no expediente do processo em epigrafe. 

  

 

1. DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE  

Nos termos do item 22. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO, subitem 

22.2 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 08/2022, em consonância com o disposto no art. 

70 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) 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.  

Considerando que o dia 15/03/2022, às 08h:30min fora definido para a abertura da 

sessão, verifica-se que o pedido de esclarecimento fora encaminhado fora do prazo legal, desta 

forma, reconhece-se a intempestividade do pedido. 

Não obstante a intempestividade, em garantia à transparência do processo, o 

esclarecimento fora respondido pela área técnica.  

 

2. DOS QUESTIONAMENTOS 

 A peticionante questiona: 

http://www.docasdoceara.com.br/
mailto:cpl.docas@gmail.com
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“É informado na especificação técnica que a aquisição dos disjuntores e demais 

equipamentos presentes neste documento tem por finalidade substituir equipamentos avariados.                

Diante disto, temos as seguintes necessidades de informações. 

 1 – Informar distância entre fases do disjuntor;  

2 – Acessórios como bobinas de abertura/fechamento, motorização e suas respectivas 

tensões; 

 3 – Fotos do painel aonde estão instalados hoje, com foco nos contatos terminais;”. 

 

 3. DAS RESPOSTAS AO PEDIDO  

Conforme manifestação da área técnica – CODMAN, Comunicado n° 

6/2022/CODMAN TÉCNICO - CDC/CODMAN - CDC/DIEGEP-CDC  (SEI 5315891):  

 

“1 – Informar distância entre fases do disjuntor; 

  R.: Esta informação está descrita nas especificações técnicas, SEI N° 3475673, página 6. 

2 – Acessórios como bobinas de abertura/fechamento, motorização e suas respectivas 

tensões; 

  R.: Não está incluso nas especificações técnicas, a motorização. Ficando a critério do 

fornecedor, o fornecimento. 

3 – Fotos do painel aonde estão instalados hoje, com foco nos contatos terminais; 

  R.: Caso o Licitante julgue necessário, poderá realizar uma visita técnica no local, localizado 

na Companhia Docas do Ceará, endereço na Praça Amigos da Marinha, S/N, Mucuripe - 

Fortaleza – Ceará, CEP: 60.180-422, no horário de 08hs às 17hs (horário local), em dias 

úteis, visita está previamente agendada. ”.  

 

Dessa forma, em estrito respeito ao art. 70, parágrafo único, do RILC, damos ciência 

ao requerente do conteúdo deste expediente, com a publicação deste, no sítio eletrônico da 

Companhia Docas do Ceará (http://www.docasdoceara.com.br/licitacoes).  

 

Respeitosamente,  

 

Dra. Roberta Siebra de Pontes 
Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação e Contratos 

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 
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