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LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 005/2017

CIRCULAR 01
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS

A Comissão Permanente de Licitação (CPL). nos termos do item 3.2 do
Edital de Licitação n° 005/2017, vem apresentar todos os questionamentos
apresentados tempestivamente e as respectivas respostas.
Para as perguntas de cunho técnico, a CPL diligenciou junto a Gerência de
Operação e Manutenção, responsável pela elaboração do Projeto Básico da
licitação.
A seguir são apresentadas a data de envio dos questionamentos. o
conteúdo dos mesmos e. em seguida. as respostas.

DIA 05.07.2017 (Pedido de Esclarecimentos 01) — "Foi informado no
Edital do 'Pregão Presencial" n° 005/2017 a quantidade mínima de
medidores por lote a ser enviado para realizar o serviço. Qual seria a
quantidade máxima de medidores por lote? "
RESPOSTA: Pela Gerência de Operação e Manutenção — Serão enviados
no máximo 20 (vinte) unidades por cada lote de envio.

DIA 18.07.2017 (Pedido de Esclarecimentos 02) — "Na Minuta do
contrato existe um erro na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES
15.1 - Os seguintes documentos, na ordem em que tiverem sido
relacionados, são anexos deste Contrato. Os termos deste Contrato, em
caso de dúvidas, prevalecerão sobre os anexos:
ANEXO 01 — PROJETO BÁSICO — CONSTRUÇÃO DO MURO DA ERP
DE IGAPÓ
ANEXO 02 — PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU
ANEXO 03 - MATRIZ DE RISCOS
Este pode ser corrigido? Uma vez que se trata de serviço de calibração
e manutenção de medidores de vazão?
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RESPOSTA: Pela CPL — O arquivo foi devidamente corrigido. conforme
Aviso de Errata da Minuta do Contrato e Anexo 02 - Minuta do Contrato
(Retificado 01). divulgado no site www.potigas.com.bi e nos e-mails cadastrados
para recebimento de informações da licitação. nos termos do item 10.1 do Edital
de Licitação Presencial 005/2017.

Foram analisados apenas os pedidos realizados tempestivamente nos
termos do item 3.1.1 do Edital
Natal-RN, 19 de julho de 2017.
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