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COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS) 

CIRCULAR 01 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS 

 

O Pregoeiro, nos termos do item 5.6.1 do Edital do Pregão Eletrônico - PE Nº 009/2020, 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 05/08/2020 (Pedido de Esclarecimento 01)  

PERGUNTA 1: 

Favor esclarecer no momento do cadastro no portal do Comprasnet, é solicitado o envio da proposta 

comercial, essa proposta comercial na qual vocês se referem é o Adendo II – Modelo de Proposta? 

Caso seja, no item 10.2.3 do edital vocês informam que a proposta que identifique o licitante será 

desclassificada, neste caso então não é necessário colocar o modelo de proposta em papel timbrado 

da empresa e nem as informações dos itens "d" e "e" do Adendo II? 

 
RESPOSTA do PREGOEIRO: No cadastramento da proposta no sistema Comprasnet, dos valores e 

descrição do item, não deve haver identificação do licitante, sob pena de desclassificação, conforme 

previsto no item10.2.3. Os adendos II e III com a identificação da licitante deverão ser enviados pelo 

sistema juntamente com os documentos de habilitação, no momento do preenchimento da proposta 

no sistema Comprasnet, pois só estarão disponíveis para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances, conforme item 8.8 do edital. 

 

 

PERGUNTA 2: 

No cadastro da proposta é necessário anexar a PPU? Ou a planilha será solicitada somente no final 

após a sessão de disputa? 

 

RESPOSTA do PREGOEIRO: Sim, é necessário anexar os adendos II e III (PPU) no momento do cadastro 
da proposta no sistema Comprasnet. 
 

 

São esses os esclarecimentos prestados. 

 

Natal/RN, 05 de agosto de 2020.  

    

_______________________________________ 

João Solon de Medeiros Júnior 

Pregoeiro 

 


