
CAR/Colônia de Pescadores e Aquicultores Z34 

 

Edital de Concorrência Pública Nacional - NCB n.º 03/2018. 

 

Objeto: aquisição de barcos de pesca para a fábrica de gelo da  

Colônia Z 34. 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS A LICITANTES 
 
 

Senhores 

 

Em atenção a questionamentos de licitante informamos o seguinte:  

 

Gostaríamos de solicitar os seguintes esclarecimentos abaixo: 

  

Pergunta: Em leitura do Edital nº 03/2018, referente aquisições de 

embarcações para Colônia Z34 de Ilhéus - Bahia, surgiram algumas duvidas, 

conforme registros: 

 

Na pagina 28  item 3. Atestado de duas instituições financeira emitido dentro 

dos 60 dias anterior a data de abertura das propostas, versando sobre situação 

financeira?  Ocorre que o Edital foi lançado em 15.05.2018 e a abertura 

14.06.2018, o que entendemos que o Atestado teria que a data no máxima 

14.03.2018. Não seria uma Certidão que a CTS tem conta e registros de 

movimentações? 

 

Resposta: este item não é aplicável a este Edital. Os indicadores financeiros 

serão medidos através da análise do balanço. Ver folha 58, do Anexo II – 

dados do edital.  

 

[13.3(a)II-3] 
NÃO SE APLICA. 

 

 

 

Pergunta: Quanto aos prazos de entrega das embarcações ao nosso vê é 

inexequível, considerando que esses modelo de canoas precisa moldar formas 

especificas e além disso mesmo com as formas prontas, os cascos laminados 

precisa de minimo 48 horas de cura do material químico para ser desmoldada 

para garantir a qualidade da resistência e durabilidade, por tanto 60 dias para 

entrega das 50 canoas. 

 



Resposta: Desde que obedeça a um cronograma de execução e entrega, 

mediante justificativa aceita pela CAR e pela Colônia Z34, o prazo poderá ser 

ampliado. 

 

 

Pergunta: Gostaria de ter informação a respeito da licitação das canoas, onde 

.... as empresas que apresentassem interesse em participar, iria primeiramente 

procurar a Colônia Z34 para que emitisse uma carta de visita.  

 

Resposta: As especificações dos barcos a serem adquiridos são os descritos 

no Edital. A empresa vencedora deverá apresentar catálogos, folders e 

especificações dos equipamentos ofertados. Os ajustes necessários deverão 

ser feitos entre comprador e vendedor antes da assinatura do Contrato e 

emissão da ordem de fornecimento. 

 

Acredito que seria melhor não citarmos especificamente como será o recolhimento do 
imposto da operação. Minha sugestão é essa, abaixo. Vejam se concordam, ok. 
 
 AVISO A TODOS OS LICITANTES:  
 

        O Concorrente ao apresentar sua proposta de preço para entrega no destino 
final, deve calcular todo o seu custo operacional, incluindo a tributação 
incidente na venda e o transporte até o ponto final informado pelo comprador. 
Deve considerar, que existem associações privadas sem fins lucrativos que 
são isentas do pagamento de ICMS.  
 

Atenciosamente 

CAR/Colônia de Pescadores e Aquicultores Z34 

 

 


