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PROCESSOS Nº. 2012/516193 

ASSUNTO: ESCLARECIMENTO 

SOLICITANTE: ESTACON 

 

I – QUESTIONAMENTO 1. 

 

1.1.    Pedimos a gentileza de informar dia/hora/local de encontro para a realização 

da visita técnica ao local da obra objeto da Concorrência N° 002/2012-CPH. 

 

1.1.1.    Informamos ainda, que já encaminhamos a essa CPL, no dia 22/11/2012, 

carta credenciando o responsável técnico da empresa, que realizará a visita. Os serviços 

executados serão medidos e pagos, apesar do regime de contratação indireta – empreitada por 

preço global? 

 

II – RESPOSTA. 

 

2.1.    Visando esclarecer a visita técnica, faremos alguns comentários sobre os 

subitens 9.7.1.7.2 e 9.7.1.7.4 do Edital da Concorrência nº 002/2012-CPH, conforme abaixo:  

 

2.2.    O subitem 9.7.1.7.2. A Visita Técnica será coordenada pelo técnico da CPH 

e será realizada das 08:00 às 11:40 e 14:00 às 17:40 hs, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2012, 

no(s) local(is) da obra: Avenida Marechal Hermes, s/nº, CEP: 66.053-150, município de 

Belém/PA. A visita técnica será acompanhada pelo servidor CPH devidamente credenciado e 

habilitado para esta finalidade. O referido servidor fornecerá a Comissão Permanente de Licitação 

– CPL a relação dos visitantes com nome e carteira do CREA;  

 

2.2.1.    Nos dias 17 e 18 de dezembro de 2012, das 08:00 às 11:40 e 14:00 às 17:40 

hs, na Avenida Marechal Hermes, s/nº, CEP: 66.053-150, município de Belém/PA, entrada pelo 1º  

portão (final da Avenida Doca de Souza Franco), quando então já estarão autorizados os técnicos 

indicados pelas empresas, bastando que estes apresentem o documento de identidade e credencial 

respectiva, que serão recebidos pelo técnico da CPH no local. 

 

2.2.2.    A CPH disponibilizará dois dias para visita técnica, com o propósito de 

propiciar maior comodidade às empresas, já que, caso não seja possível a ida no dia 17/12/2012 

ainda terá o dia 18/12/2012, dentro dos horários estabelecidos. 

  

2.3.    O subitem 9.7.1.7.4. A VISITA TÉCNICA deverá ser agendada, 

obrigatoriamente, na CPH durante os dias 10 a 13 de dezembro de 2012, das 08:00 às 11:40 e 

14:00 às 17:40 hs, mediante as informações: Nome completo, RG e CPF do RESPONSÁVEL 

TÉCNICO DA EMPRESA licitante, REGISTRADO COMO TAL, no Conselho profissional 

(CREA). 

 

2.3.1.    Essa medida visa, tão somente, se enquadrar nos procedimentos de 

segurança alfandegária exigidos pela Companhia Docas do Pará-CDP, pois até os técnicos da CPH 

necessitam de autorização da CDP para adentrar na área, fato que V. Sa. já fez entregando os 

dados de seu responsável técnico. 
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2.4.    Por fim, dê-se ciência a empresa ESTACON e encaminhe-se o presente 

esclarecimento para divulgação no site oficial da CPH, para acompanhamento social, obedecendo 

ao princípio da publicidade. 

 

Belém/PA, 05 de dezembro de 2012. 

 

 

Alex Marcelo Marques 

Presidente da CPL 

 


