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OBJETO: Aquisição de Válvulas de Bloqueio, Tê´s de serviço e Selas de reparo em 
PEAD, para Implantação de Ramais de Ligação e da Rede de Distribuição de Gás Natural da 
PBGÁS, nos segmentos residencial e comercial, localizados nas Regiões Metropolitanas de João 
Pessoa/PB e Campina Grande/PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no Anexo 2 – 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 questiona: “Para a Proposta que iremos enviar, existe algum preço referencial PBGÁS 
para esse pregão?” 
 
Resposta:  Por se tratar da modalidade PREGÃO, onde há a possibilidade de negociação do 
valor e a disputa entre os licitantes, bem como não existir a obrigatoriedade de divulgar o valor 
máximo para contratação, decidimos por não informar o este valor.  
  
Esclarecimento 2:  
Licitante questiona: “Ao enviarmos todas as documentações que precisam ser apresentadas no 
dia do pregão, é necessário enviar o Anexo G – Modelo de Qualificação Econômico – Financeiro 
ou vocês iram analisar no dia do pregão, através do Balanço Patrimonial?” 
 
Resposta:  O Anexo G deve ser enviado, conforme disposto em Edital.  
 
Esclarecimento 3:  
Licitante questiona: “Conforme Modelo de Proposta de Preços, os itens – Tê Serviço Rotativo, 
tipo sela, solda por eletrofusão, esses itens precisam todos ser inteiros eletrofusão ou a 
derivação (ponta) tem de ser termofusão?” 
 
Resposta:  A saída superior do Tê (onde será estabelecido o ramal) é lisa, própria para o 
encaixe de uma LUVA ELETROFUSÃO.  
 
 
Esclarecimento 4:  
Licitante questiona: “Conforme Modelo de Proposta de Preços, o item 4 – Tê de Serviço, tipo 
sela, solda por eletrofusão, para furação em carga, 150 mBar a 5 Bar, DN 32 x 20 mm, PE 100, 
SDR 11, este item, pode ser fornecido o Tê de Serviço Monobloco do diâmetro 40 x 20mm, PE 
100, SDR 11?” 
 
Resposta:  NÃO. Esse Tê será instalado em tubulação de DN 32 mm. Portanto, o DN 40 mm 
não é compatível.  
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Esclarecimento 5:  
Licitante questiona: “Conforme Modelo de Proposta de Preços, o item 7 – Sela de reparo, solda 
por eletrofusão, para furação em carga, 150 mBar a 5 Bar, DN 63 mm, PE 100, SDR 11, este 
item não está especificado no edital qual a derivação, seria de 63 x 63 mm mesmo?” 
 
Resposta:  CORRETO. A derivação é de 63x63 mm.  

 

 
João Pessoa/PB, 09 de abril de 2015.                              
 
 
 

 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 

Pregoeiro 


