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OBJETO:  Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Segurança Eletrônica, 
com monitoramento 24 (vinte e quatro) horas, ininterruptas, durante os 07 (sete) dias da semana, 
com fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito 
interno e externo de câmeras e sensores de presença, instalação da central de monitoramento e de 
choque com transmissão de dados via GPRS, instalação do sistema de gravação de imagem e 
manutenção mensal dos equipamentos com reposição de todo e qualquer componente que venha a 
apresentar defeitos de qualquer natureza no tempo máximo de 24 (Vinte e Quatro) horas, em 
conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência, para:  

 Sede da Companhia Paraibana de Gás – PBGÁS, situado à Avenida Epitácio Pessoa, 4756 – 
Cabo Branco – João Pessoa/PB;  

 Estação de Redução de Pressão e Medição (ERPM) de Campina Grande/PB situada à 
margem Av. Sen. Argemiro de Figueiredo, S/N próximo ao aeroporto João Suassuna.  

 
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: 

1. No termo de referencia item 5 - MONITORAMENTO ERPM PBGÁS EM CAMPINA GRANDE 
- ESCOPO DO TRABALHO, no subitem 5.2.1 tabela com os quantitativos e objetos, tendo 
como base estas informações irei formatar nossa proposta de preço, porem não identifiquei 
neste edital os quantitativos e equipamentos para à PBGÁS/João Pessoa, como poderei 
mensurar os custos desta unidade?  

2. No item 4.3.1 Equipamentos, componentes e materiais a serem fornecidos, qual será a 
metragem (metros) para implantação da cerca elétrica, e cálculo dos arames para tal 
empreendimento? 

 
Resposta:  
Conforme estabelecido no Termo de Referência, em seu subitem 4.1.1: 

“4.1.1 As empresas que recebem este Termo de Referência deverão fazer visita ao 
local descrito no item 1 (um) deste Termo, em posse da planta do local contendo as 
localizações das câmeras de segurança e sensores de presença para certificar-se das 
medidas de cada um dos equipamentos até a Central de Monitoramento que 
deverá instalada dentro das instalações da Companhia;” (grifos nossos) 

 
 
João Pessoa/PB, 20 de junho de 2014.                              

 
 
 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 
Pregoeiro 


