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Manaus, 01 de junho de 2022. 

 

Ofício Circular n° 23/2022 – CPL/CIGÁS. 

(Referente ao Edital Pregão Eletrônico n° 13/2022 – CPL/CIGÁS). 

 

Senhores Licitantes, 

 

Este Comitê diante do pedido de esclarecimento apresentado, referente ao Pregão 

Eletrônico n° 13/2021 – CPL/CIGÁS, informa:  

 

 

Dos questionamentos e esclarecimentos: 

 

1) Está prevista prova de conceito do objeto em questão do presente edital? 

Resposta: Não possui previsão editalícia vide Aviso e Edital de Licitação constante no 

Portal da CIGÁS. 

2) Quanto à implantação, a realização da mesma deverá ser realizada 

obrigatoriamente de forma presencial ou há a possibilidade de ser realizada de 

forma remota? 

Resposta: Poderá ser presencial ou remoto desde que atendam as especificações 

constantes em Termo de Referência nº 079/2021 anexo do Pregão Eletrônico. 

3)   Quanto a visita técnica, a realização da mesma é obrigatória? 

Resposta: Vide disposto no item 15. Visita Técnica do Termo de Referência nº 

079/2021 anexo do Pregão Eletrônico. 

4)   Existe alguma relação prévia dos conectores que serão necessários para 

conexão com a nossa API? 

Resposta: Além de conectores contidas no item 3.1.17 do Termo de referência nº 

079/2021 anexo do edital, serão necessárias sob demanda para os sistema utilizados 
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pela Companhia como: MXM, ERP (Power BI), IFix, Teams, CRM, Plataforma Office 

365, entre outros. 

5)   Existe alguma relação prévia dos plug-ins descritos no item 3.1.18 do presente 

edital? 

Resposta: Dentre os plug-ins contido no item 3.1.17 do Termo de referência nº 

079/2021 anexo do edital serão necessários outros plug-ins sob demanda conforme 

utilização da Companhia. 

 

Informamos que essas respostas estarão disponíveis no endereço eletrônico da CIGÁS 

e se tornarão parte integrante do Edital e seus anexos. 

 

Por fim, como o presente expediente não acrescenta novas informações e exigências ao 

Edital e nem afeta a formulação da proposta de preços, a data designada para abertura do 

certame permanecerá inalterada.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

DANIEL SILVA DOS SANTOS 

Pregoeiro da Companhia de Gás do Amazonas – CPL/CIGÁS 
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