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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: “No que diz respeito aos prazos de entrega, é nosso entendimento que 
para as estações propriamente ditas, o prazo factível para a produção das mesmas é de 120 
dias após a aprovação do projeto. 
É totalmente inviável iniciarmos a fabricação deste tipo de estação sem a prévia aprovação 
do projeto. E dizer que temos como garantir sua fabricação em prazo inferior a 120 dias 
nada mais seria que um prazo político. 
Desta forma mesmo que Vsas. não venham a concordar com estas colocações, estamos 
dando ciência a vossa empresa do que vem as ser a realidade do mercado. 
Tal colocação se faz necessária pois por diversas vezes ao longo de vários anos como 
fabricantes de equipamentos somos questionados do motivo de não alertarmos 
previamente as comissões de licitação desta situação antes da realização do evento. Bem 
desta fez o estamos fazendo para que nem o contratado e nem a contratante possam 
posteriormente após a colocação do pedido dizer que o prazo não está dentro do esperado. 
Sendo assim pedimos que reavaliem seus critérios de prazo.” 
Resposta: O prazo DEVERÁ ser mantido.  
 
Esclarecimento 2:  
Licitante solicita: “Da mesma forma no que diz respeito a itens importados. 
Não vemos como entrega-los antes de 90 dias, mesmo sendo componentes de estações 
adquiridos separadamente.” 
Resposta: O prazo DEVERÁ ser mantido.  
 
Esclarecimento 3:  
Licitante solicita: “Entendemos que os tramos adicionais deverão ser entregues em conjunto 
com as estações, respeitando portanto o mesmo prazo de entrega das estações. 
Resposta: O entendimento está CORRETO.  
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Esclarecimento 4:  
Licitante solicita: “É nosso entendimento de que não serão aceitos corpos de válvulas em 
alumínio e suas ligas, uma vez que estão em desacordo com a N-0076 no que diz respeito a 
uso com gás natural. Favor confirmar nosso entendimento.” 
Resposta: O entendimento está CORRETO, exceto para VÁLVULA DE ALÍVIO conforme 
item (n) do Termo de Referência.  
 
Esclarecimento 5:  
Licitante solicita: “Favor confirmar que de forma alguma serão aceitos tubulações / tubings  
/ fittings em cobre ou latão. Favor confirmar nosso entendimento.” 
Resposta: O entendimento está CORRETO para tubulações e tubings. Para fittings, 
atender as especificações do edital’.  
 
Esclarecimento 6:  
Licitante solicita: “Para os lotes 6 e 7, é nosso entendimento que os corpos das válvulas 
deverão ser obrigatoriamente em aço carbono, atendendo a N-0076 para uso com gás 
natural. Favor esclarecer nosso entendimento” 
Resposta: O entendimento está CORRETO. 
  
Esclarecimento 7:  
Licitante solicita: “É nosso entendimento que as dimensões apresentadas são apenas 
orientativas, ficando a cargo da contratada procurar alcançar valores os mais próximos 
possíveis dos sugeridos. Favor confirmar nosso entendimento.” 
Resposta: DEVERÁ SER ATENDIDA A ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL.  
 
Esclarecimento 8:  
Licitante solicita: “I) Favor informar se para o lote 8 poderão ser ofertadas válvulas de 
portinhola simples” 
Resposta: DEVERÁ SER ATENDIDA A ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL.  
 
 
 
João Pessoa/PB, 23 de setembro de 2014.                         
      

 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 

Pregoeiro 


