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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 questiona: “É mencionado no termo de referencia (anexo) que o CRM é instalado 
dentro de abrigo de metálico, entendemos que esse abrigo não faz parte do fornecimento, 
nosso entendimento está correto?”. 
Resposta: SIM. O entendimento está correto. 
 
Esclarecimento 2:  
Licitante questiona: “Será aceito sistema de corretor de vazão tipo PTZ com modem?”. 

 
Resposta: Será aceito o COMPUTADOR DE VAZÃO. Corretor de vazão não possui os 
mesmos recursos de processamento, memória, histórico, do computador de vazão. 
 
  
Esclarecimento 3:  
Licitante questiona: “A instalação elétrica dos CRMs que serão necessários realizar em 
campo faz parte do escopo de fornecimento?”. 

 
Resposta: SIM. A instalação elétrica faz parte do escopo. 
 
 
Esclarecimento 4:  
Licitante questiona: “Termo de referencia  - Anexo 2 item “i” válvula de bloqueio, é 
mencionado que as válvulas devem dispor de dispositivo para indicar sua posição, favor 
especificar melhor este dispositivo, entendemos que é apenas um dispositivo para indicação 
visual da sua posição, nosso entendimento está correto?”. 
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Resposta: SIM. O entendimento está correto. Indicação clara e precisa da operação de 
fechamento e abertura. 
 
Esclarecimento 5:  
Licitante questiona: “Termo de referencia  - Anexo 2 item “K” será aceito válvula shut-off 
com classe 2,5%?”. 

 
Resposta: Deve atender à DIN EN- 14382, conforme especificado. 
 
Esclarecimento 6:  
Licitante solicita: “Termo de referencia - Anexo 2 item “L” é mencionado que o  regulador 
deverá ter indicador de posição, favor especificar melhor esse indicador.”. 

 
Resposta: Indicador visual que mostra com precisão e clareza a posição do piloto entre 
outras partes móveis que indiquem o nível de atuação da válvula (mínimo ao máximo), por 
exemplo. 
 
 
João Pessoa/PB, 12 de setembro de 2014.                              
 

 
 
 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 
Pregoeiro 


