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

ESCLARECIMENTO 
3 mensagens

gikacomercio@bol.com.br <gikacomercio@bol.com.br> 8 de março de 2022 14:07
Para: "cpl.docas@gmail.com" <cpl.docas@gmail.com>

BOA TARDE, SOLICITAMOS INFORMAÇÃO ,SOLICITADA PELO FABRICANTE, REF AO TIPO DE ROSCA DOS PARAFUSOS COMO: 
SEXTAVADO INTEIRA 
SEXTAVADO PARCIAL 
ROSCA MAQUINA 
FICO NO AGUARDO,JORGE.
 
 
 
 
 
 
 
 
GIKA - Comércio & Serviços de Ferragens e Ferramentas Ltda.
Cnpj - 19.653.784/0001-85 Tel: (85) 3227-2616
 

gikacomercio@bol.com.br <gikacomercio@bol.com.br> 9 de março de 2022 10:07
Para: "cpl.docas@gmail.com" <cpl.docas@gmail.com>

 
 BOM DIA,A SOLICITAÇÃO REF   AO PREGÃO PORTAL BB 924194. 
OBRIGADO.
 
 
 
 
 
 
 
GIKA - Comércio & Serviços de Ferragens e Ferramentas Ltda.
Cnpj - 19.653.784/0001-85 Tel: (85) 3227-2616
 

 

 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 9 de março de 2022 22:25
Para: "gikacomercio@bol.com.br" <gikacomercio@bol.com.br>

Boa tarde Prezados,

 
Nos termos do item 24. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO, subitem 24.2 do Edital de Licitação
do Pregão Eletrônico nº 07/2022, 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 14/03/2022, 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 e
segue, em anexo, a este e-mail..  

  Respeitosamente, 
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Dra. Roberta Siebra de Pontes
 Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação e Contratos.
 COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ  

Respeitosamente,

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

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
 

RESPOSTA EMPRESA GIKA COMERCIO_SEI.pdf 
1118K
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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, 09 de março de 2022. 

PROCESSO N° 50900.000232/2020-44.  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2022.  

ASSUNTO: Esclarecimentos.  

INTERESSADO (A):GIKA COMERCIO.  

 

Trata o presente do Pedido de Esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº  

07/2022, que tem como objeto a “Contratação de empresa para fornecimento de parafusos e  

porcas das defensas portuárias do Porto do Mucuripe, conforme condições, quantidades e  

exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.”, solicitado, por e-mail, no dia 08/03/2022  

às 14h07min, pela empresa Gika Comércio nos termos apresentados no expediente do  

processo em epígrafe. 

  

1. DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE  

Nos termos do item 24. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO, subitem 24.2 do  

Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 07/2022, 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 14/03/2022, 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. DO REQUERIMENTO  

Os questionamentos encontram-se anexo, a este expediente. 

http://www.docasdoceara.com.br/
mailto:cpl.docas@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 3. DA RESPOSTA AO PEDIDO  

Conforme manifestação nº 5/2022/CODMAN TÉCNICO - CDC/CODMAN - CDC/DIEGEP-CDC da 

área técnica – CODMAN (sei nº 5310459): 

 

“informamos que o comunicado SEI n° (5306019) esclarece os questionamentos levantados.” 

(documentos em anexos a este expediente). 

 

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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