COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 003/2017

CIRCULAR 01
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS

A Comissão Permanente de Licitação (CPL), nos termos do item 3.2 do
Edital de Licitação n° 003/2017, vem apresentar todos os questionamentos
apresentados tempestivamente e as respectivas respostas.
Para as perguntas de cunho técnico, a CPL diligenciou junto a Gerência
Técnica, responsável pela elaboração do Termo de Referência da licitação.
A seguir são apresentadas a data de envio dos questionamentos, o
conteúdo dos mesmos e, em seguida, as respostas.
DIA 19.06.2017 (Pedido de Esclarecimentos 01) — 1 — "Vimos por meio
deste, complementar os questionamentos, referente ao processo licitatório
LICITAÇÃO PRESENCIAL 003/2017, com a seguinte pergunta adicional:
Serão necessários o fornecimento dos cilindros de Gás de Arraste e
Gás de Calibração para o Conjunto dos Cromatógrafos? Não está claro
essa necessidade, visto que no item "6", linha "c", solicita o fornecimento
ininterrupto do gases no primeiro ano de operação".
RESPOSTA: Pela Gerência Técnica — Os cilindros devem ser fornecidos e
carregados com o suprimento dos gases de arraste e padrão.
2 - "Qual o quantitativo dos cilindros de Gás de Arraste e de Gás de
Calibração"?
RESPOSTA: Pela Gerência Técnica - Quantidade suficiente para permitir
a operação do equipamento por um ano fazendo pelo menos uma amostra por
dia.
3 — "No item "5.3", linha "g" é solicitado o fornecimento de um Shelter
conforme indicado abaixo, o Shelter em questão é o abrigo de 3 paredes
ou um Abrigo fechado? Será necessário seguir alguma norma de
fabricação?
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RESPOSTA: Pela Gerência Técnica - Estamos nos referindo a
um gabinete ou carcaça que permita a proteção do equipamento IP55 do
equipamento. Não está se falando de construção de abrigo, esta está fora do
escopo de fornecimento,
4 "Qual o prazo limite para entrega dos envelopes das propostas
técnica e comercial"?
-

RESPOSTA: Pela CPL — A licitação ocorrerá no dia 27 de junho de 2017,
às 09h0Omin, mediante licitação presencial. Não há necessidade de
apresentação de proposta técnica. Sugerimos a leitura atenda do Edital, Anexos
e Adendos.
DIA 19.06.2017 (Pedido de Esclarecimentos 02) — 1 — "Vimos por meio
deste, complementar os questionamentos, referente ao processo licitatório
LICITAÇÃO PRESENCIAL 003/2017, com a seguinte pergunta adicional:
Caso o fornecimento seja incluindo os cilindros, o valor do
orçamento necessário para aquisição do fornecimento será atualizado
incluindo os custos dos cilindros, não previstos no Edital".
RESPOSTA: Pela Gerência Técnica - O orçamento já contempla o
fornecimento dos cilindros e a respectiva carga dos gases de arraste e, portanto,
não será revisado.
DIA 20.06.2017 (Pedido de Esclarecimentos 03) — 1 "Favor nos
posicionar se a aquisição dos 2 cromatógrafos, objeto do edital supra,
contempla os cilindros de gás de calibração e de arraste.
Como não conseguimos visualizar no Edital„ cremos que o
orçamento também não os contemple em seus custos, e sendo assim caso
a POTIGÁS deseje adquiri-los por ocasião da mesma licitação, que inclua
na planilha de custos, além dos 2 cromatógrafos".
RESPOSTA: Pela Gerência Técnica - O conjunto de cilindros de gás
padrão e gás de arraste deve ser fornecido. Os mesmos devem ser fornecidos e
carregados com o suprimento dos gases de arraste e padrão. O orçamento da
licitação já contempla o fornecimento dos cilindros e a respectiva carga dos
gases de arraste e, portanto, não será revisado.
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Não foram objeto de análise os novos questionamentos enviados
intempestivamente, ou seja, após 20.06.2017.
Foram analisados apenas os pedidos realizados tempestivamente nos
termos do item 3.1.1 do Edital
Natal-RN, 22 de junho de 2017.
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