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QUESTIONAMENTOS PROCESSO Nº 50900.000232/2020-44 
 

1. Favos esclarecer os prazos apresentados nos itens 7.1 e 8.3 do TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO 
BÁSICO. Não está claro qual o prazo para entrega dos 40 (quarenta) painéis metálicos completos e 
demais itens que compõe o fornecimento de acessórios sobressalentes.   
 

2. Favor esclarecer o item 8.4 do TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO. No nosso entendimento 
a Cia Docas informará qual a necessidade por demanda e a Contratada deverá fornecer os 
componentes conforme demanda informada? 
 
 

3. Especificamente para o prazo de entrega dos painéis completos, devem ser entregues com 45 
(quarenta e cinco) dias após a emissão da Solicitação de Fornecimento – SDF que será emitida para a 
Contratada por demanda? 
 

4. Favor esclarecer se o padrão de jateamento abrasivo descrito no item 2.3 das ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS é o padrão SA3? Acreditamos que houve um erro de digitação no padrão especificado nas 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 
 

5. Favor informar qual a cor das placas de Polietileno UHMW a serem instaladas nos painéis de defensas. 
 
 

6. Por se tratar de equipamentos que serão incorporados ao ativo das Docas do Ceará e que 
obrigatoriamente devem seguir acompanhados por NOTA FISCAL DE VENDA DE MERCADORIA, até 
mesmo para adentrar às instalações do Porto onde a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESADO possui 
um posto de fiscalização e exige a nota fiscal para trânsito da mercadoria, não compreendemos o 
tributo ISS apresentado na composição do BDI no ANEXO I desse Edital. No nosso entendimento esse 
tributo deveria ser o ICMS em substituição ao ISS. Favor esclarecer? 
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Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 13 de outubro de 2021 15:59
Para: Victor de Paula <comercial@3gengenharia.com>

Boa tarde Senhor Vitor de Paula,

        Com fulcro no item 24.2 do edital, art.82 do RILC e conforme manifestação exarada pela área técnica
da CDC - DIEGEP (sei n°4706368) segue as respostas quanto aos questionamentos suscitados, referente
ao Pregão Eletrônico n°21/2021.

1. Favos esclarecer os prazos apresentados nos itens 7.1 e 8.3 do TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO.
Não está claro qual o prazo para entrega dos 40 (quarenta) painéis metálicos completos e demais itens que compõe o
fornecimento de acessórios sobressalentes.

RESPOSTA: "Os painéis e acessórios serão solicitados de forma parcelada, dentro do prazo de até 24 (vinte e
quatro) meses, conforme cronograma estabelecido entre CDC e Contratada definindo a quantidade de
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painéis/acessórios por etapa, de forma a atender às demandas das operações portuárias. Definidas as etapas de
entrega, a CDC emitirá uma Solicitação de Fornecimento por etapa e, a partir dessa, a Contratada terá 45
(quarenta e cinco) dias para entrega do objeto da referida etapa.".

 

2. Favor esclarecer o item 8.4 do TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO. No nosso entendimento a Cia
Docas informará qual a necessidade por demanda e a Contratada deverá fornecer os componentes conforme
demanda informada?

RESPOSTA: "O entendimento está correto. O objeto desta contratação será fornecido de forma parcelada,
conforme cronograma estabelecido entre CDC e Contratada definindo a quantidade de painéis/acessórios por
etapa.".

 

3. Especificamente para o prazo de entrega dos painéis completos, devem ser entregues com 45 (quarenta e cinco)
dias após a emissão da Solicitação de Fornecimento – SDF que será emitida para a Contratada por demanda?

RESPOSTA: "O entendimento está correto. Definidas as etapas de entrega, a CDC emitirá uma Solicitação de
Fornecimento por etapa e, a partir dessa, a Contratada terá 45 (quarenta e cinco) dias para entrega do objeto da
referida etapa.".

 

4. Favor esclarecer se o padrão de jateamento abrasivo descrito no item 2.3 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS é o
padrão SA3? Acreditamos que houve um erro de digitação no padrão especificado nas ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS.

RESPOSTA: "O entendimento da licitante está correto. O padrão deste tipo de jateamento é o SA3.".

 

5. Favor informar qual a cor das placas de Polietileno UHMW a serem instaladas nos painéis de defensas.

RESPOSTA: "As placas podem ser de qualquer cor, preferencialmente preta.".

 

6. Por se tratar de equipamentos que serão incorporados ao ativo das Docas do Ceará e que obrigatoriamente devem
seguir acompanhados por NOTA FISCAL DE VENDA DE MERCADORIA, até mesmo para adentrar às
instalações do Porto onde a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESADO possui um posto de fiscalização e exige a
nota fiscal para trânsito da mercadoria, não compreendemos o tributo ISS apresentado na composição do BDI no
ANEXO I desse Edital. No nosso entendimento esse tributo deveria ser o ICMS em substituição ao ISS. Favor
esclarecer?

RESPOSTA: "A licitante deve apresentar a composição de BDI adequada a realidade da presente contratação,
tendo em vista que a planilha apresentada no edital trata-se apenas de MODELO, o qual deve ser ajustado por
cada licitante de acordo com sua realidade de taxas, tributos, riscos, seguros, despesas financeiras, administração,
lucro, etc.".

Respeitosamente,

Dra. Roberta Siebra de Pontes
Pregoeira Permanente da Comissão de Licitação.
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ.


