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De : Jéssica Guimarães Maciel
<copeli@docas.pb.gov.br>

Assunto : Re: JDNdB-PB.: Esclarecimentos - Procedimento
Licitatório n°004/2021

Para : ricardo delfim <ricardo.delfim@jandenul.com>
Cc : Marco Antonio de lima vieira

<copeli2@docas.pb.gov.br>, BONFILHO MARTINS
DE ANDRADE JUNIOR
<planejamento1@docas.pb.gov.br>, JOYCE TERTO
DE MEDEIROS <chefegabinete@docas.pb.gov.br>,
Dupuis Dieter <dieter.dupuis@jandenul.com>,
Delfim Vinicius <vinicius.delfim@jandenul.com>,
Saraiva Sarmento Danielle
<danielle.saraivasarmento@jandenul.com>, Robijns
Koen <Koen.Robijns@jandenul.com>

Zimbra copeli@docas.pb.gov.br

Re: JDNdB-PB.: Esclarecimentos - Procedimento Licitatório n°004/2021

sex, 04 de mar de 2022 09:57
7 anexos

Prezado Senhor Ricardo Delfim,

O requerimento não pode ser atendido, em primeiro plano por sua intempestividade, haja vista
está fora do prazo estipulado pelo subitem 12.1 do edital. Em seguida, RATIFICAR que as respostas
oferecidas pela DOCAS-PB a título de esclarecimentos, efetivamente não ocasionaram qualquer
alteração no edital ou na elaboração da proposta comercial, no qual justifique qualquer alteração na
data prevista para abertura do certame (07/03/2022).

Atenciosamente,

Verônica Daniel de Souza
Presidente da CPL

De: "ricardo delfim" <ricardo.delfim@jandenul.com>
Para: copeli@docas.pb.gov.br, "Marco Antonio de lima vieira"
<copeli2@docas.pb.gov.br>, "BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR"
<planejamento1@docas.pb.gov.br>, "JOYCE TERTO DE MEDEIROS"
<chefegabinete@docas.pb.gov.br>
Cc: "Dupuis Dieter" <dieter.dupuis@jandenul.com>, "Delfim Vinicius"
<vinicius.delfim@jandenul.com>, "Saraiva Sarmento Danielle"
<danielle.saraivasarmento@jandenul.com>, "Robijns Koen"
<Koen.Robijns@jandenul.com>
Enviadas: Quarta-feira, 2 de março de 2022 13:51:04
Assunto: JDNdB-PB.: Esclarecimentos - Procedimento Licitatório n°004/2021
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Prezados, bom dia.
 
No âmbito do Procedimento Licitatório n°004/2021, cujo objeto é a “contratação de
empresa ou consórcio de empresas para a Elaboração dos Projetos Básico e Executivo, e
para a execução da obra de engenharia de Dragagem por Resultado de aprofundamento
do canal de acesso aquaviário e da bacia de evolução do Porto de Cabedelo/PB”, a Jan
De Nul do Brasil Dragagem LTDA,  vem respeitosamente, com fundamento no artigo
37 da Constituição Federal,  artigos 31 e 32 da Lei 13.303/16 e art. 2 do Regulamento
interno de licitações, contratos e convênios da Companhia Docas da Paraíba (RILC),
interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra o prazo fixado, 10:00h de 07/03/2022,
pelo edital epígrafe para sessão pública de abertura das propostas comerciais.
 
Requer-se a dilação de prazo para composição de proposta, em adicionais 30 (trinta) dias,
ou o encaminhamento do presente recurso à autoridade superior para julgamento, em
razão da publicação por esta d. Administração, de esclarecimentos aos questionamentos
das licitantes, capazes de alterar condições de contorno do edital e de orçamentação,
inicialmente estabelecidas nos instrumentos do certame. O posicionamento tardio desta d.
Administração forçosamente torna intempestiva, qualquer ação das licitantes quanto aos
atos e prazo estabelecidos no item 12 do Edital .
 
Aproveitamos  para renovar nossos protestos do nosso profundo respeito.
 
Estamos à disposição,
Atenciosamente.
Ricardo Delfim
Diretor Comercial
Jan De Nul do Brasil Dragagem Ltda
Av. das Américas 3500

 Edifício Londres, Bloco 1, Salas 515 e 516
 22640-102 Barra da Tijuca

 Rio de Janeiro RJ, BRASIL
T +55 21 2025 1850
M +55 21 9 9293 1497
F +55 21 2025 1870
www.jandenul.com
 

    
 

 

 
 
 

http://www.jandenul.com/
https://www.facebook.com/jandenulgroup/
https://twitter.com/jandenulgroup
https://www.instagram.com/jandenulgroup/?hl=nl
https://nl.linkedin.com/company/jan-de-nul
https://www.youtube.com/JDNGroupOfficial
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De : Jusconsult Consultoria
<jusconsult2014@gmail.com>

Assunto : Re: JDNdB-PB.: Esclarecimentos - Procedimento
Licitatório n°004/2021

Para : Jéssica Guimarães Maciel
<copeli@docas.pb.gov.br>

************************************************************
Any reaction to this e-mail or any other mail, including any
files transmitted therewith to sender's e-mail address(es)
shall be dealt with not as private, but as business
communication(s) and shall be registered as such.
************************************************************

-- 
Jéssica Guimarães 
Supervisor Especial 
Membro da Licitação 
Cia Docas da Paraíba 
+55(83)3250 3035 
www.portodecabedelo.pb.gov.br 

sex, 04 de mar de 2022 09:50
7 anexos

Prezado Senhor Ricardo Delfim,

O requerimento não pode ser atendido, em primeiro plano por sua intempestividade, haja
vista está fora do prazo estipulado pelo subitem 12.1 do edital. Em seguida, RATIFICAR
que as respostas oferecidas pela DOCAS-PB a título de esclarecimentos, efetivamente não
ocasionaram qualquer alteração no edital ou na elaboração da proposta comercial, no qual
justifique qualquer alteração na data prevista para abertura do certame (07/03/2022).

Atenciosamente,

Verônica Daniel de Souza
Presidente da CPL

 

Em qua., 2 de mar. de 2022 às 13:53, Jéssica Guimarães Maciel
<copeli@docas.pb.gov.br> escreveu:

  
 

De: "ricardo delfim" <ricardo.delfim@jandenul.com>
 Para: copeli@docas.pb.gov.br, "Marco Antonio de lima vieira"

<copeli2@docas.pb.gov.br>, "BONFILHO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR"
<planejamento1@docas.pb.gov.br>, "JOYCE TERTO DE MEDEIROS"
<chefegabinete@docas.pb.gov.br>

 Cc: "Dupuis Dieter" <dieter.dupuis@jandenul.com>, "Delfim Vinicius"
<vinicius.delfim@jandenul.com>, "Saraiva Sarmento Danielle"
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