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Manaus, 10 de agosto de 2022. 

 

Ofício circular n° 27/2022 – CPL/CIGÁS. 

(Referente ao Edital Pregão Eletrônico n° 19/2022 – CPL/CIGÁS). 

 

Senhores Licitantes, 

 

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

Eletrônico n° 19/2022 – CPL/CIGÁS, informa:  

 

Dos questionamentos e esclarecimentos: 

 

Questionamento 01: 

Consta no Edital: 

7.2.1. Preço unitário e total para o objeto licitado, de acordo com os preços praticados no 

mercado, expressos em moeda corrente nacional (R$), considerando as especificações e 

modelo do ANEXO III do presente edital; 

Questiona-se: 

a. Quais foram as formas de obtenção de preços? 

b. Os preços foram cotados no mercado local? 

c. Quais foram as empresas que enviaram essa cotação? 

 

Respostas: 

Resposta a). No ato da identificação da necessidade de termos uma consultoria especializada 

em marketing para elaboração e execução de planos de marketing da CIGÁS para os segmentos 

industrial, veicular, comercial e residencial, realizamos pesquisas no ambiente mercadológico 

local e nacional, com intuito de levantar informações de preços, qualidades, assim como cases 

de empresas, que obtiveram resultados positivos. 
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Resposta b). Afirmamos, que sim, foram realizadas pesquisas e solicitações de cotações de 

empresas tanto local, como no âmbito nacional, que prestam o serviço. 

Resposta c). Em relação as empresas, que forneceram suas cotações e seus dados, não 

podemos compartilhar essa informação, é sigilosa, logo não podemos compartilhar dados de 

outras empresas, mesmo por que seguimos a Lei LGPD (a proteção à privacidade e aos dados 

pessoais. 

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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