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OBJETO: Aquisição, pela PBGÁS, de medidores de vazão tipo diafragma (modelos: G1.6, 
G2.5, G4, G6, G10), e tipo rotativo (modelos: G10, G16 e G25), conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos 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 solicita:“Tendo analisado o processo em questão gostaríamos de solicitar que para 
os medidores rotativos, sejam considerados um prazo de entrega de pelo menos 90 dias 
após a emissão da Autorização de Fornecimento de Material”. 
 

 
Resposta:  Para atendimento ao objeto da licitação, o prazo máximo de fornecimento dos 
medidores será de até 120 (cento e vinte) dias após a emissão da Autorização de 
Fornecimento de Materiais, considerando no ANEXO 2 – Termo de Referência o seguinte 
texto, em seu item 4.1. 
 
4.1 As entregas dos equipamentos deverão obedecer ao prazo máximo de até 120 (cento e 
vinte) dias, contados a partir da emissão da Autorização de Fornecimento do Material (AFM) 
pela PBGÁS, na forma de fornecimento CIF (custeada pelo fornecedor), no seguinte 
endereço: Rua Manoel Paulino Gomes, s/n, Bairro Mário Andreazza, Bayeux/PB, no horário 
das 09h às 15h. 
 
 
Esclarecimento 2:  
Licitante questiona: “No que diz respeito a planilha de preços gostaríamos de saber como 
preços serão equalizados por Vsas. no que diz respeito aos ICMS já que poderão ser 
diferentes em função da origem dos materiais. Da mesma forma  gostaríamos de saber no 
que diz respeito ao IPI. Normalmente este valor é excluso dos preços. 
Como devemos portanto preencher a planilha de preços ? 
a)    No que diz respeito alíquota de ICMS colocamos a alíquota que vendemos os 
equipamentos para a Paraíba ou já com o valor do DIFAL incluso (colunas referentes a 
alíquota de ICMS e a coluna de Valor Unitário c/ ICMS) ? Favor esclarecer 
b)    Nestes preços entendemos que os mesmos estarão exclusos de IPI. Favor esclarecer.”. 
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Resposta: Os preços deverão ser encaminhados pelos licitantes incluindo valor de ICMS de 
origem e IPI, e indicar o valor de alíquota de ICMS praticado na origem, conforme indicado 
no Anexo K – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS. 

A equalização dos valores de ICMS se dará no momento de classificação das 
propostans, imediatamente anterior à disputa de lances verbais, onde será acrescido o valor 
do ICMS Diferencial de Alíquota de cada proposta, calculado pelo Pregoeiro, de forma a 
equalizar todas as propostas de preço.  

Ao final da disputa, do preço vencedor será descontado o valor do ICMS Difal, para 
termos o preço final do produto ofertado. 
 
 
João Pessoa/PB, 25 de novembro de 2014.                              
 

 
 
 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 
Pregoeiro 


