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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 questiona, acerca do Item 10.2.3.3 - "Relação de Pessoal Técnico 
Especializado" - Anexo D:  
 
 
“a) Entendemos quanto a este item,  que  o Pessoal Técnico Especializado exigido, não 
precisa, necessariamente, neste momento, fazer parte do quadro próprio, é isso mesmo?”. 
Resposta:  O entendimento está correto. Atentando para o fato de que deve ser 
apresentada a Declaração de Disponibilidade, em conformidade com o disposto no Edital. 
  
 
“b) O Responsável técnico de nossa empresa em não exercendo a função de Chefe de 
Obra, poderá ser relacionado na declaração de Disponibilidade de Pessoal Técnico em outra 
função?”. 
Resposta: Sim, o profissional poderá ser relacionado em outra função, desde que tenha 
capacidade técnica comprovada para o seu desempenho. Deve-se atentar para a exigência 
de que um mesmo profissional não poderá ser indicado/apresentado para exercer mais de 
uma função. 
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Esclarecimento 2:  
Licitante questiona, acerca do Item  8.1.2 - "Planilha de Preços Unitários - PPU" 
(ANEXO L/Q7) 
  
 
“a) Entendemos quanto a este item,  que  é para apresentarmos preenchida apenas a 
Planilha de Preços Unitários citada, ou seja, a planilha constante no ANEXO L/Q7, é isso 
mesmo?”  
Resposta: O entendimento está parcialmente correto. Também devem ser apresentadas, 
juntamente ao Anexo L/Q7, as planilhas indicadas nos Anexos N (BDI e BDI2) e Anexo O 
(Composição de Encargos Sociais), devidamente preenchidas. 
 
 
 
“b) Vocês poderiam encaminhar o arquivo digital, em branco, para preenchermos a planilha 
do ANEXO L/Q7 ?”  
Resposta: O arquivo já está disponibilizado no Edital PP024/2014. 
 
 
 
 
 
João Pessoa/PB, 19 de janeiro de 2014.                              
 

 
 
 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 
Pregoeiro 


