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OBJETO: Aquisição de válvulas para gás natural, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Anexo 2 - Termo de Referência.. 

 
Prezados Senhores, 
 
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados do seguinte esclarecimento do 
edital, conforme item 3 do Edital: 
 
Esclarecimento 1:  

Licitante questiona:  

“Estamos entendendo que o Pregão Eletrônico Nº 006/2017 é Menor Preço por Grupo, ou seja, 
o licitante poderá ofertar lances para qualquer um dos 15 (quinze) grupos do Anexo K não sendo 
obrigatória a participação de todos os itens/grupos. Nosso entendimento está correto? “ 

Resposta: Sim, o entendimento está correto. Será de menor preço por grupo, não sendo 
necessário que o licitante oferte preço para todos os grupos que estão sendo licitados. 

 

Esclarecimento 2:  

Licitante questiona:  

“Encontramos uma divergência entre o item 7.2 do Edital e o seu subitem “a” uma vez que: Se 
na colocação da proposta não pode haver identificação da licitante, como iremos inserir a Marca, 
Modelo e Referência do item cotado sem que isso aconteça? Em tempo, o item 17.11 do Edital 
diz que é VEDADO o uso de logo, símbolo ou qualquer outro tipo de sinal ou marca. Favor 
esclarecer.” 

Resposta: A necessidade de informar Marca, Modelo e Referência se dá para vincular o produto 
ofertado ao que é exigido no Edital. A marca/modelo/referência do produto não tem o condão de 
quebrar o sigilo da proposta. Em tempo, o item 17.11, quando afirma que é “VEDADO o uso de 
logo, símbolo ou qualquer outro tipo de sinal ou marca”, trata do logo, símbolo ou marca de 
propriedade da PBGÁS, e não do licitante. 

 

Esclarecimento 3:  

Licitante questiona:  

“Uma vez que no site de compras www.comprasgovernamentais.gov.br não há campo para 
upload/anexo conforme tela abaixo reproduzida, solicitamos confirmar se os Documentos de 
Habilitação mencionados no item 11 do Edital poderão ser enviados exclusivamente através do 
e-mail pregao@pbgas.com.br com posterior encaminhamento das vias originais para a PBGAS 
conforme disposto no item 11.3.6.1 do Edital.“ 

Resposta: No site de compras governamentais www.comprasgovernamentais.gov.br o licitante 
deverá preencher os campos para indicação do produto oferado e valor de sua proposta de 
preços. Após finalizada a sessão pública de lances, será convocado o licitante que ofertou a 
melhor proposta de cada item a enviar os anexos conforme solicitado no edital, juntamente com 
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a proposta readequada (final) dos itens por ventura vencidos. O envio deve ser, 
preferencialmente, via Sistema Comprasnet. O envio de documentação por email é uma 
excepcionalidade, sendo permitida somente caso ocorram problemas no envio dos documentos 
pelo sistema, e deve ser devidamente autorizada pelo Pregoeiro.  

Ainda conforme o item 11.3.6.1 do Edital, os documenteos em vias originais (ou cópias 
autenticadas) devem ser encaminhados no prazo de 3 (três) dias úteis, a partir da solicitação do 
pregoeiro no sistema eletrônico. 

 

Esclarecimento 4:  

Licitante questiona:  

“Da mesma maneira que questionado na pergunta Nº 03, perguntamos se a nova proposta 
adequada ao valor dos lances ofertados também poderá ser enviada exclusivamente através 
do e-mail pregao@pbgas.com.br com posterior encaminhamento das vias originais para a PBGAS 
conforme disposto no item 11.3.6.1 do Edital. “ 

Resposta: Já respondido no item anterior. Apenas para reforçar, a proposta readequada de 
preços deve ser encaminha, juntamente com a documentação de habilitação, quando for 
convocado o anexo (via Sistema Comprasnet). O envio por email é uma excepcionalidade. 

 

Esclarecimento 5:  

Licitante questiona:  

“Identificamos que foi disponibilizado, entre os documentos do Edital, o Anexo J – MODELO DE 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO. 
Porém, em momento algum do Edital esta declaração é exigida como, por exemplo, o Anexo I 
-  MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE USO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL, solicitado através do 
item 11.3.5 do Edital. Sendo assim, solicitamos esclarecer se o Anexo J deve ser apresentado 
juntamente com o Anexo I ou se não é necessário a apresentação desta declaração. “ 

Resposta: O ANEXO J é apresentado quando o licitante necessita informar que não há 
pendências que impeçam a sua habilitação. Não está na lista de documento obrigatório nesse 
processo. 

 
 
João Pessoa/PB, 17 de julho de 2017.                              
 
 

 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 

Pregoeiro 

mailto:pregao@pbgas.com.br

