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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 012/2020, 

vem apresentar os questionamentos tempestivamente apresentados até o momento e suas 

respostas. 

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

dos mesmos e, por fim, as respostas. 

1. DIA 16/09/2020 (Pedido de Esclarecimento 01)  

PERGUNTA 1 - Gentileza informar se os campos abaixo precisam ser preenchidos antes da 

fase de habilitação, ou seja, ainda nesta fase de cadastramento da proposta. 

 

  

RESPOSTA, pelo Pregoeiro: Deve ser preenchido na fase de cadastramento da proposta. 
 

PERGUNTA 2 - Referente ao item 10.2.3 do edital, gentileza esclarecer: 

 

·         É permitido que o licitante seja identificado uma vez que na inclusão dos preços existem 

os campos MARCA / FABRICANTE / MODELO / VERSÃO à serem preenchidos? 

 

·         É permitido que o licitante seja identificado uma vez que os “Anexos da Proposta” e os 

“Anexos da Habilitação” irão conter arquivos que contém a identificação do licitante? 

 

 “10.2.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante” 
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RESPOSTA, pelo Pregoeiro: Não deve haver nenhum tipo de identificação do licitante. 
 

2. DIA 16/09/2020 (Pedido de Esclarecimento 02)  

PERGUNTA 1 – Favor disponibilizar a especificação técnica das válvulas: 

 

- VALVULA REGULADORA DE PRESSAO (PCV) DN 1" 150# - TIPO 1 

 

- VALVULA REGULADORA DE PRESSAO (PCV) DN 2" 150# - TIPO 2 

 

- VALVULA REGULADORA DE PRESSAO (PCV) DN 2" 150# - TIPO 3 

 

- VALVULA REGULADORA DE PRESSAO (PCV) DN 2" 150# - TIPO 4 

 

- VALVULA REGULADORA DE PRESSAO (PCV) DN 2" 150# - TIPO 5 

 

- VALVULA DE ALIVIO E SEGURANCA (PSV) - TIPO 1 - 2 A 5 BAR, INCLUINDO KIT DE REPARO 

PARA MANUTENÇÃO 

 

- VALVULA DE ALIVIO E SEGURANCA (PSV) - TIPO 2 - 5 A 10 BAR, INCLUINDO KIT DE REPARO 

PARA MANUTENÇÃO 

 

RESPOSTA, pelo Pregoeiro: A especificação solicitada já se encontra no documento 1.1.1 - 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - TR 13.14 – ANEXO A. 
 
 

 

1. DIA 17/09/2020 (Pedido de Esclarecimento 01)  

PERGUNTA 1 - Estamos entendendo que na colocação da proposta de preços, além de atender 

os requisitos do item 9.1 do Edital, devemos anexar no campo apropriado (Documentos da 

Proposta / Anexos da Proposta), a Proposta de Preços conforme modelo do Anexo II e a PPU 

conforme modelo do Anexo III. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA, pelo Pregoeiro: Sim, está correto o entendimento. 

 

PERGUNTA 2 - Se o entendimento acima estiver correto, devemos fazer com ou sem a 

identificação e assinatura do licitante? 

RESPOSTA, pelo Pregoeiro: Sem identificação. 
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PERGUNTA 3 – Analisando os itens 12.1.6 e 13.4.1 do Edital, vimos solicitar que os 

documentos de habilitação e proposta de preços sejam enviados exclusivamente em meio 

digital, pelo Sistema COMPRASNET ou para o e-mail pregao@potigas.com.br . Como todos 

sabemos, estamos passando por uma Pandemia e este pedido, além de levar em consideração 

o fator principal que é a segurança e saúde dos envolvidos, tem como base que os Correios e 

Cias Aéreas estão funcionando com contingente reduzido, quando estão funcionando. Além 

disso, estamos resguardados pela Lei 12.682/2012 e Decreto 7.962/2013, que tratam dos 

documentos e contratações em meio eletrônico. Contamos com a costumeira compreensão 

de V.Sas. neste item. 

RESPOSTA, pelo Pregoeiro: Os referidos itens tratam de documentos originais não digitais que 

somente serão solicitados caso haja alguma necessidade de comprovação dos mesmos por 

este pregoeiro. 

 

PERGUNTA 4 - Analisando os itens 13.16 e 13.16.1 do Edital, entendemos que os Documentos 
de Habilitação, que serão encaminhados junto com a proposta de preços antes da disputa de 
lances, serão analisados pela POTIGAS somente se o licitante for o arrematante do GRUPO, 
que é composto por 4 itens. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA, pelo Pregoeiro: Os documentos serão analisados se o licitante for o arrematante de 
qualquer grupo. 

 

PERGUNTA 5 - Notamos que a descrição da Relação de Itens do pregão, disponibilizada pelo 
Sistema COMPRASNET é diferente da descrição dos objetos que estão sendo licitados no PE 
012/2020. Estamos entendendo que a descrição que deve prevalecer é a indicada no Edital e 
seus anexos. Nosso entendimento está correto?  

RESPOSTA, pelo Pregoeiro: Sim, está correto o entendimento, conforme item 8.1.1 do referido 
Edital. 

 

 

São esses os esclarecimentos prestados. 

 

 

Natal/RN, 18 de setembro de 2020.  

    

 

_______________________________________ 

Wilbert de Souza Queiroz 

Pregoeiro 

 


