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COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS) 

 

CIRCULAR 02 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS 

 

O Pregoeiro, nos termos do item 5.6.1 do Edital do Pregão Eletrônico - PE Nº 005/2020, 

vem apresentar os questionamentos tempestivamente apresentados até o momento e suas 

respostas. 

Para as perguntas de cunho técnico, o Pregoeiro diligenciou junto a área demandante, 

responsável pela elaboração do Termo de Referência da licitação. 

A seguir serão apresentadas as datas dos envios dos questionamentos, os conteúdos 

dos mesmos e, por fim, as respostas. 

1. DIA 27/05/2020 (Pedido de Esclarecimento 01)  

“Quanto à realização do treinamento (7.4 do TR), devido a pandemia, as condições de entrega 

e realização do treinamento, não são compatíveis com o momento, por isso, gostaria solicitar 

esclarecimento para os pontos abaixo; além de outras dúvidas quanto a entrega do item 7.4.” 

PERGUNTA 1 - Treinamento presencial: Para que mês seria? Devido a Covid-19, não tem algum 

extensão para on-line? 

 
RESPOSTA, pela área demandante: O treinamento da equipe de TI deverá ser presencial, 

conforme item 7.4.2 do referido Termo e ainda não tem ainda uma data agendada. Esta 

definição depende exclusivamente do retorno das atividades presenciais. 

 

PERGUNTA 2 - Plano de treinamento baseado em hands-on ou workshop? 

 

RESPOSTA, pela área demandante: O plano de treinamento deverá ser hands-on para a 

equipe da TI para a administração e manutenção do ambiente e workshop sobre as 

funcionalidades da ferramenta. 

 

PERGUNTA 3 - Qual o foco técnico? Da suíte Office 365 ou alguma ferramenta em específico? 

 

RESPOSTA, pela área demandante: O foco técnico deverá ser sobre os recursos e 

funcionalidades do ambiente Office365, bem como sobre como manter o ambiente 

operacional para efeitos de manutenção e suporte ao usuário. 
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PERGUNTA 4 - Qual tipo de qualificação é necessária? Alguma competência MS ou certificado 

da MS?” 

 

RESPOSTA, pela área demandante: Entende-se como profissional qualificado (item 7.4.6), 

aquele que tenha sido capacitado e tenha experiência na ferramenta (Office365), 

devidamente comprovados por meio da apresentação dos documentos solicitados no item 

7.4.6. 

 

 

São esses os esclarecimentos prestados. 

 

 

Natal/RN, 29 de maio de 2020.  

    

 

_______________________________________ 

Igor Felipe dos Santos 

Pregoeiro 

 


