
 
 

 

 

Manaus, 16 de julho de 2021. 

 

 

Ofício circular n° 30/2021 – CPL/CIGÁS. 

(Referente ao Edital de Pregão Eletrônico n° 17/2021 – CPL/CIGÁS). 

 

 

Senhores Licitantes, 

 

Em resposta às solicitações recebidas por esta Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS, referente ao 

Pregão Eletrônico n° 17/2021 – CPL/CIGÁS e consubstanciado no esclarecimento prestado no Despacho emitido 

pela Gerência de Engenharia - GEENG, informamos que:  

1. Analisando a resposta da pergunta nº 6 disponibilizada em 14/07 às 16:24h, ainda ficamos com dúvidas 

a respeito, por isso perguntamos: a) A proposta de preços, conforme modelo do Anexo III, deverá ser cadastrado 

no sistema, antes da abertura de preços, com ou sem identificação da empresa?  

Resposta: a proposta de preços CADASTRADA, mediante preenchimento no sistema não deverá ter identificação do 

licitante. Já proposta de preços (modelo Anexo III) ANEXADA, juntamente com a documentação de habilitação, no 

sistema deverá estar em papel timbrado da empresa. 

b) Entendemos que os demais documentos e informações serão cadastradas na colocação da proposta 

como: informação de marca/modelo, documentos de habilitação, anexos da proposta como catálogo, entre outro, 

obviamente terão a identificação do licitante. E para que não haja a desclassificação da nossa empresa neste 

sentido, estamos nos amparando no item 6.9 do Edital, ou seja: “Os documentos que compõe a proposta e a 

habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances”. Nosso entendimento está correto? 

Resposta: As informações de PREENCHIMENTO da proposta de preços no sistema não poderão haver identificação 

do licitante. A documentação ANEXADA (proposta de preços-Anexo II e documentação de habilitação) no sistema 

terá a identificação do licitante. 

2. Analisando a resposta da pergunta nº 7 disponibilizada em 14/07 às 16:24, ainda ficamos com dúvidas 

a respeito, por isso perguntamos: No item 13.5 do Edital, sobre o recurso diz o seguinte: “Os autos do processo 

permanecerão com vistas franqueadas aos interessados, no endereço constante neste Edital”. Estamos 

entendendo que, para obter vistas ao processo do licitante arrematante, se for o caso, não precisaremos retirar a 

documentação da sede da CIGÁS. Estamos entendendo que o “endereço constante no Edital”, é também o 

endereço de e-mail disponibilizado e que as vistas poderão ser solicitadas e recebidas através deste e-mail. Nosso 

entendimento está correto? 

Resposta: A licitação na modalidade Pregão Eletrônico tem a disponibilidade de toda informação pelo sistema 

Comprasnet. Desta forma, caso o licitante veja a necessidade de qualquer consulta referente ao processo, este 

poderá assim consultar a qualquer momento. 

3. Analisando a resposta da pergunta nº 8 disponibilizada em 14/07 às 16:24h, ainda ficamos com dúvidas 
a respeito, por isso perguntamos: Se nós formos o arrematante devidamente habilitado do certame, quando 
recebermos o Termo do Contrato, quanto tempo teremos para enviar o seguro garantia? 



 
 

 

 

Estamos entendendo que a CIGAS pode prorrogar o prazo de apresentação da garantia em até 10 dias 
úteis, mas qual seria o prazo inicial e original para apresentação? 

Resposta: O seguro garantia deve ser apresentado em até 10 dias após a data de assinatura do Termo de Contrato. 

Informamos que a resposta deste CPL estará disponível no endereço eletrônico da CIGÁS e do Comprasnet 
e se tornará parte integrante do Edital e seus anexos. 

Por fim, como o presente expediente não altera as exigências do Edital e nem afeta a formulação da 

proposta de preços, a data designada para abertura do certame permanecerá inalterada.  

 

Atenciosamente, 

 

 

Márcia Campelo da Silva 

Pregoeira da CIGÁS 


