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OBJETO: Aquisição de 3 (três) Estações de Regulagem Secundária (ERS), 2 (dois) 
Conjuntos de Regulagem e Medição (CRM), 3 (três) Juntas de Isolamento Elétrico, 01 
(uma) Válvula Reguladora, 01 (uma) Válvula Shut-off e 3 (três) válvulas de retenção, 
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 dos seguintes 
esclarecimentos do edital, conforme item 3 do Edital: 
 
 
Esclarecimento 1:  
Licitante solicita: “Conforme informado no item 4.1 do Anexo 2 do presente certame, o 
prazo de entrega requerido é de 90 (noventa) a 120 (cento e vinte) dias consecutivos para 
ERSs e CRMs, e de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias consecutivos para COMPONENTES DE 
ESTAÇÃO, tendo em vista os custos de transporte e o prazo de entrega de mercado para os 
principais itens que compõe as estações solicito postergação do prazo de entrega para 150 
(cento e cinquenta) dias contatos a partir da AF (autorização de fornecimento) para entrega 
das estações e componentes”. 
Resposta: NEGADO. Serão mantidas as condições originais de entrega dispostas no 
Edital. 
 
Esclarecimento 2:  
Licitante solicita: “Entendemos que conforme descrito no Anexo 2, Item 1.5.1, Paragrafo 
“q”, não é necessário Caixa de Polietileno de Alta Densidade com Tampa em FoFo para ERS 
tipo “D” e paras as CRM´s – favor confirmar entendimento”. 

 
Resposta: SIM. Não será necessário Caixa de Polietileno de Alta Densidade com Tampa 
em FoFo para ERS tipo “D” e paras as CRM´s. 
 
  
Esclarecimento 3:  
Licitante solicita: “Favor informar o percentual de radiografia requerido para as juntas de 
topo”. 

 
Resposta: TODAS (100%) as juntas devem ser inspecionadas por ensaio de liquido 
penetrante e ultrasom ou Raios-X. 
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Esclarecimento 4:  
Licitante solicita: “Entendemos que os painéis solares conforme especificado na ET-GEE-
003-12 item 5.9 fazem parte do escopo de fornecimento apenas para as CRM´s - Conjunto 
de Regulagem e Medição, que na presente licitação são CRM tipo 7 (D´Água) e CRM tipo 9 
(Mangabeira Shoping), favor confirmar entendimento”. 

 
Resposta: SIM. O entendimento está correto. 
 
Esclarecimento 5:  
Licitante solicita: “Uma vez que os desenhos enviados juntamente com o edital do presente 
pregão estão ilegíveis, solicitamos o reenvio dos mesmos”. 

 
Resposta: Os desenhos ficarão disponíveis no site da PBGÁS, na área de licitações, junto 
com o Edital do Pregão Presencial nº 016/2014. 
 
 
 
João Pessoa/PB, 10 de setembro de 2014.                              
 

 
 
 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 
Pregoeiro 


