PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/13
CIRCULAR Nº 004

___________________________________________
OBJETO: Contratação 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.
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: Licitante questiona, topicamente:

“a planilha de preços PPU, Anexo L, deverá ser entregue à empresa?”;
“a planilha será entregue pessoalmente antes da licitação?”;
“qualquer pessoa, indicada pela empresa, poderá pegar na PBGÁS?”;
“a planilha será entregue em meio eletrônico ou em papel? se em papel será
preenchida a mão?”;
“o prenchimento da referida planilha poderá ser efetuada horas antes da abertura do
certame?”

Resposta: O Anexo L, “Planilha de Preços Unitários – PPU”, deve ser apresentado
conformidade com o disposto no Edital PP005/13, em seu item 8.1 e subitem 8.1.2,
trasncritos abaixo:
8.1 - A documentação da Proposta de Preços (...) e deverá conter:
8.1.1 – “Proposta de Preços” (ver modelo no Anexo K) (...)
8.1.2 - Original da “Planilha de Preços Unitários - PPU” (Anexo L) deste Edital,
fornecida e assinada pelo PREGOEIRO, preenchida em todos os seus itens,
em moeda corrente nacional, expressa em algarismos e por extenso, contendo
preço unitário e total utilizando-se até 02 (duas) casas decimais, desprezandose as
demais, assinada pelo representante legal do licitante, identificando-se claramente
o signatário.
Conforme indicado acima, a PPU original será disponibilizada (em via única) pelo
Pregoeiro, sendo preenchida a mão pelo licitante e enviada juntamente com o Anexo K
no Envelope 1 – Proposta de Preços, devidamente lacrado. A PPU original pode ser
retirada por qualquer representante do licitante, devidamente identificado.
João Pessoa/PB, 18 de junho de 2013.
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro
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