
CONCORRÊNCIA PÚBLICA COM DIVULGAÇÃO NACIONAL – (NCB  

EDITAIS Nº 01 - 2019 

AQUISIÇÃO DE BENS 
RESPOSTAS A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO DE LICITANTES PARA OS EDITAIS:  
 
EDITAL 01-2019-NCB BENS BIRD- GUAJERÚ - EQUIPAMENTOS LATICÍNIO 
Aquisição de máquinas e equipamentos para instalação de um laticínio no município 
de Guajeru, Estado da Bahia 
 

EDITAL 01-2019-NCB BENS BIRD-MACAÚBAS - EQUIPAMENTOS 
LATICÍNIO 
Aquisição de máquinas e equipamentos para instalação de um laticínio no 
município de Macaúbas, Bahia 

 
EDITAL 01-2019-NCB BENS BIRD- PARATINGA - EQUIPAMENTOS 
LATICÍNIO 
Aquisição de máquinas e equipamentos para instalação de um laticínio no 
povoado de Volta da Serra no município de Paratinga, Bahia. 

 
EDITAL 01-2019-NCB BENS BIRD- RUI BARBOSA - EQUIPAMENTOS 
LATICÍNIO 
Aquisição de máquinas e equipamentos para a unidade industrial de laticínio no 
município de Rui Barbosa, Bahia. 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS A LICITANTES 
 
QUESTIONAMENTOS 01 
 

Senhores 

 

Em atenção a questionamentos de licitante informamos o seguinte:  

 

Pergunta 01 -   O pregão será presencial, é necessário a presença de algum 

representante da empresa no dia da abertura dos envelopes? 

 

Resposta: Não é pregão. É uma Concorrência Nacional com base em Edital do 

Banco Mundial, por tratar-se de projeto com recursos financiados pelo mesmo. 

As propostas deverão ser enviadas por correio ou outra forma de entrega de 

envelopes. Poderá também ser entregue por mensageiro do 

licitante/fornecedor. A presença do licitante não é obrigatória.  

 

Pergunta 02 - Eu posso cotar somente um item do lote, ou deve ser o lote 

inteiro? 

 

Resposta: Não. Só analisaremos as propostas por lote. Deverão ser cotados 

todos os itens do lote. 

http://www.car.ba.gov.br/node/11666
http://www.car.ba.gov.br/node/11667
http://www.car.ba.gov.br/node/11667
http://www.car.ba.gov.br/node/11668
http://www.car.ba.gov.br/node/11668
http://www.car.ba.gov.br/node/11669
http://www.car.ba.gov.br/node/11669


 

Pergunta 03- O licitante será o Banco Internacional? 

 

Resposta: Não. O banco Mundial é o agente que emprestou os recursos para 

financiar o Projeto. Através Convênio com os recursos para pagamento já 

estão disponíveis na Cooperativa. 

 

Pergunta 04 - Através do site www.car.ba.gov/licitacoes/todos vi que estão 

cotando so mesmo itens para as unidades de GUAJERÚ, PARATINGA e RUY 

BARBOSA, será aberto outro pregão para cada unidade? 

 

Resposta: No site www.car.ba.gov/licitacoes/todos estão disponíveis os Avisos 

de Licitação, Edital e Planilhas com Especificações para as unidades de 

beneficiamento de leite de GUAJERÚ, PARATINGA, RUY BARBOSA e 

MACAÚBAS. São licitações diferentes e serão abertas em datas diferentes e 

os envelopes de propostas deverão ser enviados separadamente. As propostas 

deverão ser apresentadas nos locais e nas datas informadas nos avisos. 

  

 
QUESTIONAMENTOS 02 

 
PERGUNTAS E RESPOSTAS A LICITANTES: 
 
Senhores 

Em atenção a questionamentos de licitante informamos o seguinte:  

Empresa 01:  

Vimos por meio deste solicitar esclarecimento sobre o NCB acima citado, o qual temos 
total interesse e condições em participar. 

Analisando minuciosamente o edital, encontramos algumas informações que devemos 
esclarecê-las antes da abertura do certame. 

Pergunta: Referente ao Lote 13 Item 13 (Banho Maria), em seu descritivo solicita um 
Banho Maria com capacidade para 80 tubos, porem não especifica qual a capacidade 
dos tubos, por gentileza verificar tal informação. 

Resposta:  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 
Capacidade: 
- 80 tubos de 13x100 mm, com 02 (duas) estantes de aço revestida em PVC com 
capacidade para 40 tubos cada. 
 
Controle de temperatura: 
- Controle de temperatura eletrônico  
- Ajuste de temperatura por meio de botão para controle analógico fixado no painel 
- Pré-calibrado em 30ºC, 37ºC, 56ºC e 70ºC, com marcações no painel 
- Possui termômetro digital de LED, com 3 dígitos, fixado no painel 

http://www.car.ba.gov/licitacoes/todos
http://www.car.ba.gov/licitacoes/todos


- Precisão de temperatura: 0,1ºC 
- Temperatura máxima: 70ºC 
 
Estrutura: 
- Confeccionada em chapa de aço com tratamento antiferrugem 
- Pintura em epóxi de alta resistência a choques mecânico e térmico 
- Tanque em aço inox AISI 304 
- Resistência de aquecimento em aço inox blindada 
- Tampa tipo pingadeira em policarbonato transparente 
- Capacidade para 4,5 litros de água deionizada  
 
Dimensões: (NÃO INFERIOR) 
- Externas (LxCxA): 200 x 335 x 210  
- Internas (LxCxA): 150 x 230 x 150 
 
Potência:  
- 150W 
 
Tensão:  
- 220 Volts. 

Pergunta: Outra questão é sobre o Lote 9 Item 4 – (Seladora), a descrição se encontra 
totalmente vaga e para que possamos identificar um modelo que atenda as 
necessidades do cliente gostaríamos que nos fosse encaminhado um detalhamento 
técnico do item em questão. 

Resposta: SELADORA A VÁCUO 

Características 

Construída com Aço Inox AISI 304; possui tampa de acrílico e uma bomba de vácuo; 
processo é semi-automático (a colocação e retirada do produto da câmara é manual). 

Máquina de câmara modelo de mesa para embalamento a vácuo com duas barras de 
selagem com solda dupla (duas resistências de selagem). 

O equipamento deve possui um comprimento interno (área útil entre a barra de solda e 
o fundo da câmara) NÃO INFERIOR a 46cm, câmara de vácuo estampada, com 
cantos arredondados e o acionamento da barra de selagem feito por um Sistema de 
Cilindro, sem fiações aparente. 

Dimensões: NÃO INFERIOR 

- Equipamento - CxLxA: 600X480X440 (mm) 

- Internas da Câmara - CxLxA: 510X430X210 (mm) 

- Área útil da Câmara - CxLxA: 410X420X210 (mm) 

Potencia: 

de 2,6 kw 



Tensão: 

220 volts 

Empresa 02: 

Em  atenção ao aviso das concorrências, temos algumas duvidas  sobre os processos, 
sendo estas: 
 
 
Rede Central de Cooperativas e Associações da Agricultura Familiar e Economia 
Solidária da Região do Vale do Rio Gavião - REDE GAVIÃO 
 
COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES DE LEITE E DERIVADOS - 
COOPLAMAC 
 
ASSOCIACÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE PARATINGA – ADCP 
 
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA CHAPADA DIAMAMTINA 
RESPONSABILIDADE LTDA - COAPECHAD 
 
 
Pergunta: 1ª - )  Todas as cotações deverão ser respondidas no Documento  "Planilha 
de Especificações"  ???? 

Resposta: SIM. Deve ser usada a planilha da fl 72, Anexo VII do Edital, PLANILHA DE 
PREÇOS.  
 
Pergunta: 2ª - )  No item  13 (DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA 
ELEGIBILIDADE, HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO CONCORRENTE.), do edital, 
contas as seguintes condições: 
 
         13.3  I.)   Situação Juridica 
                  II.)  Situação Financeira 
                 III.)  Situação Fiscal 
 
Tem que ser atendido todos os requisitos destes itens???!!!! 

Resposta: SIM. 
 
 
Pergunta: 3ª - )  Item  15   (Garantia de Proposta) 
 
15.3 A Garantia de Proposta deverá estar denominada na mesma moeda expressa na 
Proposta, admitindo-se também que esteja em outra moeda, desde que livremente 
conversível e poderá ser fornecida em uma das seguintes formas, de acordo com os 
modelos constantes do Edital ou em outros modelos, desde que aceitável pelo 
Comprador: 
 
a) Garantia Bancária emitida por uma instituição bancária aceitável pelo Comprador; 
 
b) Fiança Bancária e/ou Fiança emitida por uma instituição financeira ou Carta 
Irrevogável de Crédito emitida por banco localizado no Brasil ou no exterior, de acordo 
com o modelo constante do Edital ou em outro modelo, desde que aceitável pelo 



Comprador; ou  
 
c) Cheque Administrativo; 
 
Essas garantias devem ser enviadas juntos com as propostas!???!!!   
 
Qual a porcentagem mínima exigida em termos de valores!!!!???? 
 
Como será o controle dessas garantias???!!!!! 
 

Resposta: Não será exigido Garantia de Proposta, conforme prevê o item abaixo 
descrito na folha 54 dos Dados do Edital. 

[15.1] a [15.7] O valor da Garantia de Proposta é de: NÃO APLICÁVEL 
 

Pergunta: 4ª - )  Item  16   (Pagamento) 
 
16.1 Os pagamentos serão feitos de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro 
constante dos Dados do Contrato. 
 
Haverá antecipação de valores para a fabricação do equipamento, ou será pago 
somente após a entrega do produto. 
  
Resposta: Nas fls 58 e 59 dos Dados do Contrato, prevê pagamento antecipado. 

[16.1] O pagamento dos Bens e Serviços deverá ser feito como segue: 
 
O pagamento de cada remessa recebida será efetuado pela Rede 
Gavião no prazo de até 15 dias úteis após o recebimento definitivo. 
 
Deverá estar expressa na Nota Fiscal a descrição clara do 
equipamento fornecido à Associação. 
 
A Nota Fiscal que for rejeitada por falta de clareza na descrição do 
objeto, valor dos impostos, data e validade, entre outros elementos, 
será devolvida à empresa para correções em 15 dias corridos, 
reiniciando a contagem do prazo para a efetivação do pagamento. O 
ato de devolução da Nota Fiscal, conforme item acima, em nenhuma 
hipótese autoriza ou enseja a contratada a rescindir a execução do 
objeto constante nas Especificações Técnicas. 
 

[16.4]  Os pagamentos deverão ser efetuados pelo Contratante dentro de 15 
(quinze) dias da data da apresentação do documento de cobrança pelo 
Contratado.  

[16.5] O índice de reajuste é: NÃO APLICÁVEL 
 

[16.8] Pagamento antecipado:  APLICÁVEL  
 
Para os casos de antecipação de pagamento a garantia de execução será 
conforme o previsto nos Itens 16.8 e 16.9 da Seção II – Condições Gerais 
do Contrato. 
 



O limite de antecipação de pagamento é de até 40% do valor a ser 
contratado. 
 

[16.9] Pagamento antecipado: APLICÁVEL  
 

Pergunta: No caso do nosso fornecimento, não haverá contratação para instalação, 
como será executado o pagamento??!!!  

Resposta: Aqueles equipamentos que devido a sua complexidade técnica venha ser 
necessário à sua instalação e start por parte do fabricante devido as exigências de 
garantia, serão de obrigação do fabricante fornecer o profissional técnico responsável 
arcando com os custos necessário para atender tais exigências.   

 
Pergunta: 16.8 Os pagamentos antecipados serão processados após o Contratado ter 
apresentado Fiança Bancária, Carta Irrevogável de Crédito, Seguro Garantia, Garantia 
Bancária ou Cheque Administrativo, de igual valor, em favor do Contratante, emitido 
por uma instituição bancária, estabelecida no Brasil ou no exterior, aceitável pelo 
Contratante, com validade de até 30 (trinta) dias após previsão da conclusão total da 
entrega dos Bens estabelecida no Escopo do Fornecimento. 
   
Qual o valor da antecipação!!!!!????  Qual o valor da garantia exigida!!!!?????? 

 
Resposta: Nas fls 58 e 59 dos Dados do Contrato, prevê pagamento antecipado. 

 

[16.4]  Os pagamentos deverão ser efetuados pelo Contratante dentro de 15 
(quinze) dias da data da apresentação do documento de cobrança pelo 
Contratado.  

[16.5] O índice de reajuste é: NÃO APLICÁVEL 
 

[16.8] Pagamento antecipado:  APLICÁVEL  
 
Para os casos de antecipação de pagamento a garantia de execução será 
conforme o previsto nos Itens 16.8 e 16.9 da Seção II – Condições Gerais 
do Contrato. 
 
O limite de antecipação de pagamento é de até 40% do valor a ser 
contratado. 
 

[16.9] Pagamento antecipado: APLICÁVEL  
 

 
 
Pergunta: 31. IMPOSTOS E TAXAS 
 
31.1 O Contratado será totalmente responsável por todos os impostos, tributos, 
licenças e outros encargos decorrentes do Contrato, até que o Bem contratado seja 
entregue ao Contratante e os serviços executados. 
 



 
Havendo diferença de ICMS de  SP   e  BA, nós que devemos pagar esse 
imposto!!!????? 
 
Resposta: SIM. Os impostos são de responsabilidade do fornecedor. Se houver algum 
beneficio fiscal, este crédito será creditado à Cooperativa compradora dos 
equipamentos e não ao fornecedor. Ver observações após a planilha de preços. Folha 
65. 

1 Os equipamentos estão agrupados em diferentes lotes, e nesse caso, 

os Concorrentes poderão apresentar propostas para apenas um ou 
para todos os lotes.  

2 Só serão avaliados os lotes completos, com todos os itens cotados. 

3 A entrega dos Bens deverá ser feita dentro do prazo de até 60 (dias), 
contados em dias corridos a partir da data de emissão da Ordem de 
Fornecimento emitida pelo Comprador. 

 

4 IMPOSTOS e TAXAS: O Contratado será totalmente responsável por 
todos os impostos, tributos, licenças e outros encargos decorrentes do 
Contrato, até que o Bem contratado seja entregue ao Contratante e os 
serviços executados. 

 
5 Ao preencher a proposta de preços o licitante deve seperar o valor do 

ICMS do destino (Estado da Bahia) para possivel calcúlo de isenção 
fiscal. 

 
Folha 60 dos Dados do Contrato: 
 

31.2 
IMPOSTOS  e  TAXAS: O Contratado será totalmente responsável por 
todos os impostos, tributos, licenças e outros encargos decorrentes do 
Contrato, até que o bem contratado seja entregue ao Contratante e os 
serviços executados. 

Ao preencher a proposta de preços o licitante deve separar o valor do 
ICMS do destino (Estado da Bahia) para possível cálculo de isenção 
fiscal. 

 
 
Empresa 03:  
 
 
ANEXO IV - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
Lote 01 - Tanque de Expansão Resfriador de Leite, capacidade entre 1950 a 2050 
Litros, Resfriador de expansão direta aberto, vertical aberto, Unidade Condensadora 1 
x 4,00hp – monofásica, duas ordenhas, classe 2BII, construção sanitária, totalmente 
em aço inoxidável AISI 304, conforme DAS 53 do MAPA; que atende todas as 
exigências do IN 51 do MAPA, formato cilíndrico vertical, com parede dupla e 
isolamento em poliuretano injetado, com espessuras mínima de 50mm, livre de CFC, 
fornecido com:   
 
· Agitador em aço inoxidável, com moto-redutor acoplado de 32 rpm, monofásico · 
Tampa em aço inoxidável, articulada · Régua para controle de nível · Saída com 



válvula borboleta em aço inoxidável diâmetro 51 mm SMS · Pés reguláveis · Unidade 
condensadora hermética, com mais eficiência e menor consumo de energia · Painel de 
controle eletromecânico com termômetro digital incorporado na caixa elétrica com 
proteção contra transientes, relê de mínima e máxima tensão, protetor de sobre 
corrente e falsa fase. 
 
PERGUNTA: Podemos fornecer o equipamento com motor de 3,5 hp mantendo as 
demais especificações, inclusive alcançando sua eficiência e rendimento? 

Resposta:  Não. 

 

Empresa 04:  

ANEXO IV - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
Lote 17- Gerador de energia a Diesel 14 KVA, trifasico 380 v, dimensões 
970x720x785mm 
PERGUNTA: São muitos os fabricantes de Grupo Geradores e cada um segue seu 
padrão de montagem, sabemos que a dimensão do equipamento em foco não 
influenciará no seu rendimento, desde que atenda o critério de especificação técnica 
solicitada podemos fornecer o equipamento com outras dimensões? 

Resposta: Sim, desde que não ultrapasse as dimensões 1mx1mx1m em função do 
abrigo construído para a instalação do equipamento. 

Empresa 05:  

EDITAL Nº 01 - 2019 

Aquisição de máquinas e equipamentos para instalação de um laticínio no município 
de Guajeru, Estado da Bahia. 

ANEXO II - DADOS DO EDITAL - SEÇÃO I: 

13.3 Documentação de Qualificação: 

Ao Concorrente cadastrado no SIMPAS – Sistema Integrado de Material Patrimônio e 
Serviço da Secretária de Administração da Bahia, poderá, a critério do Contratante, 
ser dispensada a apresentação dos documentos exigidos nos itens 13.3-I, 13.3-II e 
13.3-III referentes a Situação Jurídica, Situação Financeira e Situação Fiscal, desde 
que o Contratante tenha acesso on line ao Certificado de Registro Cadastral- CRC, 
estando no prazo de validade. Nesta hipótese, o Concorrente deverá fornecer o 
número de seu CNPJ e informar que é cadastrado na SAEB através do CRC – 
Certificado de Registro Cadastral. 

PERGUNTA: As empresas cadastradas no SIMPAS através do cadastro junto à 
SAEB, usando a prerrogativa acima, constante no referido edital, serão dispensadas 
da apresentação dos documentos exigidos nos itens 13.3 I, 13.3 II e 13.3 III para essa 
licitação? Correto nosso entendimento?    

Resposta: SIM. Desde que apresente o CRC da SAEB para verificação do “extrato do 
fornecedor”. 

Empresa 06:  

Pergunta: Analisando minuciosamente os descritivos do termo de referência, segue 
com finalidade de esclarecer: 



Lote Item 13 - Banho maria 80 tubos 

 Pedimos a gentileza que nos informe mais detalhes sobre esta especificação, pois 
para orçar precisamos  da descrição detalhada. 

Resposta: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 
Capacidade: 
- 80 tubos de 13x100 mm, com 02 (duas) estantes de aço revestida em PVC com 
capacidade para 40 tubos cada. 
 
Controle de temperatura: 
- Controle de temperatura eletrônico  
- Ajuste de temperatura por meio de botão para controle analógico fixado no painel 
- Pré-calibrado em 30ºC, 37ºC, 56ºC e 70ºC, com marcações no painel 
- Possui termômetro digital de LED, com 3 dígitos, fixado no painel 
- Precisão de temperatura: 0,1ºC 
- Temperatura máxima: 70ºC 
 
Estrutura: 
- Confeccionada em chapa de aço com tratamento antiferrugem 
- Pintura em epóxi de alta resistência a choques mecânico e térmico 
- Tanque em aço inox AISI 304 
- Resistência de aquecimento em aço inox blindada 
- Tampa tipo pingadeira em policarbonato transparente 
- Capacidade para 4,5 litros de água deionizada  
 
Dimensões: (NÃO INFERIOR) 
- Externas (LxCxA): 200 x 335 x 210  
- Internas (LxCxA): 150 x 230 x 150 
 
Potência:  
- 150W 
 
Tensão:  
- 220 Volts. 

Empresa 07:  

Com referencia ao lote 3 – Pasteurizador, solicitamos esclarecer: 
 
Pergunta: 1-    O a temperatura de entrada do leite será 4° ou 32°,C conforme 
informado, e saindo 4°C. Quando o leite for entrar com 32°C significa que a 
regeneração é muito pequena, sendo necessária a inclusão de uma seção de 
resfriamento com água de torre e a seção de água gelada deverá ter um chiller de 
capacidade mínima de 26.000 kcal a -1°C e conforme o lote 15 o chiller informado não 
atende. Não foi prevista a Torre de Resfriamento no edital. Solicitamos esclarecer 
como serão as condições de operação quando o leite entrar 32°C. 

 
Resposta: A temperatura de entrada do leite será 4°C conforme informado, e saindo 
também com 4°C. 

  
Pergunta: 2-    O pasteurizador será projetado/dimensionado para atender a 
capacidade  de 1.000 l/h, não foi informada a necessidade de ampliação futura. 



 
Resposta: O pasteurizador tem que estar dimensionado para atender a capacidade de 
1.000 l/h. 

  
Empresa 08:  
 
EDITAL Nº 01 - 2019 

Aquisição de máquinas e equipamentos para instalação de um laticinio no povoado de 
Volta da Serra no município de Paratinga, Estado da Bahia. 

ANEXO IV - ESCOPO DO FORNECIMENTO 

Lote 17 - Tanque de Expansão Resfriador de Leite, capacidade entre 1950 a 2050 
Litros, Resfriador de expansão direta aberto, vertical aberto, Unidade Condensadora 1 
x 4,00hp – monofásica, duas ordenhas, classe 2BII, construção sanitária, totalmente 
em aço inoxidável AISI 304, conforme DAS 53 do MAPA; que atende todas as 
exigências do IN 51 do MAPA, formato cilíndrico vertical, com parede dupla e 
isolamento em poliuretano injetado, com espessuras mínima de 50mm, livre de CFC, 
fornecido com:   

· Agitador em aço inoxidável, com moto-redutor acoplado de 32 rpm, monofásico · 
Tampa em aço inoxidável, articulada · Régua para controle de nível · Saída com 
válvula borboleta em aço inoxidável diâmetro 51 mm SMS · Pés reguláveis · Unidade 
condensadora hermética, com mais eficiência e menor consumo de energia · Painel de 
controle eletromecânico com termômetro digital incorporado na caixa elétrica com 
proteção contra transientes, relê de mínima e máxima tensão, protetor de sobre 
corrente e falsa fase. 

PERGUNTA: Podemos fornecer o equipamento com motor de 3,5 hp mantendo as 
demais especificações, inclusive alcançando sua eficiência e rendimento? 

Resposta: Não 

 

Slavador, 22/01/2019 

Coordenação do Projeto Bahia Produtiva 

Comissão de Licitação das Cooperativas de Paratinga, Guajerú, Rui Barbosa e 
Macaúbas. 

 

 

 

 

 

 


