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Manaus, 02 de agosto de 2019. 

 

Ofício Circular n. 011/2019 – CPL/CIGÁS. 

(Referente ao Edital do Pregão Eletrônico n. 010/2019 – CPL/CIGÁS) 

 

 

 Senhores Licitantes, 

 

Em resposta ao pleito recebido por esta Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS, 

referente ao Edital do Pregão Eletrônico n. 010/2019 – CPL/CIGÁS e consubstanciado nas 

informações prestadas pela Gerência de Operação (GEOPE), temos a responder:  

1. “Analisando o item 14.1 do Edital, informo que não identificamos qual o prazo para registrar a 

manifestação da intenção de recorrer, em momento pertinente, se for o caso. Favor informar. ” 

Resposta:  

Compete ao pregoeiro decidir em face de cada caso concreto, o prazo para manifestação da 

intenção de recorrer, por se tratar de ato indispensável para a perfeita condução do certame. A 

Lei n. 10.520/02 não delimitou qual será o referido prazo, no entanto, a CIGÁS define prazo 

razoável para que os licitantes manifestem a intenção de recorrer, se assim desejarem. 

Ressaltamos que o sistema Comprasnet estabelece um prazo mínimo de 20 (vinte) minutos. 

 

2. “Estamos entendendo que o prazo de entrega do objeto licitado é de 90 (noventa) dias após o 

recebimento da Ordem de Fornecimento. Nosso entendimento está correto? ” 

Resposta:  

Sim, o equipamento deverá ser entregue em Manaus, na sede da CIGÁS em até 90 (noventa) 

dias após o envio da OF por parte da CONTRATANTE e recebimento da mesma por parte da 

CONTRATADA. 

3. “Em análise da Cláusula Terceira do Anexo I – Minuta do Contrato com o Artigo 81 da Lei n. 

13.303/2016, concluímos que a CONTRATADA poderá aceitar ou não os acréscimos/supressões 

de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato. Ou seja, trata-se de 

uma alteração com concordância bilateral. Nosso entendimento está correto? ” 
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Resposta:  

Sim. 

4. “Em atendimento ao disposto no inciso I, do artigo 3º, da Lei n. 13.726, de 8 de outubro de 

2018, entendemos que o reconhecimento de firma da Proposta de Preços (Anexo III) será 

dispensado se o licitante juntar cópia autenticada do documento de identificação do signatário. 

Nosso entendimento está correto? ” 

Resposta:  

Sim. 

Informo que as respostas desta CPL estarão disponíveis no endereço eletrônico da 

CIGÁS e do Comprasnet, e se tornarão parte integrante do edital e seus anexos. 

Por fim, como o presente expediente não acrescenta novas informações e exigências ao 

edital e nem afeta a formulação da proposta de preços, a data designada para abertura do 

certame permanecerá inalterada.  

 

Atenciosamente, 

 

 

Andreza Oliveira Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL/CIGÁS 
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