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OBJETO: Contratação de do serviço montagem de componentes de Conjunto de 
Regulagem e Medição (CRM) em abrigo, interligação de rede de gás, recenseamentos e 
conversões de aparelhos a gás, incluindo adequações, destinados ao fornecimento do Gás 
Natural aos consumidores integrantes do Programa Residencial e Comercial na Região 
Metropolitana de Campina Grande-PB, conforme detalhado no ANEXO Q4 – Memorial 
Descritivo.  
 
 

Assunto: Esclarecimentos 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados das seguintes correções a 
itens anexos do Edital, conforme item 3 do Edital: 
 
 
Correção 01:  
"MODELO DE RELAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO – ANEXO D” 
 
Onde se lê:  
Pela presente declaramos ter a disponibilidade do pessoal técnico abaixo relacionado, com o 
compromisso de utilizá-lo no serviço de montagem de componentes de Conjunto de 
Regulagem e Medição (CRM) em abrigo, interligação de rede de gás, recenseamento e 
conversões de aparelhos a gás, incluindo adequações, destinados ao fornecimento do Gás 
Natural aos consumidores integrantes do Programa Residencial e Comercial na Região 
Metropolitana de João Pessoa-PB, em conformidade com o ANEXO Q4 – Memorial Descritivo 
e demais anexos.  
  
 
Leia-se: 
Pela presente declaramos ter a disponibilidade do pessoal técnico abaixo relacionado, com o 
compromisso de utilizá-lo no do serviço montagem de componentes de Conjunto de 
Regulagem e Medição (CRM) em abrigo, interligação de rede de gás, recenseamentos e 
conversões de aparelhos a gás, incluindo adequações, destinados ao fornecimento do Gás 
Natural aos consumidores integrantes do Programa Residencial e Comercial na Região 
Metropolitana de Campina Grande-PB, conforme detalhado no ANEXO Q4 – Memorial 
Descritivo e demais anexos. 
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Correção 02:  
"MODELO DE DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE DISPONIBILIDADE – ANEXO E"  
 
Onde se lê: 
Pela presente declaro ter disponibilidade para trabalhar no serviço montagem de 
componentes de Conjunto de Regulagem e Medição (CRM) em abrigo, interligação de rede 
de gás, recenseamento e conversões de aparelhos a gás, incluindo adequações de 
ambientes, destinados ao fornecimento do Gás Natural aos consumidores integrantes do 
Programa Residencial e Comercial na Região Metropolitana de João Pessoa-PB, em 
conformidade com o Anexo Q4 – Memorial Descritivo e demais anexos, na função de chefe 
de obra. 
 
Leia-se: 
Pela presente declaro ter disponibilidade para trabalhar no serviço montagem de 
componentes de Conjunto de Regulagem e Medição (CRM) em abrigo, interligação de rede 
de gás, recenseamentos e conversões de aparelhos a gás, incluindo adequações, 
destinados ao fornecimento do Gás Natural aos consumidores integrantes do Programa 
Residencial e Comercial na Região Metropolitana de Campina Grande-PB, conforme 
detalhado no ANEXO Q4 – Memorial Descritivo e demais anexos, na função de CHEFE 
DE OBRA.  
 
 
João Pessoa/PB, 20 de janeiro de 2015.                              
 

 
 
 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 
Pregoeiro 


