AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO PRESENCIAL 004/2017
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 004/2017,
regido nos termos do Edital de Licitação e da Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016, tendo como
objeto a contratação de empresa para execução dos serviços de construção e montagem de carreta feixe
de cilindros de gás natural comprimido com o transporte da mesma realizado por reboque (fornecido
pela Potigás), com módulos estruturais e armazenamento de GNC, incluindo fornecimento de projeto,
assim como, transporte do equipamento, certificação do equipamento, ensaios não destrutivos,
documentação, inspeção e comissionamento, manutenção preventiva, garantia técnica e materiais
sobressalentes para atendimento ás necessidades operacionais da rede de distribuição de gás natural da
Potigás. A licitação será exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos
termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar n° 123/2006, terá a forma presencial, modo de disputa
fechado, forma de fornecimento integral, critério de julgamento menor preço global, considerando os preços
unitários de referência, e orçamento-básico sigiloso, nos termos do art. 34 da Lei Federal n° 13.303/2016.
Informa, outrossim, que a sessão pública para recebimento das propostas de preços e documentos de
habilitação ocorrerá no dia 11 de julho de 2017, às 09h0Omin, horário local de Natal RN, na sede administrativa da POTIGÁS, localizado à Avenida das Brancas Dunas, 485, Bairro Candelária,
Natal, Rio Grande do Norte, CEP 59.064-720. O Edital, Adendos e Anexos estão disponíveis às empresas
interessadas nos endereços www.potigas.com.br 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.
Natal-RN, 13 e ju ho de 2017.
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