
  

 

 
From: Michael Abreu Ribeiro  

Sent: Thursday, August 06, 2015 8:14 PM 
To: comprasecontratos@vds.com.br  

Subject: Pedido de Esclarecimento nº 03 

  

 

Favor responder ao fornecedor e publicar em todos os Pregões, uma vez que não 

há referência sobre o objeto. 

Obrigado. 

Abraço, 

 

Michael 

 

Pedido de Esclarecimento nº 03 

Referência: 

  

Pregão Presencial nº 01 

Pregão Presencial nº 02 

Pregão Presencial nº 03 

Pregão Presencial nº 04 

Pregão Presencial nº 05 

Pregão Presencial nº 06 

Pregão Presencial nº 07 

  

Senhor representante da empresa Equinautic: 

  

Em preliminar, agradecemos o contato e, desde já, contamos com a vossa 

participação nos certamos promovidos pelo Veleiros do Sul. 

  

No ensejo dos questionamentos apresentados, as respostas seguirão logo após a 

reprodução de cada questionamento, como segue: 

  

PERGUNTA1 – „Existe a possibilidade de incluir duas opções de um mesmo produto, 

porém com marcas e valores diferentes?”  

  

RESPOSTA1 – Não existe esta possibilidade. Cada item ofertado deve corresponder a 

um produto específico e de marca certa e determinada pelo fornecedor 
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PERGUNTA2 – “Enviamos um orçamento datado de 07/07/2015 referindo-se ao Edital 

05, composto de:           (...) 

Porém ao recebermos os e-mails desta licitação “Aviso de Publicação” o 

número dos editais está divergente. Devemos fazer as propostas de acordo com a 

numeração publicada no Edital “Aviso de Pregão Presencial”?” 

 

RESPOSTA2 – Os editais disponíveis no link 

http://www.vds.com.br/index.php/pregao.html dizem respeito aos Procedimentos  de 

Compras promovidos pelo Veleiros do Sul. Para o Pregão Presencial 01/2015 foi 

elaborado o edital n° 01/2015 e assim sucessivamente até o Pregão Presencial n° 

07/2015 para o qual foi elaborado o Edital n° 07/2015. Cada edital diz respeito a 

determinado(s) objeto(s). Assim, dentro do ramo de atuação da Equinautic, a empresa 

deve avaliar, dentro das condições estabelecidas em cada um dos instrumentos 

convocatórios acima referidos, qual(is) intem (ns) pretende fornecer. Feito isto, as 

propostas devem ser feitas especificamente para cada Procedimento de Compra que 

deseja participar, fazendo referência não só ao número do edital correspondente, mas de 

acordo o objeto e suas especificações. Neste sentido recomendamos, respeitosamente, 

atenta leitura a cada um dos editais. Para facilitar a participação dos interessados o 

edital conta com diversos modelos para utilização, inclusive de proposta. 

  

PERGUNTA3 – “Durante o pregão haverá possibilidade de algum tipo de negociação, 

como prazo de entrega, acessórios que compõem cada barco, prazo de pagamento, 

preço, etc. Ou uma vez entregue o envelope fechado não haverá mais a possibilidade de 

qualquer alteração?” 
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RESPOSTA3 – As especificações referentes aos prazos de entrega, acessórios que 

compõem cada barco e prazo de pagamento são certas e determinadas e encontram-se 

em cada um dos respectivos editais. A proposta deve conter o objeto certo e 

determinado a ser fornecido e deve obedecer as condições previstas em edital. Neste 

aspecto não há qualquer possibilidade de alteração. Por outro lado, por tratar-se de 

Procedimento de Compra na modalidade de Pregão, em síntese, após entregues as 

propostas, haverá rodada de lances com o escopo de se obter o menor preço final para o 

objeto em questão. Ao final da etapa de lances, caso o preço ofertado esteja além do 

recurso financeiro disponível o Pregoeiro poderá negociar com o fornecedor melhor 

classificado a fim de chegar ao preço correspondente ao valor disponível para a 

aquisição. 

  

Nestes termos, o presente,  além de enviado ao interessado será publicada junto 

aos respectivos editais no Portal do Veleiros do Sul.  

 

Porto Alegre, 06 de agosto de 2015 (20h). 

Michael Abreu Ribeiro 

Pregoeiro Designado. 
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From: comprasecontratos@vds.com.br 
To: abreuribeiro@hotmail.com 
Subject: Fw: EQUINAUTIC 
Date: Thu, 6 Aug 2015 13:59:27 -0300 

From: Financeiro Equinautic  
Sent: Thursday, August 06, 2015 11:24 AM 

To: comprasecontratos@vds.com.br  

Cc: 'Marcio Equinautic'  
Subject: EQUINAUTIC 

  
Prezados Senhores,  
Segue em anexo os questionamentos/dúvidas da Equinautic referente ao processo de 
licitação da Confederação Brasileira de Clubes. 
Ficamos no aguardo de retorno. 
Atenciosamente,  
  
  

 
  
Deisi Dias 
Equinautic Com Imp Exp Equipamentos Náuticos Ltda 
financeiro@equinautic.com.br 
www.equinautic.com.br 
Skype: financeiro.equinautic 

Tel/Fax + 55 (51) – 3268.6675 
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