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OBJETO: Aquisição de válvulas reguladoras de pressão para o CRM do Posto Cajá, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. 
Assunto: Esclarecimentos 
 
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 solicita “Referente ao prazo de entrega, conforme requerido no item 4 do Termo de 
Referência - Anexo 2 do edital, o prazo de entrega deverá ser de 30 dias, contados a partir da 
data de emissão da Autorização de Fornecimento de Materiais (AF) pela PBGÁS; porém as 
válvulas reguladoras de pressão tem prazo de fabricação/importação acima do requerido, desta 
forma solicitamos a alteração do prazo de entrega para 120 dias após a aprovação do Pedido 
de Compra.”  
Resposta: NEGATIVO. O prazo de entrega fica mantido para 30 dias, contados a partir da 
data de emissão da Autorização de Fornecimento de Materiais (AF) pela PBGÁS, conforme 
disposto no Edital. 
 
 
Esclarecimento 2:  
Licitante solicita “Referente aos itens do Termo de Referência – Anexo 2, devido à extensão da 
faixa de regulagem que as válvulas deverão operar, entendemos que poderá ser aceito uma 
mola adicional para atendimento ao range requerido. Favor confirmar nosso entendimento.”  
Resposta: NEGATIVO. A faixa de regulagem deve ser obtida com uma única mola. 
 
 
Esclarecimento 3:  
Licitante solicita “Referente aos itens do Termo de Referência – Anexo 2, as distâncias entre 
flanges estão definidas, entendemos que poderá ser aceitas válvulas com dimensões diferentes 
das indicadas no referido anexo, uma vez que esse item não é padronizado e varia de 
fabricante para fabricante. Favor confirmar nosso entendimento.”  
Resposta: Devem ser obedecidas as distâncias entre flanges constantes no Termo de 
Referência. 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 

CIRCULAR Nº 002 

___________________________________________ 

Página 2 de 2 

Esclarecimento 4:  
Licitante solicita “Referente aos itens do Termo de Referência – Anexo 2, entendemos que 
serão aceitas válvulas auto-operadas para os itens 01 e 02. Favor confirmar nosso 
entendimento.”  
Resposta: NEGATIVO. As válvulas devem atender às especificações constantes no Termo de 
Referência. 
 
 
Esclarecimento 5:  
Licitante solicita “Visando a compactação do lay-out e a simplificação na manutenção das 
válvulas, entendemos que poderemos empregar válvula shut-off incorporada ao regulador, 
salientando que o equipamento ofertado possuirá dispositivos de acionamento totalmente 
independentes, no caso de falha de um deles o outro não sofre qualquer tipo de interferência 
em sua operação. Favor confirmar nosso entendimento.”  
Resposta: NEGATIVO. As válvulas shut-off devem atender às especificações constantes no 
Termo de Referência. 
 
 
Esclarecimento 6:  
Licitante solicita “No interesse de atender integralmente os requisitos técnicos na apresentação 
da nossa proposta técnica, a fim de apresentar à PBGAS nossa melhor oferta técnica e 
comercial para o presente certame, solicitamos que seja postergada a data de apresentação da 
proposta para 5 dias úteis após o recebimento dos esclarecimentos indicados acima.”  
Resposta: NEGATIVO. A data do certame permanece inalterada. 
 
 
 
João Pessoa/PB, 31 de março de 2015.                              
 
 
 

 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 

Pregoeiro 


