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OBJETO: Aquisição de medidores de vazão G 1.6, G 2.5, G 4, G 6 e G 10, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.   
 
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: 
 “Os preços a serem apresentados no Anexo K – Modelo de Proposta de Preços, deverão 
estar com 17% de ICMS, referente ao estado da Paraíba, e não com a alíquota interestadual. 
Nosso entendimento esta correto?”  

Resposta:  O entendimento está ERRADO. Os preços deverão estar com o ICMS de 
origem, indicando no campo adequado a alíquota praticada no estado de origem. Para 
efeito de disputa de lances, os valores serão equalizados com a inclução do ICMS 
diferencial de alíquota (na Paraíba, o ICMS praticado é de 17% (dezessete por cento). 

 
Esclarecimento 2:  
Licitante questiona: 
 “De acordo com ANEXO 2 – Termo de Referência, item 1.4 – Especificações Técnicas, 
pede que todos os medidores devem ser aptos para transferência de custódia comprovada por 
documento emitido por órgão habilitado para tal fim, conforme indicado na portaria 114 do 
INMETRO, e que devem ser entregues com certificado de aferição conforme indicado pela 
mesma portaria. Contudo, o referido processo é de medidores diafragmas que são baseados no 
RTM publicado pela portaria INMETRO 31/1997. Nosso entendimento esta correto?”  

Resposta:  O entendimento está CORRETO. Desconsiderar as referências à MEDIDOR 
ROTATIVO. 

 
Esclarecimento 3:  
Licitante questiona: 
 “De acordo com ANEXO 2 – Termo de Referência, item 1.4 – Especificações Técnicas, 
pede que os medidores deverão ser 100% pré-equipados para transmissores 
(emissores) de pulso (reed-switch), permitindo a interligação dos medidores ao sistema de 
supervisão da PBGÁS. Entendemos que os transmissores (emissores) de pulso tipo reed-switch 
não farão parte do escopo de fornecimento deste certame. Nosso entendimento esta correto?”  

Resposta:  O entendimento está CORRETO.  
 
 
João Pessoa/PB, 27 de maio de 2015.                              
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