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OBJETO: Aquisição de válvulas e kits de reparo de válvulas para gás natural, em 
conformidade com o 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 questiona: 
“Entendemos que será aceito, para atendimento ao item 10.2.3 do Edital em referência, 
atestados de fornecimento de Conjunto de Regulagem e Medição que empreguem Válvula 
Reguladora de Pressão. Favor confirmar nosso entendimento”. 
 

Resposta: Mantida a compatibilidade das características, quantidades e prazos com 
o objeto da licitação, poderão sim ser apresentados atestados de fornecimento de 
Conjunto de Regulagem e Medição que empreguem Válvula Reguladora de Pressão.  
 

Esclarecimento 2:  
Licitante questiona: 
“Referente aos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 – Válvula de Bloqueio Automático (shut-off) 
do termo de referência – Anexo 2, entendemos que poderá ser aceito Válvula de Bloqueio 
Automático (shut-off), piloto operada em substituição ao requerido no termo de referência 
supracitado . Favor confirmar nosso entendimento”.  

Resposta: Sim. Entendemos que é plausível o questionamento do fornecedor, e que 
a apresentação de proposta de válvulas shut-off referentes aos itens 01, 02, 03, 04, 
05, 06 e 07 piloto operadas serão aceitas, desde que o mesmo garanta a 
igualdade de operacional (vazão, regulagem, etc.) nas condições e regime de 
trabalho das válvulas referenciadas. 

  
Esclarecimento 3:  
Licitante questiona: 
“Referente aos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 – Válvula de Bloqueio 
Automático (shut-off) e Válvula Reguladora de Pressão do termo de referência – Anexo 2. 
Devido à extensão da faixa de regulagem que a válvula deverá operar, entendemos que 
poderá ser aceito uma mola adicional para atendimento ao range requerido. Favor 
confirmar nosso entendimento.” 
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Resposta: Não. Não serão aceitos elementos a serem substituídos pela PBGÁS para 
o atendimento as especificações do Termo de Referência, para que não haja o 
comprometimento da garantia dos equipamentos a serem fornecidos,  especificado 
em 12 meses contados a partir da data de entrega. 

 
Esclarecimento 4:  
Licitante questiona: 
“Referente aos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 – Válvula de Bloqueio Automático (shut-off) 
do termo de referência – Anexo 2, entendemos que poderá ser aceito Válvula de Bloqueio 
Automático (shut-off) com distância entre flanges, conforme tabela abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO 
DISTÂNCIA ENTRE 

FLANGES (mm) 
01 Válvula de Bloqueio Automático (shut-off) DN2” 150#RF 254 

02 Válvula de Bloqueio Automático (shut-off) DN2” 150#RF 254 

03 Válvula de Bloqueio Automático (shut-off) DN3” 300#RF 317,5 

04 Válvula de Bloqueio Automático (shut-off) DN3” 300#RF 317,5 

05 Válvula de Bloqueio Automático (shut-off) DN3” 150#RF 298,45 

06 Válvula de Bloqueio Automático (shut-off) DN2” 150#RF 254 

07 Válvula de Bloqueio Automático (shut-off) DN3” 150#RF 298,45 

Favor confirmar nosso entendimento.” 
 

Resposta: Não. A finalidade da aquisição é a formação de estoque de 
sobressalentes para os equipamentos já instalados na rede de distribuição da PBGÁS, 
por este motivo não serão aceitos equipamentos com diferenças dimensionais das 
especificadas no Termo de Referência, o que comprometeria a intercambialidade dos 
mesmos, impossibilitando sua utilização. 
 

Esclarecimento 5:  
Licitante solicita: 

“No interesse de atender integralmente os requisitos técnicos na apresentação da 
nossa proposta técnica, a fim de apresentar à PBGAS nossa melhor oferta técnica e 
comercial para o presente certame, solicitamos que seja postergada a data de 
apresentação da proposta para 5 dias úteis após o recebimento dos esclarecimentos 
indicados acima”. 

 
Resposta: A data de abertura do certame não será alterada, permanecendo para o dia 10 
de julho de 2014. 
 
João Pessoa/PB, 10 de julho de 2014.                              

 
 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 
Pregoeiro 


