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OBJETO: Contratação de empresa especializada em pesquisa de campo para identificar e 
levantar informações sobre as unidades fabris/operacionais das indústrias consumidoras de 
gás natural e/ou outros energéticos, tais como: óleo combustível, GLP, diesel, coque, 
biomassa, energia elétrica e carvão, localizadas na área de concessão da PBGÁS, 
distribuidora de gás natural  do Estado da Paraíba, em conformidade com o Anexo Q4 – 
Memorial Descritivo. 
 
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:  
Relativo ao item 5.1.1, deverá ser apresentado a cópia do contrato social autenticada? 

 
Resposta: Sim ou acompanhada do original. 
 
 
Esclarecimento 2:  
 
Relativo ao item 9.2.3.1, sobre a compatibilidade do serviço atestado com o solicitado neste 
edital, será exigido aos licitantes a comprovação de prestação de serviço de pesquisa que 
inclua a coleta de dados geo-referencaidos? 
 
Resposta: Os atestados devem ser compatíveis em caracteristicas, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação. 
 
 
Esclarecimento 3:  
 
Acerca do treinamento do pessoal, todos os custos do treinamento, local, material de 
treinamento, serão de responsabilidade da contratada? Haverá uma seleção do pessoal 
treinado pelo pessoal da PBGAS ou esta seleção deverá ser feita pela contratante, ou seja, 
na ocasião do treinamento, os entrevistadores deverão realizar alguma espécie de teste 
para aprovação pelo pessoal da PBGAS? 
 
Resposta: O treinamento será realizado na sede da PBGÁS. Sala, data show e 
notebook serão disponibilizados para o treinamento. A seleção prévia do pessoal 
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será de responsabilidade da contratada, necessitanto de aprovação posterior da 
PBGÁS, reséitando o item 11 – Qualificação técnica do(s) pesquisador(es). 
 
 
Esclarecimento 4:  
 
Acerca do treinamento do pessoal, todos os custos do treinamento, local, material de 
treinamento, serão de responsabilidade da contratada? Haverá uma seleção do pessoal 
treinado pelo pessoal da PBGAS ou esta seleção deverá ser feita pela contratante, ou seja, 
na ocasião do treinamento, os entrevistadores deverão realizar alguma espécie de teste 
para aprovação pelo pessoal da PBGAS? 
 
Resposta:  
 
João Pessoa/PB, 13 de dezembro de 2012.                              
 

 
 
 

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS 
Pregoeira 


