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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 ANEXO Q8 - Critério de Medição - subitens 1.4  
“Administração Local” e 1.5 - "Encargos Complementares":  
 
 
“Quanto ao valor do percentual informado de 5,5%(cinco virgula cinco por cento) a ser 
medido mensalmente referente  a Administração Local e Encargos Complementares, o valor 
correto não seria de 12,5%(doze virgula cinco por cento), considerando que o prazo 
estipulado para execução é de 8 meses?”. 
Resposta:  O entendimento está correto. O valor em % dos subitens 1.4 e 1.5, 
Administração Local e Encargos Complementares – respectivamente, deve ser de 12,5%, 
(doze vírgula cinco por cento). 
 
Portanto, os subitens 1.4 “Administração Local” e 1.5 - "Encargos Complementares" do 
ANEXO Q8 - Critério de Medição do Edital Pregão Presencial 024/2014 passam a ter a 
seguinte redação:  
 

Sub-Item 1.4:  Administração Local  
Será medido por unidade, parcelado mensalmente: 

 12,5% (doze vírgula cinco por cento) Medido mensalmente com referência ao custo 
total do item que consta na planilha PPU; 

No preço do custo da administração local, estão incluídos: Mão de Obra Indireta 
(engenheiro chefe de obra, auxiliar de escritório, almoxarife, vigia, Licenças e Taxas 
(alvarás, licenças ambientais, licença do CREA, PPRA, PCMSO, PCMAT), materiais de 
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escritório, utilidades (contas de água, energia, telefone), aluguel e compra de móveis e 
utensílios para escritório e repúblicas, entre outros. 
 

Sub-item 1.5: Encargos Complementares 
 
 Será medido por unidade, parcelado mensalmente: 

 12,5% (doze vírgula cinco por cento) Medido mensalmente com referência ao custo 
total do item que consta na planilha PPU; 

 
No preço do custo dos encargos complementares estão incluídos: vale-transporte, refeição 
mínima (café da manhã), cesta básica, equipamentos de proteção individuais, ferramentas 
manuais, uniformes e exames médicos obrigatórios. Para medição do item, O 
CONTRATADO deverá fornecer mensalmente à FISCALIZAÇÃO documentos com a relação 
de funcionários que receberam o benefício de vale transporte, refeição mínima e cesta 
básica constando as assinaturas dos mesmos. Também deverá enviar a ficha de controle da 
utilização de equipamentos de proteção individuais, ferramentas manuais e uniformes, 
devidamente assinadas pelos funcionários. O CONTRATADO deverá ainda apresentar as 
vias dos exames médicos obrigatórios, devidamente assinados pelos funcionários. 
 
 
 
 
 
 
 
João Pessoa/PB, 19 de janeiro de 2015.                              
 

 
 
 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 
Pregoeiro 


