
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 

CIRCULAR Nº 001 

___________________________________________ 

Página 1 de 3 

 
OBJETO: Aquisição de medidores de vazão para serem utilizados em novos clientes, e como 
sobressalentes nos clientes já existentes da PBGÁS, conforme quantitativo e especificações 
técnicas detalhadas constantes 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:   

 “Analisando o item 7.8 do Edital, estamos entendendo que ao preencher os requisitos do 
item 8 e seus subitens do Edital, no cadastramento da proposta, ou seja, antes da etapa de 
lances, não seremos identificados pelo pregoeiro e pelos demais licitantes.  Nosso 
entendimento está correto? ” 

Resposta:  

SIM, o entendimento está correto. 

 

 
Esclarecimento 2:  

Licitante questiona:   

 “Solicitamos informar se devemos inserir o Anexo K – Proposta de Preços, sem a identificação 
do licitante, no momento da colocação da proposta, ou seja, antes da etapa de lances.” 

Resposta:  

Conforme informado no Esclarecimento 1 dessa Circular, além de constante no item 7.8 do 
Edital, os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para consulta após a etapa de lances, não sendo 
possível, assim, identificar previamente o licitante. 

 

 

Esclarecimento 3:  

Licitante solicita:   

 “Analisando o item 11.3.7.1 do Edital, vimos solicitar que os documentos de habilitação, 
proposta de preços e demais documentos, se pertinentes, sejam enviados exclusivamente 
em meio digital, através do portal de compras “COMPRASNET” e/ou do e-mail 
pregao@pbgas.com.br. Como todos sabemos, estamos passando por uma Pandemia e este 
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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. Além disso estamos resguardados pela Lei 12.682/2012 e Decreto 7.962/2013, que 
tratam dos documentos e contratações em meio eletrônico. Para garantir a autenticidade dos 
documentos enviados anexaremos, além do Contrato Social e o Documento de Identidade 
com foto do representante legal, uma Declaração de Autenticidade, conforme modelo em 
anexo.” 

Resposta:  

Os documentos que possam ser e autenticados por meio eletrônico poderão ser 
encaminhados apenas via Sistema Comprasnet ou e-mail, sem necessidade de envio postal. 

 

 

Esclarecimento 4:  

Licitante questiona:   

 “Estamos entendendo que o prazo mencionado no item 12.2 do Edital, referente aos 
RECURSOS, são em dias úteis conforme § 1º e 2 do Art. 74 do REGULAMENTO INTERNO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PBGAS. Nosso entendimento está correto?” 

Resposta:  

SIM, o entendimento está correto. 

 

 

Esclarecimento 5:  

Licitante questiona:   

 “Tendo em vista que o Anexo J - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, não é mencionado na documentação do Edital, entendemos 
que o mesmo não é aplicável para este processo. Nosso entendimento está correto?” 

Resposta:  

SIM, o entendimento está correto. 

 

 

Esclarecimento 6:  

Licitante questiona:   

 “Estamos entendendo que a documentação à ser apresentada para este pregão, serão única 
e exclusivamente, as abaixo relacionadas:  

 Proposta de Preços: Conforme modelo do Anexo K do Edital.  
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 Documentos de Habilitação: Os documentos mencionados nos itens: 11.1 e seus subitens, 
11.3.1 e seus subitens, 11.3.3 e seus subitens, 11.3.4 e seus subitens e a Declaração 
conforme modelo ao Anexo I, mencionada no item 11.3.5 do Edital ” 

Resposta:  

Os documentos de habilitação estão listados claramente no Edital, em seu item 11 e subitens. 
A proposta de preços deve atender ao modelo disposto no Anexo K. Deve-se atentar também 
para os documentos técnicos solicitados no item 1.3 do Anexo 2 – Termo de Referência, bem 
como para as demais declarações necessárias indicadas no Edital. 

 

 

João Pessoa/PB, 29 de outbro de 2020.  
 
 

 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 

Pregoeiro 


