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OBJETO: Aquisição de Medidores para as ERP´s de Pedras de Fogo e dos PTC´s de São Miguel 
de Taipu e Santa Rita, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo 
de Referência. 
 
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: 
 “De acordo com o Edital, o Anexo Q1 é as Condições Gerais Contratuais (Fornecimento de 
Material) contudo este anexo não foi disponibilizado. Poderia nos enviar?”  

Resposta: O Anexo Q1 não é aplicável para o objeto da licitação. O referido anexo foi 
equivocadamente citado. 

 

Licitante questiona: 
Esclarecimento 2:  

“De acordo com item 7.2.1, da M inuta do Contrato – Anexo Q e itens 1.5 e 4.1 do 
Anexo 2 – Termo de Referência, pedem prazo de entrega de 120 dias (4 meses). Contudo, 
para este medidores turbina #300 com corpo em aço por serem importados, o prazo de 
entrega é de 180 dias. Pedimos a gentileza de modificar a data de entrega para que o 
contrato seja atendido sem prejuízo para uma das partes, ou seja, seja atendido dentro do 
prazo para não aplicação de multas por atraso no fornecimento.” 

Resposta:  O prazo de entrega será alterado para 180 (cento e oitenta dias). 
 
 
Por oportuno, informamos que, em conformidade com o § 4o  do Art. 21 da Lei nº 8.666/93, in 
verbis: 
 
§ 4o  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
o edital será republicado, ficando a abertura da licitação remarcada para o dia 12/08/2015, às 
14h30min. 
 
 
João Pessoa/PB, 29 de julho de 2015.                              
 

 
FABÍOLA GOMES DOS SANTOS 

Pregoeira 
 
 


