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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: “Quanto aos reparos de válvulas, entendemos que 60 dias vem a ser um 
prazo viável, porém no caso de seu faturamento ser realizado separadamente da estação é 
necessário que vossa empresa defina de imediato a questão do ICMS – ST, visto que este 
tipo de interpretação é feito regionalmente e a experiência tem demonstrado que por 
diversas vezes fiscais de mesmas regiões / estados interpretam a legislação de forma 
diferenciada e por vezes equivocada. 
Sendo assim já deixaremos claro que em nossa proposta é nosso entendimento que 
nenhum dos itens a serem ofertados é passível de cobrança de ICMS – ST e portanto no 
caso de sermos cobrados ou autuados por órgão fiscalizador de vosso estado esta cobrança 
será de responsabilidade da PBGÁS. 
Favor verificarem antecipadamente com o órgão fiscalizador de vosso estado 
antecipadamente.” 
Resposta: Verificamos que não se aplica à nossa empresa a sistemática de apuração 
ICMS-ST, pois somos contribuintes substituídos e não apuramos o tributo. No que se refere 
às remessas para reparo ou conserto, informamos que nossa legislação nos beneficia pelo 
regime de suspensão do tributo, desde que a mercadoria retorne ao estabelecimento no 
prazo máximo de 180 dias, prorrogável nos casos de pedidos formulados diretamente à 
Receita Estadual.  
 
 
 
João Pessoa/PB, 24 de setembro de 2014.                         
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