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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 do seguinte 
esclarecimento do edital, conforme item 3 do Edital: 
 
 
Esclarecimento 1:  
Licitante questiiona, acerca do Item 8.1.3 - Cronograma Contratual (Anexo Q11):  
“De que forma preencheremos o "Cronograma Contratual"? Não identificamos  em nenhum 
local, discriminado mês a mês, a previsão dos serviços a serem executados, objeto deste  
edital. Exemplo: Quantas montagens e instalação de CRMs iremos fazer no mês 1, no mês 2 
e assim por diante?”. 
 
Resposta:  Considerando o quantitativo de cada item da PPU, previsto em edital; 
considerando o memorial descritivo dos serviços e seu critério de medição de cada item, 
previstos em edital; e o prazo para execução dos serviços, distribuir a previsão de 
realização do mês 1 ao mês 8, multiplicando-se o valor unitário pela quantidade prevista 
dos itens em cada mês. 
  
 
Esclarecimento 2:  
Licitante questiiona, acerca do Item 10.2.3.3 - Comprovação de aptidão de 
desempenho de atividade:  
“Neste item, cita que devemos comprovar a aptidão mediante apresentação de atestado de 
capacidade técnico-operacional que comprove a execução de serviços similares descritos no 
Anexo 2 - Termo de Referência. Não encontramos o anexo 2 - Termo de Referencia, 
citado”. 
 
Resposta: Onde se lê “Anexo 2 - Termo de Referência”, leia-se “Anexo Q4 – Memorial 
Descritivo”. 
Portanto, o item 10.2.3.2 do Edital Pregão Presencial 022/2014 passa a ter a seguinte 
redação: 
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10.2.3.2 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidade e prazos, mediante apresentação de atestados de 
capacidade técnico-operacional que comprove a execução de serviços similares ao descrito 
no ANEXO Q4 – MEMORIAL DESCRITIVO deste Edital, com o nome da Empresa 
licitante como executora, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia (CREA), com Certidão de Acervo Técnico (CAT). 
 
João Pessoa/PB, 15 de janeiro de 2014.                              
 

 
 
 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 
Pregoeiro 


