PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018
CIRCULAR Nº 001

___________________________________________
OBJETO: Fornecimento, fabricação e instalação de tramos de regulagem de pressão em estação
de regulagem de pressão-ERP e em conjuntos de regulagem de pressão e medição-CRM da
PBGÁS, 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:

“Verificando o presente edital de pregão eletrônico e seus anexos, bem como o portal onde
acontecerá o pregão, não fica claro se o processo será tipo menor preço por LOTE/GRUPO ou por
menor preço TOTAL (todos os lotes / grupos). Favor esclarecer.“
Resposta: Menor preço por Grupo.

Esclarecimento 2:
Licitante questiona:

“Conforme disposto no presente edital de licitação, item 10.4 – “Para as empresas com sede fora
do Estado da Paraíba, em obediência ao que preceitua o Decreto Estadual nº 20.210/98, o qual
observa o princípio constitucional da isonomia, aludido no caput do artigo 3º da Lei 8.666/93,
será acrescido em sua proposta de preço a diferença da alíquota do ICMS. Neste caso, o
LICITANTE deverá informar, em sua proposta, a alíquota do ICMS em vigor no seu Estado.”
entendemos por essa disposição que devemos ofertar em nossa proposta preços com a alíquota
de ICMS interestadual do nosso estado de origem para destino Paraíba – favor confirmar
entendimento.”
Resposta: Sim, o entendimento está correto. As ofertas de preço no Sistema Comprasnet e as
disputas serão realizadas com valores englobando o ICMS diferencial de alíquota. Ao final da
disputa e definido o vencedor de cada grupo, será retirado o DIFAL correspondente.
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Esclarecimento 3:
Licitante solicita:

“Para que possamos apresentar nossa melhor oferta no momento do pregão eletrônico,
solicitamos a postergação do prazo do pregão eletrônico em 8 dias corridos, passando assim do
dia 20/03 para dia 28/03.”
Resposta: A data do pregão será mantida para dia 20/03/2018.

João Pessoa/PB, 13 de março de 2018.

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro
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