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cpl@codec.pa.gov.br

Re: LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 001/2019-CPL/CODEC

De : cpl@codec.pa.gov.br

Seg, 09 de set de 2019 13:00

Assunto : Re: LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 001/2019CPL/CODEC

5 anexos

Para : Daniel Franco Junior <daniel.franco@outlook.com>
Cc : Diretoria Técnica <ditec@codec.pa.gov.br>,
Diretoria Jurídica <dijur@codec.pa.gov.br>
Ao Sr. Daniel Franco Junior
Representante da empresa DFranco Construções e Serviços Ltda
Prezado Senhor,
Em resposta a sua solicitação realizada via e-mail, no dia 08/09/2019, informo que,
infelizmente não poderemos atendê-la, com fornecimento do preço base para o lote do
Distrito Industrial de Marabá, uma vez que foi adotado o sigilo do valor estimado na
Licitação Presencial nº 001/2019-CODEC, em conformidade com o que preconiza a
legislação atual.
Importante frisar que a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (CODEC) é
uma sociedade de economia mista, integrante da Administração Indireta do Estado do
Pará, e por isso tem suas contratações e licitações atualmente regidas pela Lei Federal nº
13.303 de 30.06.2016, que instituiu o Estatuto Jurídico das Estatais (Empresas Públicas,
Sociedades de Economia Mista e suas Subsidiárias), pelo Decreto Federal nº 8.945 de
27.12.2016, que Regulamenta o Estatuto Jurídico das Estatais (EP SEM e Subsidiárias),
pelo Decreto Estadual nº 1.667 de 27.12.2016, que traz as Regras de Governança
destinadas às EP e SEM e pelo Decreto Estadual nº 2.121 de 28.06.2018, que define as
Normas Gerais de Licitações para as EP, SEM e Subsidiárias, e não mais regidas pela Lei
nº 8.666/1993.
Apenas à título de esclarecimento, a Lei nº 13.303/2016 prevê como regra o sigilo do
valor estimado para a contratação, conforme preceitua o artigo 34:

Art. 34. O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública ou
pela sociedade de economia mista será sigiloso, facultando-se à contratante,
mediante justificação na fase de preparação prevista no inciso I do art. 51 desta Lei,
conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitação, sem prejuízo da divulgação
do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a
elaboração das propostas.
§ 1o Na hipótese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a
informação de que trata o caput deste artigo constará do instrumento convocatório.
§ 2o No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da remuneração
será incluído no instrumento convocatório.
§ 3o A informação relativa ao valor estimado do objeto da licitação, ainda que tenha
caráter sigiloso, será disponibilizada a órgãos de controle externo e interno, devendo a
empresa pública ou a sociedade de economia mista registrar em documento formal sua
disponibilização aos órgãos de controle, sempre que solicitado.
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Necessário ainda dizer que o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODEC,
disponível no site www.codec.pa.gov.br, e devidamente indicado no Preâmbulo do
referido Edital licitatório, traz de forma clara as normas adotadas para os procedimentos
licitatórios da Companhia, incluindo a regra do sigilo do valor estimado.
No mais, encaminhamos em anexo os 04 (quatro) Projetos de Drenagem disponíveis para
subsidiar a Licitação Presencial nº 001/2019-CODEC e relembramos a necessidade de se
participar das Visitas Técnicas nos Distritos Industriais.
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,

De: "Daniel Franco Junior" <daniel.franco@outlook.com>
Para: cpl@codec.pa.gov.br
Enviadas: Domingo, 8 de setembro de 2019 14:17:24
Assunto: LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 001/2019-CPL/CODEC
Boa tarde, gostaria de saber se tem como me fornecer o preço base da CODEC para o lote
de Marabá. Desde já agradeço.
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De : Daniel Franco Junior
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<daniel.franco@outlook.com>

2 anexos

Assunto : LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 001/2019CPL/CODEC
Para : cpl@codec.pa.gov.br
Boa tarde, gostaria de saber se tem como me fornecer o preço base da
CODEC para o lote de Marabá. Desde já agradeço.
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