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P O T 1 G AS

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITACÃO PRESENCIAL 002/2018
A Comissão Permanente de Licitação da Companhia Potiguar de Gás (POTIGÁS) torna público, para
conhecimento dos interessados, que realizará o procedimento licitatório, processada sob o número 002/2018,
regido nos termos do Edital de Licitação, da Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016, e da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, tendo como objeto a contratação dos serviços de
construção, montagem e testes de gasodutos, construção de caixas de válvulas, montagem, instalação e
pré-operação de conjuntos de regulagem de pressão e medição (CRM) e estações de regulagem de
pressão e medição (ERPM), construção de abrigos, spools e realização de trepanações por parte de
empresas especializadas contratadas para execução desses serviços e outros que se fizerem necessários
para ampliação e modernização da rede de gasodutos da Potigás no Estado do Rio Grande do Norte. A
licitação terá a forma presencial, modo de disputa fechado, regime de execução empreitada por preço unitário,
critério de julgamento menor preço global, considerando os preços unitários de referência, e orçamento-básico
estimado no valor de RS 9.989.646,54 (nove milhões, novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e
quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos de real), divulgado nos termos da justificativa presente
no Projeto Básico.
Informa, outrossim, que a sessão pública para recebimento das propostas de preços e documentos de
habilitação ocorrerá no dia 19 de julho de 2018, às 09h0Omin, na sede administrativa da POTIGÁS,
localizado à Avenida das Brancas Dunas, 485, Bairro Candelária, Natal, Rio Grande do Norte, CEP 59.064720. O Edital, Adendos e Anexos estão disponíveis às empresas interessadas nos endereços
www.potigas.com.br/novascontratocoes e servicos.searh.rn.gov.br/searh/Licitacao e no escritório da
Companhia, no endereço acima indicado, nos horários das 08h3Omin às 12h0Omin e das 13h3Omin às
17h00min, de Segunda a Sexta-feira, exceto feriados.
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