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A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, Sociedade de Economia Mista, 
doravante denominada PBGÁS, com sede à Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 
n° 4.756, bairro do Cabo Branco, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, 
inscrita no CNPJ (MF), sob nº. 00.371.600/0001-66, por meio do PREGOEIRO e 
membros da equipe de apoio, designada pelo Diretor Presidente da Companhia 
através da Portaria Nº 002/2014, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
07/01/2014, torna público que fará realizar a seguinte Licitação: 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 073/2014 
 
MODALIDADE: Pregão Presencial 
 
Nº: 016/2014 
 
TIPO: Menor Preço por Lote 
 
REGÊNCIA: Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n° 
3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal 
n° 3.931, de 19 de setembro de 2001, Decreto Estadual nº 24.649/03, de 03 de 
dezembro de 2003, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
Decreto Estadual 26.375/05, Lei Estadual nº 9.335/11 (EMPREENDER), Lei nº 
10.128/2013 (EMPREENDER), Lei Estadual 9.697/2012 (CAFIL), com aplicação 
subsidiária da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais disposições legais e 
regulamentares correlatas.. 
 
LOCAL E DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
(ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA): 

Local: Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n° 4.756, bairro do Cabo Branco, na 
cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. 
Dia: 25/09/2014 
Hora: 14h30min (horário local) 
 
1 – OBJETO, VALOR E FONTE DE RECURSOS  
1.1 – 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. 

1.2 - Os recursos financeiros necessários aos pagamentos da execução do objeto 
deste certame estão devidamente equacionados e assegurados especificamente 
no orçamento da PBGÁS, e correrão por conta da seguinte classificação 
orçamentária:  

 Investimento: 1.1.2.1 – Velame/Catingueira; 1.1.2.4 – Borborema; 
1.2.1.1 – BUN; 1.2.1.1 – D’áqua; 1.2.1.5 – Mangabeira Shopping; 1.2.2.1 
- Basset. 
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2 – EXAME E/OU OBTENÇÃO DO EDITAL  

2.1 - Este Edital, com seus elementos constitutivos, será fornecido gratuitamente, 
através de download, no site http://www.pbgas.pb.gov.br, e/ou obtido pelos 
interessados, nos dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 08h30min 
às 11h30min e das 14h30min às 17h30min (horário local), a partir da data da 
sua emissão, na sede da PBGÁS, situada no endereço mencionado no 
preâmbulo deste Edital. 

2.2 - Após obtenção do Edital, o interessado deverá preencher o “Comprovante 
de Retirada do Edital” (Anexo A), e enviá-lo ao PREGOEIRO, por via postal ou 
pelo fax (0**83) 3247-2244, visando à comunicação aos interessados relativa aos 
pedidos de esclarecimentos e de outras situações que possam implicar, inclusive, 
aditamentos ao Edital.  

2.3 - A falta de preenchimento do comprovante de retirada do Edital e do seu 
envio na forma estabelecida exime a PBGÁS da comunicação aos interessados 
de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais. 

 
3 – DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

3.1 - O licitante é responsável pela verificação e identificação de todos os 
documentos que integram este Edital. 

3.2 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 
este edital, desde que encaminhada e protocolada diretamente na PBGÁS, 
conforme tabela abaixo: 

Providências Prazo Data de abertura Data Limite 

Impugnação do 
edital 

02 (dois) dias úteis 
25/09/2014 23/09/2014 

Esclarecimentos 02 (dois) dias úteis 25/09/2014 23/09/2014 

3.3 - Caberá ao PREGOEIRO decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas.  

3.4 - Acolhida a petição contra este edital, será designada nova data para a 
realização do certame, caso afete a formulação da proposta. Do contrário, 
permanecerá a mesma data.  

3.5 - Os esclarecimentos prestados a qualquer dos licitantes serão transmitidos 
aos demais licitantes, por escrito, por meio de carta, fax ou ainda por e-mail, sem 
identificação de origem do questionamento. 

3.6 - A não apresentação de solicitação de esclarecimentos implicará na tácita 
aceitação dos elementos fornecidos, pressupondo-se que os documentos 
fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação das 
propostas e dos documentos de habilitação, não cabendo, em nenhuma hipótese, 
direito a qualquer reivindicação posterior com base em alegações de 
imperfeições, omissões ou falhas nos referidos elementos.  

http://www.pbgas.pb.gov.br/
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3.7 - No caso de eventual divergência entre o presente Edital e seus anexos, 
prevalecerão as disposições do Edital. 

3.8 - Quaisquer esclarecimentos ou informações prestadas verbalmente não 
serão considerados como argumento para impugnações, reclamações ou 
reivindicações por parte dos licitantes. 

 
4 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Poderão participar da presente Licitação as empresas brasileiras em 
funcionamento no país, legalmente constituídas e estabelecidas, cujo objeto 
social expresso no estatuto ou contrato social especifique atividade pertinente e 
compatível com o objeto desta licitação e/ou profissionais que estejam habilitados 
e capacitados a executar o seu objeto e que satisfaçam, integralmente, a todas as 
condições exigidas neste Edital. 

4.2 - É vedada a participação na Licitação, individualmente de empresas 
coligadas, controladas, controladoras ou, direta ou indiretamente, sob controle 
comum. Igualmente é vedada a participação de empresas que, na data de sua 
abertura, apresentem quaisquer das seguintes situações: 

a) Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis legais ou 
técnicos, membros do conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou 
administrativo, qualquer pessoa que seja membro da Administração da 
PBGÁS; 

b) Estejam cumprindo sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, aplicada por qualquer órgão da Administração Pública; 

c) Estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de participação em 
Licitação e impedimento de contratar com a PBGÁS; 

d) Estejam em processo de falência, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; ou, 

e) Que se enquadrem em qualquer das hipóteses previstas no art. 9° da Lei n° 
8.666/93.   

4.3 - A participação na presente Licitação implica e fará prova de que o licitante: 

a) Conhece e concorda com todas as especificações e condições do Edital e 
seus anexos, com aceitação integral e irretratável de todos os seus termos, 
cláusulas e condições, submetendo-se às condições nele estabelecidas; 

b) Não tem dúvidas sobre quaisquer documentos que compõem o Edital, não 
podendo reivindicar posterior desconhecimento ou falta de recebimento de 
quaisquer das partes que o integram; e, 

c) Considerou que o Edital e seus anexos referentes a esta Licitação 
permitiram a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 
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5 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

5.1 - As empresas interessadas poderão estar presentes por meio de um 
representante legal, com poderes para intervir nas fases do procedimento 
licitatório, devendo, no ato de entrega dos envelopes, apresentar documento de 
credenciamento de acordo com o “Modelo de Carta de Credenciamento” (Anexo 
B), separadamente dos envelopes 1 e 2, acompanhado de documento que o 
identifique como representante do licitante, de acordo com uma das seguintes 
formas. 

5.1.1 - Em sendo procurador legalmente constituído para tal fim, deverá 
apresentar instrumento público de procuração ou instrumento particular, com 
firma reconhecida em cartório, acompanhada de cópia da cédula de identidade 
ou outro documento de identificação pessoal de fé pública.  

5.1.2 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da Empresa 
licitante, deverá apresentar cópia da cédula de identidade ou outro documento 
de identificação pessoal de fé pública, acompanhada da cópia do respectivo 
Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão de 
registro de comércio competente, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada 
cópia da ata de reunião ou assembléia em que se deu a eleição. 

5.2 - A ausência do documento de credenciamento ou sua incorreção não excluirá 
o licitante do certame, porém impedirá o representante de manifestar-se ou 
praticar qualquer ato inerente à Licitação. 

5.3 - Não será admitida a participação de uma mesma pessoa física, ainda que 
credenciada,  como representante de mais de um licitante. 

5.4 – A Carta de Credenciamento, deverá vir acompanhada da declaração, sob as 
penas da Lei (Anexo J), de que o licitante reúne as condições de habilitação. 

 
6 – VISITA AOS LOCAIS DOS SERVICOS (NÃO SE APLICA) 
 
7.  APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA DE 
PREÇOS (ENVELOPE 1) E OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE  
2) 

7.1 – No local, data e hora estabelecidos, os interessados deverão entregar ao 
PREGOEIRO, em envelopes individuais, não transparentes, devidamente 
lacrados e rubricados no fecho, a proposta de preços e os documentos de 
habilitação, constando em sua parte externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE 1  
Proposta de Preços 
Pregão Presencial n° 016/2014 
(Razão Social do licitante) 
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ENVELOPE 2  
Documentos de Habilitação 
Pregão Presencial n° 016/2014 
(Razão Social do licitante) 

 
8 - PROPOSTA DE PREÇOS  

8.1 - A documentação da Proposta de Preços, adiante indicada, deverá ser 
apresentada em 01 (uma) via, em formulário que contenha a identificação do 
licitante, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente, de forma legível, datilografadas ou impressas em 
processador de texto, preferencialmente encadernada, de forma a não conter 
folhas soltas, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, com 
todas as suas folhas preferencialmente rubricadas e numeradas em ordem 
crescente, com data e assinatura na última folha, de quem tenha poderes para 
esse fim, identificando-se claramente o signatário, e deverá conter: 

8.1.1 – “Proposta de Preços” (ver modelo no Anexo K) contendo o prazo de 
validade da proposta, o qual não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos, contados a partir da data de sua apresentação. A data limite para 
apresentação da proposta será considerada como data de referência dos 
preços propostos. 

8.1.2 - As microempresas – ME e as Empresas de Pequeno Porte – EPP 
deverão comprovar sua condição apresentado Declaração ME/EPP, conforme 
Anexo S, bem como deverão apresentar Certidão fornecida pela Junta 
Comercial do Estado sede do licitante, comprovando que está registrada na 
condição de ME ou EPP.  

8.1.3 - Os preços apresentados deverão estar obrigatoriamente em Reais (R$) 
e com duas casas decimais. 

8.1.4 - Não serão aceitas quaisquer hipóteses que tornem os preços 
inconclusos, tais como indicação de preços estimados, reembolso de valores 
não discriminados na proposta ou menções de descontos ou acréscimos de 
preços ou quaisquer vantagens em relação à proposta de outro licitante. 

8.1.5 - Em caso de não incidência e/ou isenção de imposto, o licitante deverá 
apresentar ou indicar o documento legal que determina o benefício.  

8.2 – O prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos, contados a partir da data de sua apresentação. 

8.2.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro 
do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso 
persista o interesse da PBGÁS, esta poderá solicitar prorrogação geral da 
validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

 

9 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

9.1 - Ocorrerá a análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as 
exigências do Edital, procedendo-se a desclassificação daquelas que não 
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atenderem aos requisitos previstos no edital, de forma a definir aquelas que se 
encontrem aptas para a fase de lances verbais. 

9.1.1 - A falta de data e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo 
representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes de 
“propostas de preços” com poderes para esse fim. 

9.2 - Caso haja erros ou divergências entre os valores, os mesmos serão 
retificados na seguinte base: havendo discrepância entre os preços unitários e os 
preços totais, multiplicar-se-á o preço unitário pela quantidade, prevalecendo o 
preço unitário e corrigindo-se o preço total. Havendo divergência entre o valor em 
cifras e o por extenso, prevalecerá esse último.  

9.3 - As propostas de preços escritas serão abertas e ordenadas em sequência 
crescente de preços. 

9.4 - O PREGOEIRO classificará o autor da proposta de menor preço e aquelas 
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
10% (dez por cento) relativamente à de menor preço. 

9.5 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas de 
preços nas condições definidas no subitem anterior, o PREGOEIRO classificará 
as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas.   

9.6 - O PREGOEIRO convidará individualmente os licitantes classificados, de 
forma sequencial, a apresentarem lances verbais, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

9.7 - Em caso de empate, proceder-se-á ao sorteio imediato, para a definição da 
ordem de apresentação de lances verbais. 

9.8 - Durante a fase de lances o PREGOEIRO poderá estabelecer intervalo 
mínimo entre eles, que a seu critério poderá ser prorrogado. 

9.9 - Será permitida a utilização de aparelhos celulares, exclusivamente para 
consultas, pelo período de 10 minutos após autorização do PREGOEIRO. 

9.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
PREGOEIRO, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances e na 
manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das 
propostas. 

9.11 - Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério 
estipulado no preâmbulo deste edital, observados os prazos máximos para o 
fornecimento do bem, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade definidos no edital. 

9.12 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a compatibilidade 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

9.13 - O PREGOEIRO examinará o lance classificado em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação, 
devidamente justificado. Será desclassificado o lance vencedor que apresentar 
preço excessivo ou manifestamente inexequível, assim considerado aquele que 
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não venha a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos são coerentes com os de mercado.  

9.14 - As rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem 
necessárias, a critério do PREGOEIRO. 

9.15 - A cada nova rodada de lances será efetivada a classificação momentânea 
das propostas, de forma a definir a sequência dos lances ulteriores. 

9.16 - O lance inicial ofertado deverá sempre cobrir o valor da proposta de menor 
preço, e a partir de então o lance de menor valor da rodada em andamento ou 
precedente, conforme o caso.  

9.17 - A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidades 
cabíveis. 

9.18 - Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição 
de microempresa e empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, serão adotados os seguintes procedimentos: 

9.18.1 - Será assegurada às microempresas e empresas de pequeno porte, 
como critério de desempate, preferência de contratação, desde que as 
propostas por elas apresentadas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superior ao melhor preço ofertado na fase de lances, observado o seguinte 
procedimento: 

I. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento 
dos lances. Havendo redução do preço seguir-se-á com o exame da 
documentação e verificação dos requisitos de habilitação, os quais, se 
atendidos, ensejarão a adjudicação do objeto em seu favor; 

II. Não ocorrendo a contratação na forma do inciso anterior, serão 
convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte 
remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem 9.18.1, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, seguindo-se o 
procedimento do inciso I; 

III. No caso de não se realizar a fase de lances e serem idênticos os 
valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes (que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 
9.18.1), será realizado sorteio, para qual todos os licitantes serão 
convocados, a fim de que se identifique aquela que em primeiro lugar 
poderá apresentar a melhor oferta. 

9.19 - A não-contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte 
ensejará a adjudicação do objeto licitado em favor da proposta originariamente 
vencedora, desde que cumpridos os requisitos de habilitação. 

9.20 - O disposto no subitem 9.18.1 somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
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9.21 - No caso de desclassificação de todas as propostas, o PREGOEIRO 
convocará os licitantes para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem novas 
propostas, escoimadas das causas de sua desclassificação. 

9.22 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital 
e seus anexos. 

9.23 - O PREGOEIRO negociará diretamente com o licitante que apresentar a 
menor proposta, em qualquer das hipóteses previstas neste Edital, a fim de obter 
melhor preço.  

9.24 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, ao final assinada pelo 
PREGOEIRO e licitantes presentes, facultada a assinatura dos membros da 
equipe de apoio e ouvintes, na qual serão registrados todos os fatos relevantes da 
sessão. 

9.25 - A nova proposta de preços adequada ao valor dos lances ofertados deverá 
ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da data de 
encerramento da sessão pública de realização do pregão. 

 

10 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

10.1 - Encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, o PREGOEIRO 
procederá à análise dos requisitos de habilitação do licitante que apresentou a 
menor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no Edital.  

10.2 - A documentação exigida para a habilitação, adiante indicada, deverá ser 
apresentada em 01 (uma) via preferencialmente encadernada, de forma a não 
conter folhas soltas, em original, ou cópia da frente e do verso, autenticada por 
cartório; publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por cópias simples, 
desde que acompanhadas dos respectivos originais para serem conferidos e 
autenticados pelo PREGOEIRO, preferencialmente até 48 (quarenta e oito) horas 
antes da data de abertura do certame e deverão ter todas as suas páginas 
preferencialmente numeradas em ordem crescente e rubricadas pelo 
representante legal da Empresa.  

 

10.2.1 - Habilitação Jurídica  

10.2.1.1 - Registro na Junta Comercial do domicílio ou sede do licitante, no 
caso de sociedade empresária; ou;  

10.2.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e 
respectivas alterações se houver, devidamente(s) registrado(s) na Junta 
Comercial do domicílio ou sede do licitante, em se tratando de sociedades 
empresárias. No caso de sociedades por ações e demais sociedades 
empresárias que elejam seus administradores em atos apartados, deverá 
ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembléia em que se deu a 
eleição, devidamente registrada na Junta Comercial do domicílio ou sede 
do licitante.   
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10.2.1.3 - Inscrição do ato constitutivo no registro competente, no caso de 
sociedades não empresárias, acompanhado de prova de investidura ou 
nomeação da diretoria em exercício.  

10.2.1.3.1 - As provas de que tratam os subitens 10.2.1.1 e 10.2.1.2 
poderão ser feitas mediante apresentação de certidão simplificada 
expedida pela Junta Comercial. No caso de sociedades não 
empresárias (10.2.1.3.), por certidão em breve relato, expedido pelo 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

 

10.2.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista 

10.2.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ/MF); 

10.2.2.2 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão 
Positiva com efeitos de negativa, relativos aos Tributos Federais e a Dívida 
Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

10.2.2.3 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante 
apresentação de Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de 
negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do domicilio ou 
sede do licitante; 

10.2.2.4 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante 
apresentação de Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de 
negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Município do domicilio ou 
sede do licitante; 

Obs.: No caso da Fazenda Municipal, a comprovação dar-se-á pela 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Mobiliários e de Certidão 
Negativa de Débitos Imobiliários.  Considerando o fato que existem 
municípios que expedem certidão conjunta, abrangendo todos os débitos 
porventura existentes com o Erário Municipal, a regularidade poderá ser 
comprovada através de apresentação cumulativa de certidão negativa de 
débitos mobiliários e de certidão negativa de débitos imobiliários.  

10.2.2.5 - Prova de regularidade de situação relativa à Seguridade Social, 
demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, 
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão 
Positiva com efeitos de negativa, relativa às contribuições previdenciárias e 
às de terceiros, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; e  

10.2.2.6 - Prova de regularidade de situação relativa ao Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei, mediante apresentação de Certificado de 
Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal 
(CEF); 
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10.2.2.7 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou 
Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei Federal nº 
12.440/2011; 

10.2.2.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 

10.2.2.9 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 
e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da PBGÁS, para a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

10.2.2.10 - A não regularização da documentação no prazo previsto no 
subitem anterior implicará na decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo 
facultado à PBGÁS convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 

10.2.3 - Qualificação Técnica 

10.2.3.1 – Comprovação de fornecimento de material compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, em nome da empresa licitante.  

10.2.3.2 – Empresas distribuidoras/revendedoras deverão apresentar Carta 
de Credenciamento de Distribuidor/Revendedor, conforme Modelo do Anexo 
T, anexando documento emitido pelo fabricante dos produtos e/ou 
equipamentos distribuídos, onde este declare expressamente que autoriza o 
licitante a comercializá-los (representante no Brasil) conforme Modelo do 
Anexo U, bem como garante tecnicamente o produto ofertado, além de 
fornecer o atestado exigido no item 10.2.3.1. 

10.2.3.3 – Catálogo com apresentação das especificações detalhadas dos 
materias, que comprovem a sua conformidade com as exigências 
estabelecidas no Anexo 2 –Termo de Referência. 

10.2.3.4 – Para os Itens 01 a 04, os licitantes devem encaminhar, ainda, 
prova de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA), da jurisdição da sede do licitante.  

10.2.3.4.1 - No caso do licitante ser Empresa 
Distribuidora/Revendedora de equipamentos de fabricante do Brasil 
ou do exterior, sendo o mesmo (Distribuidor/Revendedor) o 
responsável pelos serviços de assistência técnica do produto ou 
equipamento objeto da presente Licitação, estará o mesmo 
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(Distribuidor/Revendedor) obrigado a apresentar o Registro ou 
inscrição no CREA.  

10.2.3.4.2 – No caso do licitante ser Empresa 
Distribuidora/Revendedora de equipamentos de fabricante do Brasil 
ou do exterior, sendo os serviços de assistência técnica do produto 
ou equipamento objeto da presente Licitação de responsabilidade do 
fabricante ou de terceiros, o responsável pelos referidos serviços de 
assistência técnica estará obrigado a apresentar o Registro ou 
inscrição no CREA. 

 

10.2.4 - Qualificação Econômico-Financeira  

10.2.4.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira do licitante, conforme disposto no 
Anexo G – “Qualificação Econômico-Financeira”, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados pelo IGPM, “pro rata tempore”, quando encerrados há mais de 
03 (três) meses da data da apresentação da proposta apresentados na 
forma a seguir, conforme o caso: 

a) Sociedades Empresárias: Acompanhado de cópia dos termos de 
abertura e de encerramento do Livro Diário, autenticado pela Junta 
Comercial do domicílio ou sede do licitante. 

b) Sociedade por Ações: Publicação no Diário Oficial da União ou do 
Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a 
sede do licitante, e em jornal de grande circulação, editado na localidade 
em que está situada a sede do licitante, conforme o caput do art. 289 e o 
parágrafo 5° da Lei n° 6.404/76 e comprovação de autenticação pelo 
Órgão do Registro do Comércio do domicílio ou sede do licitante; 

c) Sociedades Simples: Acompanhado de cópia dos termos de abertura e 
de encerramento do Livro Diário, registrado no Cartório de Registro Civíl 
das Pessoas Jurídicas. 

10.2.4.2 - As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda 
não tenham balanço de final de exercício, deverão apresentar 
Demonstrações Contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e 
patrimônio líquido relativos ao período de sua existência, obedecidos os 
aspectos legais e formais de sua elaboração. 

10.2.4.3 - Certidão Negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo 
Cartório distribuidor da sede do licitante, com data de expedição inferior a 90 
(noventa) dias, da data de apresentação dos Documentos de Habilitação e 
das Propostas, caso no documento não conste o prazo de validade. 

10.2.4.3.1 - Empresas em recuperação judicial poderão participar da 
presente Licitação, desde que, para tanto, comprovem mediante a 
apresentação de certidão judicial específica, o seu regular 
cumprimento. 
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10.2.5 - Documentação Relativa à Legislação do Menor 

10.2.5.1 - Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, em atendimento ao 
disposto no Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal. Esta 
“Declaração Sobre Uso de Mão de Obra Infantil” (ver modelo no Anexo I) 
deverá estar contida no envelope de habilitação. 

 

10.2.6 - Disposições Gerais de Habilitação 

10.2.6.1 - Os participantes desta Licitação poderão apresentar o Certificado 
Estadual de Cadastramento e Habilitação (CECH), expedido pela 
Secretaria da Administração do Governo do Estado da Paraíba, 
comprovando a inscrição no SIREF – Sistema Integrado de Registro de 
Fornecedores ou o Certificado de Registro Cadastral da Petrobrás, ou 
ainda o Certificado de Registro Cadastral de qualquer Empresa brasileira 
distribuidora de gás natural canalizado pertencente à Administração 
Pública, dentro do prazo de sua validade, o qual substituirá os documentos 
exigidos nos subitens 9.2.1 (Habilitação Jurídica) e 9.2.2 (Regularidade 
Fiscal e Trabalhista), exclusivamente, ficando o licitante obrigado a 
apresentar o restante da documentação exigida.  

10.2.6.1.1 - Neste caso, o licitante é obrigado a apresentar a “Declaração 
de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo da Habilitação” (ver 
modelo no Anexo J), sob as penalidades cabíveis, devendo a referida 
Declaração estar contida no “Envelope 1 – Proposta de Preços”. 

10.2.6.2 - Documentos obtidos por meio de acesso à Internet poderão ser 
apresentados em impressos, devendo o PREGOEIRO verificar sua 
autenticidade e validade na página da website do órgão emissor. Ocorrendo 
discrepância entre a consulta efetuada e os documentos apresentados, 
prevalecerá a consulta. 

10.2.6.3 - O licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo 
motivo de inabilitação a constatação de informações falsas ou que não 
reflitam a realidade dos fatos e, ainda, quando o PREGOEIRO venha a 
tomar conhecimento de fato anterior ou posterior à abertura deste Pregão 
que desabone a idoneidade do licitante, ou qualquer outro que contrarie as 
disposições contidas neste Edital.  

10.2.6.4 - A validade das certidões relativas à comprovação da Regularidade 
Fiscal e Trabalhista e da Qualificação Econômico-Financeira corresponderá 
ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham 
expressamente o prazo de validade, fica estabelecido o prazo de 90 
(noventa) dias contados da data de sua expedição, ressalvada a hipótese de 
o licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ou 
inferior, mediante juntada de norma legal pertinente.  
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10.2.6.5 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de 
documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital 
e seus anexos, bem como não serão recebidos documentos e propostas 
enviados por fax ou correio eletrônico. 

10.2.6.6 - Será facultado aos licitantes a remessa dos envelopes de 
documentação e proposta por via postal ou por qualquer meio similar, em 
envelope lacrado, mediante processo que assegure o indispensável sigilo, 
com a comprovação de data e hora de entrega.  

10.2.6.6.1 - Os envelopes de documentação e proposta recebidos pelo 
PREGOEIRO após a data e horário fixado no presente Edital, serão 
devolvidos, ainda fechados, aos respectivos remetentes. 

 

11 - RECURSOS  

11.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, de forma 
imediata e motivada, a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das 
suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para  
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos.   

11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante da intenção de 
interpor recurso implicará a decadência do direito do recurso e a adjudicação do 
objeto da licitação pelo PREGOEIRO ao licitante vencedor. 

11.3 - Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 
aos interessados, na sede da PBGÁS, no endereço mencionado no preâmbulo 
deste edital, no horário das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min, 
de segunda a sexta-feira, em dias úteis.  

11.4 - Os recursos deverão ser dirigidos ao Diretor Presidente da PBGÁS, por 
intermédio do PREGOEIRO.  

11.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

 

12 - ADJUDICAÇÃO 

12.1 - A adjudicação em favor do licitante vencedor será feita pelo PREGOEIRO 
no final da sessão e registrada em ata, após verificado o atendimento das 
exigências fixadas no edital.  

12.2 - O licitante adjudicatário deverá encaminhar a nova proposta de preços 
adequada ao valor dos lances ofertados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
contado da data de encerramento da sessão pública de realização do pregão. 

12.2.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer 
dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e 
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caso persista o interesse da PBGÁS, esta poderá solicitar prorrogação 
geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

12.3 - No caso de interposição de recurso(s) pelo(s) licitante(s), após a decisão 
do(s) mesmo(s), a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 
licitação ao licitante vencedor. 

 

13 - HOMOLOGAÇÃO 

13.1 - A homologação em favor do licitante adjudicatário será feita pelo Diretor 
Presidente da PBGÁS, após o recebimento do processo concluído pelo 
PREGOEIRO e sua equipe de apoio e as obrigações daí decorrentes constarão 
de contrato a ser firmado com o licitante vencedor. 
 
 
14 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 - Fica assegurado à autoridade competente da PBGÁS o direito de, no 
interesse da Administração Pública, tomar as seguintes providências: 

a) Revogar esta Licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito, devidamente 
fundamentado; 

b) Alterar as condições deste Edital, devendo, se estas afetarem a formulação 
da Proposta, proceder à nova divulgação, reabrindo o prazo inicialmente 
estabelecido para apresentação das propostas; ou, 

c) Adiar justificadamente, a data de abertura dos envelopes, promovendo, em 
consequência, a divulgação da nova data.  

14.2 - Simples omissões puramente formais, sanáveis ou desprezíveis 
observadas na documentação ou nas propostas poderão ser relevadas, desde 
que não contrariem a legislação vigente, não comprometam a lisura da Licitação, 
e que não causem prejuízos à PBGÁS e aos licitantes, a juízo do PREGOEIRO. 

14.3 - O recebimento dos envelopes “1 –Proposta de Preços” e “2 - 
Documentação para Habilitação”, não geram qualquer direito de contratação para 
a proponente junto à PBGÁS.   

14.4 - O PREGOEIRO ou Autoridade Superior poderá, em qualquer fase desta 
Licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou 
informação que deveria constar originalmente da proposta. 

14.5 - A PBGÁS  não se responsabilizará, em hipótese alguma, por quaisquer 
penalidades ou gravames futuros decorrentes de tributos indevidamente 
recolhidos ou erroneamente calculados por parte do licitante contratado. 

14.6 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a 
data de entrega dos documentos de habilitação e das propostas, cuja base de 
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cálculo seja o preço proposto, implicarão na revisão dos preços, em igual medida, 
para maior ou para menor, conforme o caso.  

14.7 - Durante a vigência do Contrato, caso a PBGÁS  venha a se beneficiar da 
isenção de impostos, deverá informar o CONTRATADO, para que o mesmo 
possa cumprir todas as obrigações acessórias atinentes à isenção. 

14.8 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação. Na 
hipótese de se constatar a imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos 
documentos apresentados pelo licitante, poderá a PBGÁS, a qualquer tempo, 
desclassificá-lo ou rescindir o Contrato subscrito. 

14.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-
se-á o dia do início, e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.  

14.9.1. Só se iniciam e vencem os prazos acima referidos em dia de 
expediente normal na PBGÁS. 

14.10 - Os casos omissos serão resolvidos pelo PREGOEIRO. 

14.11 - O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante 
vencedor, farão parte integrante do Contrato, independentemente de sua 
transcrição. 

14.12 - Fica vedado ao licitante o uso de LOGO, SÍMBOLO ou qualquer outro tipo 
de SINAL ou MARCA de propriedade da PBGÁS, em seus documentos de 
habilitação, nas suas propostas e em qualquer tipo de documentação técnica ou 
comercial. A infringência a esta determinação sujeitará o licitante às sanções 
impostas pela Lei 9.279 de 14.05.1996 (Lei de Propriedade Intelectual). 

14.13 - Por ocasião do pagamento, e de acordo com os termos do inciso II, do art. 
7º, da Lei nº 10.128/2013, será retido 1,6% (um vírgula seis por cento) das 
empresas de médio porte ou superior e 1% (um por cento) das empresas de 
pequeno porte, em favor do Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo – 
Fundo Empreender PB, do Governo do Estado da Paraíba, incidente sobre o valor 
constante da nota fiscal, fatura ou recibo emitido pelo licitante CONTRATADO. 

 
15 - ASSINATURA DO CONTRATO 

15.1 - Em um prazo de até 10 (dez) dias úteis contados a partir da data da 
homologação do julgamento e limitado a 60 (sessenta) dias da data da entrega 
das propostas, a PBGÁS convocará o licitante vencedor para assinatura do 
instrumento contratual. 

15.1.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado de acordo com o § 1º do 
Artigo 64 da Lei 8.666/93. 

15.1.2 - No prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento 
da referida convocação, o licitante vencedor deverá retirar e devolver o 
instrumento contratual, devidamente firmado por seu(s) representante(s) 
legal(is), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no artigo 81 da Lei nº. 8.666/93. 
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15.1.3 – Na assinatura do instrumento contratual, o licitante vencedor ficará 
responsável pela substituição dos documentos citados nos subitens 10.2.2.1 a 
10.2.2.7 e 10.2.4.3 do presente Edital, caso a validade de qualquer um destes 
documentos tenha expirado. 

15.2 - A não assinatura do Contrato por desistência do licitante vencedor ou por 
motivo a ele atribuível, importará na aplicação de sanções, tanto no âmbito da 
PBGÁS, como as legais cabíveis. 

15.2.1 - Presume-se a desistência do licitante de celebrar o Contrato quando, 
esgotado o prazo estipulado no item 15.1.2, não tenha ocorrido a aposição de 
assinaturas de seus representantes legais no instrumento formal do Contrato, 
servindo tal desistência como justificativa suficiente para o cancelamento da 
adjudicação. 

15.3 - O licitante em vias de ser julgado vencedor ou já vencedor do presente 
certame licitatório, ou já convidado a assinar o instrumento contratual com a 
PBGÁS, perderá sua condição para assinar o aludido Contrato caso seja 
declarado devedor da Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do INSS, do FGTS 
ou Trabalhista. Neste caso, a PBGÁS poderá revogar este Edital ou chamar o 
licitante imediatamente melhor classificado, com ele celebrando o Contrato, desde 
que aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor. 

15.4 – Na assinatura do instrumento contratual, o licitante vencedor deverá 
confirmar, ou se for o caso, reinformar o n. da conta do Banco, onde serão 
depositados os pagamentos referentes ao aludido Contrato.   

 

 

16 - PENALIDADES 

16.1 - Conforme Cláusula Décima da Minuta de Contrato anexa ao presente 
Edital. 

 

17 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1 - Conforme Cláusula Quinta da Minuta de Contrato anexa ao presente Edital. 

 

18 – ANEXOS AO EDITAL 

18.1 - Os documentos relacionados a seguir são parte integrante deste Edital, 
como Anexos: 

ANEXO A - COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL; 

ANEXO B - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO; 

ANEXO G - MODELO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE USO DE MÃO DE OBRA 
INFANTIL; 
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ANEXO J - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO; 

ANEXO K - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

ANEXO Q – MINUTA DE CONTRATO E ANEXOS; 

ANEXO R – MODELO DE GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
CONTRATUAIS; 

ANEXO S – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME / EPP; 

ANEXO T – CARTA CREDENCIAMENTO DISTRIBUIDOR REVENDEDOR; 

ANEXO U – MODELO CARTA P INDICAÇÃO REPR. NO BRASIL; 

ANEXO 2 – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
 
 

João Pessoa/PB, 21 de julho de 2014. 
 
 
 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 
Pregoeiro 
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Empresa: .............................................................................................................................................. 
 
 
CNPJ/MF: ............................................................................................................................................. 
 
 
Endereço: ............................................................................................................................................. 
 
 
Cidade: ................................................................ Estado: ................................................................... 
 
 
CEP: .................................................................. Telefone: .................................................................. 
 
 
Fax:....................................................................... E-mail: ................................................................... 
 
 
Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(is): .......................................................................................... 
 
 
............................................................................................................................................................... 
 
 
Recebemos da PBGÁS, nesta data, cópia do Edital e ANEXOS referente à Licitação acima 
identificada. 
 
 
Local e data: ......................................................................................................................................... 
 

 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is): ................................................................................... 
 
 
............................................................................................................................................................... 
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CREDENCIAMENTO 
 
À 

PBGÁS 
 

Ref.: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014  
 
   
 
A Empresa...................................... com sede na Rua ................................................ 
................................., na Cidade de ............................................., Estado de........................ 
...................., inscrita no CNPJ/MF sob n.º ....................................., neste ato representada 
pelo Sr. ......................................................, portador do RG n.º.............................................. 
e do CPF/MF n.º ....................................... por seu Estatuto Social, CREDENCIA pela 
presente o Sr. ...................................................................., portador do RG n.º 
...................................e do CPF/MF n.º ......................................................., para 

representá-la na presente Licitação, promovida pela PBGÁS, com poderes para concordar, 
desistir, renunciar, transigir, emitir recibos, assinar Atas e outros documentos, acompanhar 
todo processo licitatório até o seu final, tomar ciência de outras propostas da Comissão de 
Licitação, podendo para tanto, praticar todos os atos necessários para o bom e fiel 
cumprimento deste mandado. 
 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 

_____________________________________ 
Representante(s) Legal(ais) do licitante 

 

 

 

 

 

 
Obs.:  - Preencher em papel timbrado da Empresa 
           - Apresentar juntamente com o RG (Cédula de Identidade) 
           - Esta Carta de Credenciamento não deverá vir inserida em nenhum dos envelopes, 
de modo a ser exibida pelo referido representante antes da abertura dos mesmos 
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A comprovação da boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada 
pela obtenção de Índices de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,00; Liquidez 
Corrente (LC) igual ou superior a 1,00, e Solvência Geral igual ou superior a 1,00, 
extraídos do balanço patrimonial apresentado, calculados pelo licitante e confirmados 
pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu 
nome e do número do registro no Conselho Regional de Contabilidade, através das 
seguintes fórmulas: 

 
 

             Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ------------------------------------------------------------  

      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

 
LC = Ativo Circulante 

      ------------------------- 
  Passivo Circulante  

 
 

SG =    Ativo Total 
        ----------------------------------------------------------- 

    Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 
 
 
 
Local e Data: _____________________________________ 
 
Assinatura do Responsável pela Contabilidade:_________________________ 
 
Nº do CRC: ______________ 
 
Justificativa para abordagem dos índices de liquidez: 
 
Os índices de liquidez são medidas de avaliação e acompanhamento da capacidade 
econômico-financeira de uma empresa, buscando a satisfação dos compromissos 
firmados por ela junto a terceiros. Esta avaliação é feita por meio de um comparativo 
direto entre os direitos – leia-se disponibilidades de caixa e créditos realizáveis, ante 
suas obrigações no que tange desde o pagamento de fornecedores e de salários aos 
funcionários, passando pelo recolhimento dos impostos e encargos sociais oriundos 
da atividade corrente do negócio, até a distribuição de dividendos aos seus sócios ou 
acionistas. 
 
Justifica-se a abordagem destes índices neste edital à luz da legislação contábil 
vigente no Brasil, bem como as melhores práticas gestão administrativa. Pois são 
observados alguns aspectos financeiros, a saber: 
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I. Índice de Liquidez Geral (LG): Este índice é utilizado para uma avaliação da 
capacidade de pagamento e cumprimento de obrigações, observando-se um 
horizonte compreendido entre o curto e longo prazos, através dos recursos não 
caracterizados como ativos permanentes. Leia-se: Curto Prazo como sendo o 
período compreendido dentro do exercício fiscal em curso; Longo Prazo como 
sendo o período que transcende o exercício fiscal corrente. Sendo assim, pode-se 
de estabelecer que na Liquidez Geral (LG) o fator ≥1 é interpretado como o início 
do índice ideal, ou seja, indica que a empresa tem bens e direitos no ativo 
circulante e realizável a longo prazo que corresponde a 01 (uma) vez o valor de 
suas dívidas e obrigações, podendo saldá-las sem que seja preciso recorrer aos 
bens do Ativo Permanente ou ainda sem que seja necessária a alienação de bens 
de uso na sua atividade. 

 
II. Índice de Liquidez Corrente (LC): Sendo um dos índices mais amplamente 

utilizados na avaliação e análise de balanços, pode-se se dizer que este pode 
indicar a saúde financeira de uma empresa, pois indica quanto esta poderá dispor 
em recursos de curto prazo, a exemplo do caixa e aplicações financeiras e ainda 
os recebíveis de terceiros, utilizando-os para honrar os compromissos também de 
curto prazo, a exemplo de fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto 
prazo, salários entre outros configurados como sendo Passivo Circulante. Sendo 
assim, pode-se de estabelecer que na Liquidez Corrente (LC) o fator ≥1 é 
interpretado como o início do índice ideal, ou seja, indica que a empresa tem bens 
e direitos no ativo circulante que corresponde a 01 (uma) vez o valor de suas 
dívidas e obrigações, podendo saldá-las sem que seja preciso recorrer aos bens 
do Ativo Permanente, a capital de terceiros ou ainda sem que seja necessária a 
alienação de bens de uso na sua atividade. 

 
III. Índice de Solvência Geral (SG): Este índice é utilizado para uma avaliação da 

capacidade de pagamento e cumprimento de obrigações, observando-se um 
horizonte compreendido entre o curto, médio e longo prazos, considerando, 
também, os recursos caracterizados como ativos permanentes, ou seja, a 
totalidade dos ativos de uma empresa que poderão ser utilizados para honrar os 
compromissos de curto, médio e longo prazo. Sendo assim, pode-se de 
estabelecer que na Solvência Geral (SG) o fator ≥1 é interpretado como o início do 
índice ideal, ou seja, indica que a empresa tem ativos que correspondem a 01 
(uma) vez o valor de suas obrigações exigíveis no decorrer de sua operação.  

 
Portanto, à luz da Lei 8.666/93, em seu Art. 3º, podemos justificar a presença destes 
índices neste Edital buscando a proposta que melhor atenda as expectativas da 
PBGÁS. 
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DECLARAÇÃO SOBRE USO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL 
 
 
 
 
 
À 

PBGÁS 
 
 

Ref: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 
 
 
   
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra) 
..........................................................., portador(a) do Documento de Identidade nº. 
........................ e do CPF nº. ................................, DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 

(    ) Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
 

 
___________________________ 

Local e Data 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
 



 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO - ANEXO J 

_______________________________________ 

Página 1 de 1 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
À 

PBGÁS  
 
 

Ref: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 
 

 
 
 
Prezados Senhores,  
 

 
A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra) 

..........................................................., portador(a) do Documento de Identidade nº. 

........................ e do CPF nº. ................................, DECLARA, sob as penalidades da 

Lei, estar ciente da obrigatoriedade de informar a superveniência, se houver, de 

algum fato impeditivo da manutenção das condições de habilitação.  

 
A presente declaração é feita sob as penas da lei. 
 

 
___________________________ 

Local e Data 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas, nossa Proposta de Preços, para o objeto da presente Licitação, de acordo 
com as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 
O preço total para execução do objeto da Licitação em referência é de R$ xx,xx (xxx reais), conforme planilha em anexo, assumindo 
inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação. 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QTDE 
VL UNIT 

S/ ICMS 
VL. UNIT 

C/ ICMS 
VL ICMS 

DIFAL 
VL 

TOTAL 

01 

ERS – TIPO “C” 2 
    

KIT INTERNOS PARA VÁLVULAS TIPO: BLOQUEIO, REGULADORA, 
SEGURANÇA, ALÍVIO, SHUT-OFF, INCLUSIVE PILOTO E FILTROS DA 
ERS - TIPO “C” 

4 

    

TRAMO ADICIONAL DA ERS – TIPO “C” 2 
    

02 

ERS – TIPO “D” 1 
    

KIT INTERNOS PARA VÁLVULAS TIPO: BLOQUEIO, REGULADORA, 
SEGURANÇA, ALÍVIO, SHUT-OFF, INCLUSIVE PILOTO E FILTROS DA 
ERS - TIPO “D” 

2 

    

TRAMO ADICIONAL DA ERS – TIPO “D” 1 
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03 

CRM Tipo 7 1 
    

KIT INTERNOS PARA VÁLVULAS TIPO: BLOQUEIO, REGULADORA, 
SEGURANÇA, ALÍVIO, SHUT-OFF, INCLUSIVE PILOTO E FILTROS DO 
CRM Tipo 7 

2 

    

04 

CRM Tipo 9 1 
    

KIT INTERNOS PARA VÁLVULAS TIPO: BLOQUEIO, REGULADORA, 
SEGURANÇA, ALÍVIO, SHUT-OFF, INCLUSIVE PILOTO E FILTROS DO 
CRM Tipo 9 

2 

    

05 

JUNTA DE ISOLAMENTO ELÉTRICO TIPO MONOLÍTICO EM AÇO 
CARBONO API-5L GR.B SCHD 40  DN 2” CLASSE ANSI 150 (PN25), 
EXTREMIDADES BISELADAS. 

3 

    

06 

VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PILOTO OPERADA DN 2”; 
PRESSÃO DE ENTRADA: 8 KGF/CM² MÍN, 10 KGF/CM² NORMAL, 12 
KGF/CM² MÁX. PRESSÃO REGULADA: 1,8 KGF/CM² MÍN, 2 KGF/CM² 
NORMAL, 2,2 KGF/CM² MÁX; VAZÃO NORMAL 75 M³/H, VAZÃO MÁX 120 
M³/H. FLANGEADA 

1 

    

KIT DE INTERNOS PARA VÁLVULA REGULADORA DN 2” DO ITEM 06 1 
    

07 

VÁLVULA DE SEGURANÇA SHUTT-OFF DN 2”; PRESSÃO DE ENTRADA: 
8 KGF/CM² MÍN, 10 KGF/CM² NORMAL, 12 KGF/CM² MÁX. FAIXA DE 
REGULAGEM: 1,0 A 5,0 KGF/CM². VAZÃO NORMAL 75 M³/H, VAZÃO 
MÁX 120 M³/H. FLANGEADA 

1 

    

KIT DE INTERNOS PARA VÁLVULA SHUT-OFF DN 2” DO ITEM 07 1 
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08 

VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO WAFFER, DUPLA PORTINHOLA, 
CLASSE ANSI 150 (PN 16), CORPO EM FERRO FUNDIDO GG25, 
PORTINHOLAS EM AÇO INOX ASTM-A-351 CF8, HASTE E MOLA INOX 
AISI 416, VEDAÇÃO DE BORRACHA BUNA-N, SEDE MACIA. DN 2”. 

3 

    

 
 
O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de abertura dos envelopes. 
 
 

____________________________________ 
Local e Data 

 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 
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CONTRATO Nº ........../.......... DTC/GEE 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS E  
............................................... 

 

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS, sociedade de economia mista, 
estabelecida na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na Avenida 
Presidente Epitácio Pessoa, n° 4.756, bairro do Cabo Branco, inscrita no 
CNPJ/MF sob o no 00.371.600/0001-66, inscrição estadual no 16.107.410-3, 
doravante denominada PBGÁS, neste ato representada pelo seu Diretor 
Presidente GEORGE VENTURA MORAIS, brasileiro, casado, advogado, portador 
do RG nº 1948934 - SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.715.584-05, 
residente e domiciliado à Rua Costa Bela Vista, nº72, aptoº 202 – D, Ponta de 
Campina, Cabedelo, Estado da Paraíba, e pelo seu por seu Diretor Técnico-
Comercial GERMANO SAMPAIO DE LUCENA, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, residente e domiciliado à Rua Santos Coelho Neto, n° 495, Apto. N° 1.401, 
bairro de Manaíra, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, e __________, 
com sede na Cidade __________, Estado __________, na Rua __________, 
__________, __________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________, neste ato 
representada pelo(s) seu(s) __________, __________, doravante denominado 
CONTRATADO têm entre si ajustado o presente Contrato proveniente do Pregão 
Presencial n.º 011/2014, fundamentado na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Federal nº 
5.450/05, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Estadual nº 24.649/03, de 03 
de dezembro de 2003, Decreto Estadual 26.375/05, Lei Estadual nº 9.335/11 e Lei 
Estadual nº 9.697/12, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº. 
8.666/93 e demais normas correlatas, aplicáveis aos casos omissos e mediante 
as seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 - 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. 

 



 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 
MINUTA DO CONTRATO – ANEXO Q 

_______________________________________ 

2 / 10 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE FORNECIMENTO 

2.1 - Os materiais a que se refere este Contrato serão fornecidos sob a forma de 
entrega parcelada, conforme especificado no Termo de Referência.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS E VALOR 

3.1 - Pelo objeto do presente Contrato, a PBGÁS pagará ao CONTRATADO o 
valor de R$ _________ (_______, _________), a preços referenciados ao mês de 
__________ de 2014. 

3.2 - Nos preços estabelecidos no Contrato estão incluídas todas as despesas 
que onerem, direta ou indiretamente, os serviços contratados, bem como o lucro 
(bonificação), não cabendo quaisquer reivindicações do CONTRATADO, a título 
de revisão de preço ou reembolso, seja a que título for. 

 

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 4.1 - Os recursos financeiros necessários aos pagamentos da execução do 
objeto deste contrato estão devidamente equacionados e assegurados 
especificamente no orçamento da PBGÁS, e correrão por conta da seguinte 
classificação orçamentária:  

 Investimento: 1.1.2.4 – Borborema; 1.1.2.1 – Velame PEAD; 1.2.1.1 – 
BUN; 1.2.1.2 – DÁQUA; 1.2.1.5 – Mangabeira Shopping. 

 

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 - Os serviços executados serão pagos ao CONTRATADO com as seguintes 
condições: 

5.1.1 - Os documentos de cobrança deverão ser apresentados para pagamento 
no escritório da PBGÁS, localizado, na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 
4756, bairro de Cabo Branco, Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, ou 
em outro local por ela indicado, emitindo separadamente, Nota Fiscal dos 
produtos e de eventual reajuste, no primeiro dia útil do mês posterior à 
execução do serviço contratado.  

a) Em função de adequação do trâmite de documentos ao calendário 
tributário, documentos de cobrança emitidos após o dia 01 só serão pagos 10 
dias úteis após o recebimento dos mesmos.  
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b) Em caso de incidência de juros moratórios ou multa por atraso no 
recolhimento dos impostos decorrentes dos fornecimentos, os mesmos serão 
deduzidos do pagamento ao CONTRATADO. 

5.1.2 - Os documentos de cobrança apresentados pelo CONTRATADO, bem 
como o documento de cobrança final, serão pagos deduzidas as importâncias 
que, a qualquer título, nas condições estipuladas no Contrato ou outras 
especialmente acordadas, sejam devidas à PBGÁS 

5.1.2.1 - Por ocasião do pagamento, e de acordo com os termos do inciso 
II, do art. 7º, da Lei nº 10.128/2013, será retido 1,6% (um vírgula seis por 
cento) das empresas de médio porte ou superior e 1% (um por cento) das 
empresas de pequeno porte, em favor do Fundo Estadual de Apoio ao 
Empreendedorismo – Fundo Empreender PB, do Governo do Estado da 
Paraíba, incidente sobre o valor constante da nota fiscal, fatura ou recibo 
emitido pelo licitante CONTRATADO. 

5.1.3 - O CONTRATADO deverá indicar, obrigatoriamente, nos respectivos 
documentos de cobrança, o número do presente Contrato, o período de 
execução do objeto, bem como o nome e código do Banco e da agência e o 
número da conta-corrente do CONTRATADO em que será creditado o 
pagamento. 

5.1.4 – Em conformidade com a legislação vigente, o CONTRATADO deve 
emitir nota fiscal por município onde foi efetivamente executado o serviço.  

 5.1.5 - O documento de cobrança deve ser emitido com base no item realizado 
da Autorização de Fornecimento (AF) que lhe deu origem, devidamente 
atestada. 

 5.1.6 - Caso sejam constatadas irregularidades nos documentos de cobrança 
apresentados, o prazo para pagamento estabelecido será contado a partir da 
data da reapresentação, pelo CONTRATADO, dos documentos de cobrança 
devidamente corrigidos, sem prejuízo da continuidade dos serviços. 

 
5.2 - O CONTRATADO deverá obrigatoriamente apresentar, junto com os 
documentos de cobrança: 

5.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Positiva 
com efeitos de negativa, relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da 
União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da 
Receita Federal do Brasil; 

5.2.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante 
apresentação de Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de 
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Negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do domicilio ou sede 
do CONTRATADO; 

5.2.7 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante 
apresentação de Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Município do domicilio ou 
sede do CONTRATADO; 

Obs.: No caso da Fazenda Municipal, a comprovação dar-se-á pela 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Mobiliários e de Certidão 
Negativa de Débitos Imobiliários.  Considerando o fato que existem 
municípios que expedem certidão conjunta, abrangendo todos os débitos 
porventura existentes com o Erário Municipal, a regularidade poderá ser 
comprovada através de apresentação cumulativa de certidão negativa de 
débitos mobiliários e de certidão negativa de débitos imobiliários.  

5.2.8 - Prova de regularidade de situação relativa à Seguridade Social, 
demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito 
de negativa, relativa às contribuições previdenciárias e às de terceiros, emitida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;  

5.2.9 - Prova de regularidade de situação relativa ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei, mediante apresentação de Certificado de Regularidade do 
FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF); 

5.2.10 – Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou 
Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei Federal nº 
12.440/2011; 

5.3 - Os pagamentos ou parte dos mesmos poderão ser suspensos ou retidos, 
uma vez comunicado ao CONTRATADO, até que este cumpra integralmente a 
condição contratual infringida, nos seguintes casos: 

5.3.1 - Inobservância de condições e cláusulas contratuais; 

5.3.2 - Danos causados à PBGÁS ou a terceiros. 

5.4 – Caso a PBGÁS deixe de cumprir com o pagamento na data prevista (desde 
que tenham sido cumpridas pelo CONTRATADO as exigências e datas de 
protocolo referentes), o valor do pagamento será atualizado monetariamente 
através do INPC – Pro Rata Tempore. 
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CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1 – Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS 

7.1 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7.1.1 – O prazo de vigência será a partir da data de sua assinatura até fim 
do exercício financeiro, ou seja, até 31/12/2014. 

 

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
CONTRATUAIS  

8.1 – O CONTRATADO deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, contados a partir da data da Assinatura do Contrato, a Garantia do 
Cumprimento das Obrigações Contratuais, por qualquer uma das formas previstas 
no Artigo 56, §1º, da Lei 8.666/93, no valor correspondente ao percentual de 5% 
(cinco por cento) do valor do Contrato.   

8.1.1 – Esta Garantia deverá ser válida durante a vigência do Contrato, e será 
devolvida após a sua execução e, quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor emitido 
pelo IBGE.  

8.2 - No caso de aditamento de prazo e/ou valor do Contrato, a Garantia deverá 
ser renovada pelo mesmo período e/ou percentual do valor aditado.  

8.3 - Caso a garantia, ou parte dela, seja utilizada em pagamento de qualquer 
obrigação, inclusive multas contratuais ou indenizações a terceiros, o 
CONTRATADO obriga-se a repô-la ou complementá-la, no valor correspondente 
ao efetivamente utilizado, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da 
data em que for notificado pela PBGÁS. 

8.4 - A garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída, após a execução do 
contrato, em conformidade com o § 4° do art. 56 da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS 
PARTES 

9.1 - Além das obrigações constantes no Anexo 2 – Termo de Referência deste 
Contrato, obriga-se o CONTRATADO: 
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9.1.1 - Responsabilizar-se integralmente pela perfeita execução do objeto 
contratado, não podendo eximir-se, ainda que parcialmente, atribuindo quaisquer 
falhas ou deficiências do fornecimento a erros de especificação. 

9.1.2 - Preservar e manter a PBGÁS a salvo de quaisquer reivindicações, 
demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua 
ação ou omissão. 

9.1.3 - Além dos casos decorrentes da legislação em vigor, o 
CONTRATADO é responsável exclusivo, para com a PBGÁS ou para com 
terceiros, por: 

 Defeitos decorrentes de inobservância ou infração das condições do 
presente CONTRATO, de seus documentos complementares, das 
leis, regulamentos ou posturas em vigor; 

 Infração de direitos de uso de processos protegidos por marcas ou 
patentes, respondendo pelas indenizações, taxas e comissões 
devidas, bem como por qualquer reclamação resultante do mau uso 
que deles fizer. 

9.1.4 - O CONTRATADO é obrigado a manter as obrigações assumidas e 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante toda a 
execução do contrato.  

9.1.5 - Comunicar, imediatamente e por escrito, à PBGÁS, tão logo sejam 
do seu conhecimento os procedimentos fiscais, ainda que de caráter 
interpretativo, os quais possam ter reflexos financeiros sobre o contrato. 

9.1.6 - A mão de obra empregada pelo CONTRATADO, na execução do 
objeto do contrato, não terá nenhuma vinculação empregatícia com a PBGÁS, 
descabendo, portanto, imputação de qualquer obrigação social a esta, 
observando-se o disposto no art. 71, da Lei n° 8.666/93. 

9.1.7 - Dentro do prazo da prescrição legal, o CONTRATADO deverá se 
responsabilizar pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados 
e prepostos, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades de ações 
judiciais que venham a ser atribuídas à PBGÁS em decorrência deste Contrato.  

9.1.8 - O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir ou substituir, às 
suas expensas exclusivas, sem transferência de ônus de qualquer natureza para 
a PBGÁS, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem 
defeitos ou incorreções.   

9.1.9 - O CONTRATADO é responsável pelos danos causados diretamente 
à PBGÁS ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
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contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado. 

9.2 – Obriga-se a PBGÁS a: 

9.2.1 - Fornecer ao CONTRATADO todos os elementos que se fizerem 
necessários à compreensão das especificações dos serviços e das condições 
contratuais, colaborando com o CONTRATADO, quando solicitado, no seu estudo 
e interpretação. 

9.2.2 - Efetuar os pagamentos devidos na forma e condições estabelecidas 
na Cláusula Quinta, deste Contrato. 

9.2.3 - Notificar, por escrito, o CONTRATADO, fixando-lhe o prazo para 
corrigir erros, defeitos ou irregularidades encontradas nos serviços. 

9.2.4 - Notificar, por escrito, o CONTRATADO, da aplicação de eventual 
penalidade, nos termos da Cláusula Décima - Penalidades, deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES 

10.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a PBGÁS poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa por atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos, as quais 
serão representadas por percentuais do valor da obrigação em atraso, 
não excedendo o percentual de 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

M = 0,1 x A x F,  

Onde: 

 M = percentual representativo da multa; 

 A = atraso em dias corridos; 

 F = 3 (Fator crítico relativo à importância do evento). 

b.1) As importâncias relativas às multas serão descontadas dos 
recebimentos a que o contratado  tiver direito.  

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a PBGÁS, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
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da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

e) Inclusão do fornecedor impedido de licitar com a administração Pública 
no CAFIL – PB (Cadastro de Fornecedores Impedido de Licitar com a 
Administração Pública Estadual), conforme Lei Estadual nº 9.697 de 08 
de maio de 2012. 

10.2 - As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias 
excepcionais, e só serão aceitas justificativas quando formuladas por escrito, 
fundamentada em fatos reais e comprováveis, a critério do gestor do contrato ou 
da autoridade superior da PBGÁS, e desde que formuladas no prazo legal. A não 
comunicação desses motivos importará na aplicação da sanção, com perda do 
direito de alegá-lo, exceto por razões que impossibilitem o aviso. 

10.3 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, 
sendo facultada a apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados da data da intimação para tanto. Decorrido esse prazo, a 
penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada, 
e não dará o direito do contratado expor qualquer contestação.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO  

11.1 – A inexecução total ou parcial deste Contrato pode acarretar a sua rescisão, 
sem prejuízo das demais sanções, com as conseqüências contratuais e as 
previstas em Lei ou Regulamento, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 
8.666/93. 

11.2. Na hipótese de rescisão contratual determinada por ato unilateral e escrito 
da PBGÁS (inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93), acarretará as conseqüências 
estabelecidas no art. 80 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções nela 
previstas. 

11.3. Este Contrato poderá ser rescindido caso a soma dos valores das multas 
aplicadas atinja o limite estabelecido de 10% (dez por cento) do valor total do 
Contrato. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

12.1 - Este Contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, de acordo 
com o Artigo 65 da Lei n.º 8666/93. 
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12.2 – Se necessária uma determinada alteração, será adicionada a seguinte 
CLÁUSULA DE QUITAÇÃO ao Aditamento Contratual: 

O FORNECEDOR DÁ À PBGÁS, NESTE ATO, PLENA, RASA E GERAL 
QUITAÇÃO DE TODOS OS SEUS DIREITOS CORRESPONDENTES AO 
PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
ATÉ A PRESENTE DATA, RELATIVOS AO CONTRATO ACIMA MENCIONADO, 
RESSALVADOS OS  REQUERIMENTOS JÁ PROTOCOLIZADOS PERANTE A  
ADMINISTRAÇÃO E PENDENTES DE ANÁLISE, PARA NADA RECLAMAR, 
SOB QUALQUER TÍTULO OU PRETEXTO, COM FUNDAMENTO NO 
CONTRATO ORA ADITADO, EM JUÍZO OU FORA DELE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

13.1 - Os seguintes documentos, na ordem em que tiverem sido relacionados, são 
anexos deste Contrato. Os termos deste Contrato, em caso de dúvidas, 
prevalecerão sobre os anexos: 

 ANEXO 2 - Termo de Referência; 

 ANEXO K - Proposta do CONTRATADO datada de xx/xx/2014;  

 ANEXO Q1 – Condições Gerais Contratuais; 

 ANEXO Q10 - Garantia de Cumprimento das Obrigações Contratuais; 

 ANEXO Q15.4 – Minuta de Termo de Recebimento Definitivo e 

Encerramento do Contrato – TRDF. 

13.2 – Edital do Pregão Presencial nº 016/2014 e seus anexos, aplicáveis e 
integrantes como se nele estivessem transcritos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

14.2 – O Gestor do Contrato e respectivos fiscais serão designados por meio de 
documento específico emitido pela PBGÁS. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 – Qualquer tolerância de uma das partes na exigência do cumprimento do 
presente Contrato não constituirá novação, renúncia tácita ou extinção da 
respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de João Pessoa, Estado da Paraíba, que 
será o competente para dirimir as questões decorrentes do cumprimento deste 
Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este Contrato, em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 

 

João Pessoa, ______ de ________________ de 2014. 

 

 

Pela COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS: 
 
 

_____________________________ 
GEORGE VENTURA MORAIS 

Diretor Presidente 

_____________________________ 
GERMANO SAMPAIO DE LUCENA 

Diretor Técnico-Comercial  

 
 
 
Pelo CONTRATADO: 
 
 

_____________________________ 
Representante 

Cargo 

_____________________________ 
Representante 

Cargo 
 
 
Testemunhas: 
 
 

_____________________________ 
Nome:  
CPF.:  

_____________________________ 
Nome:  

CPF.:  
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES 

1.1 - Para fins de simplificação, ficam adotadas, nestas disposições as seguintes definições: 
 
PBGÁS: Companhia Paraibana de Gás  
AF: Autorização de Fornecimento de Material. 
BM: Boletim de Medição. 
BR: Boletim de Reajustamento. 
BMC: Boletim de Medição Complementar. 
FORNECEDOR: Empresa que fornecerá os materiais contratados. 
FISCALIZAÇÃO: Fiscalização da PBGÁS  
GESTOR DO CONTRATO: Pessoa designada pela PBGÁS para exercer a gerência do 
Contrato. 
INSPETOR: Pessoa ou empresa, designada pela PBGÁS para exercer a inspeção da 
fabricação e acompanhar os testes de aceitação PBGÁS de acordo com o Contrato. 
TRDF: Termo de Recebimento Definitivo de Fornecimento e de Encerramento do Contrato. 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO: significa que o fornecedor deve atender durante o 
transporte e a descarga do fornecimento objeto do Contrato as disposições estabelecidas pelas 
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego -M.T.E. através da Lei n.º 
6.514/77, de 22 de dezembro de 1977, e Portaria n.º 3.214/78, de 08 de junho de 1978; e,  
MATERIAL/EQUIPAMENTO: significa o objeto do Contrato que o FORNECEDOR se obriga a 
entregar à PBGÁS de acordo com o Contrato e seus anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

2.1 - Obriga-se o FORNECEDOR, quanto aos documentos de cobrança: 
 

2.1.1 - O FORNECEDOR deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO a Memória de Cálculo (MC) 
detalhada ou referente aos fornecimentos no período em questão. 
 
2.1.2 - Apresentar os documentos de cobrança relativos aos Boletins de Medição (BM) até o 
dia 05 do mês subsequente a cada período de medição, sendo que o descumprimento 
desses prazos acarretará a postergação do pagamento (ver cronograma de pagamentos no 
item 5.1.1 do Contrato). 

 
 

2.2 - Obriga-se o FORNECEDOR, quanto a outros tópicos, a: 

2.2.1 - Fornecer, entregar e descarregar os Tubos tamponados com “cap” plásticos e, ainda, 
fornecer barrotes/dormentes para apoio, além de executar Serviços Auxiliares, tais como 
(serviços envolvidos no despacho / carga e descarga dos Tubos; ex.: identificação externa 
dos Tubos) que constituam o objeto do Contrato, na forma, prazos e qualidade nele 
estipulados e nos seus Anexos; 
 
NOTA: Fornecer 10% de “cap” plásticos, como reserva técnica para cada diâmetro 
especificado na PPU. 
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2.2.2 - Assumir total responsabilidade pelas ações e omissões de seus empregados, 
fornecedores e pessoas, direta ou indiretamente empregadas pelos mesmos inclusive as 
que se relacionem com a Segurança e Saúde no Trabalho e também as relativas à Proteção 
do Meio Ambiente durante o transporte e descarregamento de Tubos. Nenhuma disposição 
do Contrato criará uma relação contratual entre qualquer sub-fornecedor ou sub-contratado 
e a PBGÁS; 
 
2.2.3 - Fornecer relatórios sobre desenvolvimento das diversas fases da fabricação dos 
Tubos, quando solicitado pela PBGÁS; 
 
2.2.4 - Reparar, às suas expensas, quaisquer irregularidades e providenciar o retrabalho ou 
substituição dos Tubos não aceitos pelo Inspetor credenciado, por terem sido executados / 
fornecidos em discordância com os documentos técnicos constantes do Contrato e normas 
pertinentes à fabricação dos Tubos; 
 
2.2.5 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS 
 
Além do especificado no item 7 do Anexo 2 – Termo de Referência (ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS), complementarmente, temos: 

 
2.2.5.1 - É responsabilidade do FORNECEDOR, entregar à PBGÁS, para prévia 
aprovação, um PLANO PARA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS onde deverá 
constar no mínimo e obrigatoriamente:  
 
- o atendimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - 
NR do M.T E. e Anexo Q12, que sejam aplicáveis à atividade; 
 
- as ações e providências de atendimento dos responsáveis pelo Transporte e Descarga 
de Tubos em caso de acidentes nas instalações da PBGÁS. 
 
- o método de trabalho para a descarga segura dos Tubos na CIF, no centro de 
operações da PBGÁS, em BAYEUX/PB; 
 
- os requisitos de segurança relacionados ao equipamento de guindar Tubos, inclusive 
sua operação segura; 
 
- o treinamento e comprovação da capacitação do pessoal envolvido; e, 
 
- os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) a serem utilizados para proteção da 
cabeça, olhos, das mãos, das pernas, dos pés e do corpo em caso de chuva. 
 
Esse Plano deverá obrigatoriamente ser aprovado pela área de SMS da PBGÁS. O Plano 
deverá ser assinado por profissional de segurança do trabalho empregado ou contratado 
do FORNECEDOR, onde conste nome legível e registro do profissional. O Plano deverá 
ser atualizado sempre que ocorrerem alterações significativas nos métodos de trabalho. 
As comprovações de capacitação dos profissionais envolvidos deverão ser atualizadas 
sempre que ocorrer substituição dos mesmos.  
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2.2.5.2 - É responsabilidade do FORNECEDOR, contratar profissionais responsáveis e 
em perfeitas condições de saúde, físicas e psicológicas para quaisquer tarefas 
relacionadas à descarga de Tubos. Também é responsabilidade do FORNECEDOR 
informar e orientar esses profissionais quanto aos cuidados com a segurança na 
atividade. 
 
2.2.5.3 - O FORNECEDOR deverá realizar antes de cada descarga um D.D.S – Diálogo 
Diário de Segurança, onde deve-se tratar da organização do trabalho, verificar os 
equipamentos de segurança individual e coletiva, orientar a equipe quanto aos cuidados 
na descarga, verificar as condições de segurança da carga, equipamentos de guindar, 
locais de manobra e outros cuidados e responsabilidades, a seguir: 
 
- em dias de chuva verificar as condições de segurança para a descarga, devendo 
interromper o serviço se não houver condições seguras para a realização do mesmo, com 
a presença de riscos tais como, superfícies escorregadias, pouca visibilidade, descargas 
elétricas, etc; 
 
- retirar os Tubos acondicionados sobre o caminhão e colocá-los na área ou local de 
depósito informado pela PBGÁS, dispondo-os em rumas travadas de forma totalmente 
segura; 
 
- verificar as condições de segurança do equipamento de guindar, cabos de aço, cintas 
de içamento com largura mínima de 15cm que devem apresentar perfeitas condições de 
segurança. A habilitação dos operadores dos equipamentos deve estar atualizada; e, 
 
- fazer com que os empregados envolvidos na descarga de Tubos, estejam seguros 
quando trabalharem em altura, usando cinto tipo pára-quedista fixado à linha de vida que 
pode ser corda de poliamida com 12 mm de diâmetro e trava-quedas conforme as 
exigências legais. 
 

2.3 - Além dos casos decorrentes da legislação em vigor, o FORNECEDOR será também 
responsável: 

2.3.1 - Pela manutenção dos fornecimentos até a aceitação dos mesmos pela  PBGÁS. 
Quaisquer danos sofridos pelos materiais/equipamentos até a ocasião de sua aceitação 
deverão ser reparados pelo FORNECEDOR, por sua inteira conta e responsabilidade. 

  
2.3.2 - Pelo ressarcimento de qualquer dano ou prejuízo que causar, por ação ou omissão, à 
PBGÁS ou a terceiros. 

2.3.3 - Pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais/equipamentos ou 
processos de execução protegidos por marcas ou patentes, respondendo, neste caso, 
pessoal e diretamente por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, 
bem como por quaisquer reclamações resultantes do mau uso que deles fizer. 
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2.4 - A relação dos encargos e responsabilidades do FORNECEDOR constantes desta 
Cláusula é meramente exemplificativa, não excluindo todos os demais decorrentes do Contrato 
ou de leis e regulamentos em vigor. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA PBGÁS 

3.1 - Constituem obrigações da PBGÁS: 

3.1.1 - Proceder à medição dos fornecimentos. 

3.1.2 - Fornecer uma via do Boletim de Medição (BM) e/ou Boletim de Reajustamento (BR) 
ao FORNECEDOR até o quinto dia útil subsequente ao último dia do período de medição 
mensal. 

3.1.3 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no Contrato. 

3.1.4 - Notificar ao FORNECEDOR, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, defeitos ou 
irregularidades encontrados na execução dos fornecimentos. 

3.1.5 - Notificar, por escrito, ao FORNECEDOR, da abertura de processo administrativo para 
aplicação de eventual penalidade. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA - PENALIDADES 

4.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a PBGÁS poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao FORNECEDOR as seguintes penalidades: 

a)  Advertência, aplicada ao FORNECEDOR por escrito; 

b)  Multa, conforme itens 4.2 até 4.6 abaixo;  

c)  Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a 
PBGÁS pelo prazo de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; e, 

d)  Declaração de inidoneidade, nos termos do Artigo 87, da Lei 8.666/93. 

4.2 - Além das penalidades previstas na Lei Estadual n.º 9.697/12 e na Lei n.º 8.666/93, o 
FORNECEDOR fica sujeito às seguintes multas: 

4.2.1 - O FORNECEDOR pagará à PBGÁS, a título de multa moratória, por dia que exceder 
ao(s) prazo(s) constantes da AF, o seguinte valor: 

 
4.2.1.1 - Pelo não cumprimento dos prazos parciais contratuais estipulados nas 
Autorizações de Fornecimento (AF), serão aplicadas ao FORNECEDOR multas 
moratórias de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor da(s) AF(s) referente(s) ao(s) 
fornecimento(s) que der(em) causa à multa, por dia de atraso, salvo se a justificativa do 
atraso for aceita pela FISCALIZAÇÃO. 
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Obs.: Para aplicação das multas, será considerado como data de entrega, o fornecimento 
no destino (CIF), já devidamente liberado pela FISCALIZAÇÃO da PBGÁS. 

 
4.2.2 - Em caso de não cumprimento, por parte do FORNECEDOR, das exigências 
contratuais apontadas pela FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo por esta fixado, a PBGÁS 
poderá, em notificação por escrito, aplicar ao FORNECEDOR, por dia de não cumprimento 
dessas exigências, os valores respectivos que forem estipulados a seguir, conforme se trate 
de primeira falta, nova falta ou reincidência. 

4.2.2.1 - Pela primeira vez 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor da(s) AF(s)  
referente(s) ao(s) fornecimento(s) que der(em) causa à multa, por dia de atraso no 
cumprimento de exigência contratual apontado pela FISCALIZAÇÃO, após esgotado o 
prazo por esta estabelecido e sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Primeira do 
Contrato. 
 
4.2.2.2 - Pela segunda vez e subseqüentes, 1,0 % (um por cento) do valor da(s) AF(s)  
referente(s) ao(s) fornecimento(s) que der(em) causa à multa, por dia de atraso no 
cumprimento de exigência contratual apontado pela FISCALIZAÇÃO, após esgotado o 
prazo por esta estabelecido e sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Primeira do 
Contrato. 

 
4.2.3 - O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas aplicadas fica 
limitado a 10 % (dez por cento) do valor do Contrato, a partir do qual acarretará/poderá 
acarretar a rescisão do mesmo. 

4.2.4 - O valor da multa, quando ultrapassado 12 meses da data limite da apresentação da 
proposta, será aplicado sobre o valor reajustado do evento a que lhe deu causa.  

4.3 - Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir o Contrato, poderá a 
PBGÁS aplicar ao FORNECEDOR multa compensatória de até 100 % (cem por cento) do 
valor do débito eventualmente atribuído à PBGÁS, em razão do inadimplemento de obrigações 
pelo FORNECEDOR, sejam de ordem trabalhista, previdenciária, tributária, cível ou de 
terceiros. 
 

4.3.1 - O pagamento da referida multa não eximirá o FORNECEDOR da obrigação de 
restituir à PBGÁS o valor que a ela for imposto por força de eventual condenação solidária 
ou subsidiária proferida por autoridade judicial e/ou administrativa. 

4.3.2 - O limite e o reajustamento, previstos respectivamente nos itens 4.2.3 e 4.2.4 desta 
Cláusula, não se aplicarão às multas eventualmente aplicadas com base no item 4.3 acima. 

4.4 – A(s) multa(s) a que porventura o FORNECEDOR der causa será(ão) 
descontada(s)/executada(s) da - “Garantia de Cumprimento das Obrigações Contratuais” (ANEXO 
Q10) ou sendo insuficiente, serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela 
PBGÁS ou cobrada judicialmente.  

4.5 - As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras previstas 
nestas Condições Gerais Contratuais ou no Contrato, nem a responsabilidade do 
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FORNECEDOR por perdas e danos que causar à PBGÁS, em consequência do 
inadimplemento destas Condições Gerais Contratuais e/ou das demais condições do Contrato. 

4.6 - O FORNECEDOR poderá recorrer da aplicação da multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
a partir da data do recebimento da notificação, caso em que a PBGÁS comunicará em prazo 
hábil a manutenção ou relevação da multa. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DIREÇÃO DOS FORNECIMENTOS 

5.1 - A direção técnica dos fornecimentos cabe, exclusivamente, ao FORNECEDOR, que se 
obriga a obedecer aos projetos e especificações técnicas bem como, na forma da lei, a 
respeitar rigorosamente as recomendações das normas brasileiras e internacionais aplicáveis, 
respondendo civil e criminalmente por quaisquer danos resultantes de seu descumprimento. 

5.2 - A direção geral dos fornecimentos objeto do Contrato caberá a um Representante do 
FORNECEDOR, que deverá em caráter permanente dirigir todos os fornecimentos durante o 
prazo contratual.  

5.2.1 – O profissional citado no item 5.2 deverá representar o FORNECEDOR junto à 
PBGÁS em todos os assuntos pertinentes ao Contrato. 

5.3 – As comunicações e notificações feitas pela FISCALIZAÇÃO ao Representante do 
FORNECEDOR serão consideradas como feitas ao próprio FORNECEDOR.  

 

CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÃO E MEDIÇÃO DOS FORNECIMENTOS 

6.1 - A PBGÁS exercerá a FISCALIZAÇÃO e/ou INSPEÇÃO dos fornecimentos por técnico(s) 
pertencente(s) ao seu quadro, e/ou de terceiros por ela contratados, designado(s) por escrito 
junto ao FORNECEDOR, obrigando-se este a facilitar o pleno desempenho de suas 
atribuições. 

6.2 - A FISCALIZAÇÃO terá os mais amplos poderes, inclusive para: 

6.2.1 - Recusar fornecimento que não tenha sido executado de acordo com o projeto e/ou 
especificações. 

6.2.2 – Recusar fornecimento ou suspender fornecimento que esteja em desacordo com o 
projeto, especificações ou com a boa técnica, ou ainda que atente contra a segurança do 
pessoal ou bens da PBGÁS e/ou de terceiros. 
 
6.2.3 - Além do direito de aplicação das sanções previstas no Contrato, também o de 
suspender o fornecimento e sustar o pagamento de quaisquer documentos de cobrança, no 
caso de inobservância, pelo FORNECEDOR, das exigências da FISCALIZAÇÃO, garantido 
o contraditório e a ampla defesa. 
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6.2.4 - Ordenar que sejam refeitos fornecimentos se suspeitar da existência de vícios 
ocultos. Se os defeitos forem comprovados, a recomposição ficará por conta do 
FORNECEDOR. 

6.2.5 - Recusar fornecimentos que não atendam os requisitos de qualidade e exigir a 
retirada dos mesmos do local dos fornecimentos, dentro de um prazo determinado. Findo 
esse prazo, e não atendida a exigência, a PBGÁS poderá proceder esta remoção, às custas 
do FORNECEDOR. 
 

6.2.6 - Dirimir dúvidas encontradas em desenhos ou especificações. 
 

6.2.7 - Solicitar do FORNECEDOR todas as informações e esclarecimentos necessários ao 
perfeito conhecimento e controle dos fornecimentos. 
 

6.2.8 - Promover a efetivação de modificações ou alterações propostas pelo FORNECEDOR 
e aceitas pela PBGÁS. 
 

Nota: A ação ou omissão, total ou parcial, da FISCALIZAÇÃO não exime o FORNECEDOR 
da total responsabilidade pelos fornecimentos. 

6.3 – INSPEÇÃO  

6.3.1 - Todo o fornecimento estará sujeito à inspeção por parte da PBGÁS e/ou empresa de 
inspeção sub-contratada, durante ou após a fabricação. O FORNECEDOR deverá emitir 
comunicado à PBGÁS, com 10 (dez) dias de antecedência, indicando o número do 
CONTRATO/Autorização de Fornecimento de Material, item e local onde será realizada a 
inspeção ou para o caso do item 6.3.8. Caso venha a ocorrer uma reprovação de um 
determinado lote pela PBGÁS, os custos correspondentes à hospedagem e deslocamentos 
(aéreos e terrestres) correrão por conta do FORNECEDOR. 
 
6.3.2 - A PBGÁS poderá realizar inspeções aleatórias durante a fabricação dos Tubos. 
 
6.3.3 - As inspeções poderão, a critério da PBGÁS, ser realizadas nas instalações do 
FORNECEDOR ou de seu(s) sub-fornecedor(es) e no local de entrega dos Tubos. Quando 
forem realizados nas instalações do FORNECEDOR ou de seu(s) sub-fornecedor(es), 
deverá ser proporcionado ao Inspetor, sem ônus para a PBGÁS, toda a assistência técnica 
necessária, inclusive acesso a documentação contratual, incluindo desenhos, dados de 
produção e registros /certificados/relatórios de qualidade. 
 
6.3.4 - No caso da inspeção não se realizar por culpa exclusiva do FORNECEDOR, ou for 
necessária uma reinspeção como decorrência de rejeição dos Tubos em inspeção anterior, 
este reembolsará à PBGÁS os custos de presença do Inspetor, ou seus prepostos, nas suas 
instalações. A PBGÁS poderá efetuar o respectivo débito do valor a ser reembolsado 
diretamente em qualquer fatura pendente de pagamento ao FORNECEDOR, bem como 
aquelas dispostas no subitem 6.3.1. 
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6.3.5 - Para execução de toda e qualquer etapa de inspeção, o FORNECEDOR apresentará 
ao Inspetor os documentos segundo os quais os Tubos foram fabricados, e os documentos 
deverão estar aprovados previamente pelo FORNECEDOR, ou firma contratada para tal fim. 
 
6.3.6 - Caso qualquer Tubo inspecionado ou submetido a teste deixe de satisfazer à 
Especificação, Normas Aplicáveis ou Requisitos de Inspeção Contratuais, a PBGÁS poderá 
rejeitá-lo, sendo que o FORNECEDOR deverá, então, substituir o Material/Equipamento 
rejeitado ou efetuar todas as alterações necessárias a fim de atender tais exigências, sem 
ônus adicional à PBGÁS, devendo o item ser novamente submetido à inspeção ou teste. 
 
6.3.7 - Nenhum Tubo sujeito à inspeção poderá ser despachado sem a liberação, por 
escrito, do Inspetor, sob pena do FORNECEDOR arcar com todos os ônus decorrentes 
desta decisão. 
 
6.3.8 - A PBGÁS poderá optar pela inspeção dos Tubos no local de entrega, caso em que 
deverá ser comunicado ao FORNECEDOR, por escrito, antes do despacho. 
 
6.3.9 - O direito da PBGÁS de inspecionar e, quando necessário, rejeitar os Tubos após sua 
chegada ao destino final, não deverá, de maneira alguma, ser limitado ou ser posto de lado 
em virtude dos mesmos terem sido inspecionados e aprovados pela PBGÁS ou seus 
representantes antes do embarque. 
 
6.3.10 - Os Tubos liberados de inspeção na fábrica do FORNECEDOR estarão sujeitos à 
verificação pela FISCALIZAÇÃO da PBGÁS. 
 
Nota: A ação ou omissão, total ou parcial, da INSPEÇÃO não exime o FORNECEDOR da 
total responsabilidade pelos fornecimentos. 
 

6.4 – MEDIÇÃO DOS FORNECIMENTOS 
 

6.4.1 - As medições serão feitas de acordo com o recebimento do material e a medição final 
após conclusão total dos fornecimentos e da emissão do TRDF, devendo delas participar a 
FISCALIZAÇÃO e o FORNECEDOR. 
 

6.4.2 - O FORNECEDOR procederá, em conjunto com a FISCALIZAÇÃO, à medição dos 
fornecimentos concluídos, com base no Anexo Q7 - Proposta de Preço. 

6.4.3 - O FORNECEDOR deverá acompanhar as medições e verificações procedidas pela 
PBGÁS, oferecendo, na oportunidade, as impugnações ou considerações que julgar 
necessárias, as quais serão submetidas à apreciação da PBGÁS. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - ACEITAÇÃO DOS FORNECIMENTOS E ENCERRAMENTO DO 
CONTRATO 

7.1 - Os fornecimentos registrados no BM serão considerados como provisoriamente aceitos, 
apenas para efeito de pagamento parcial. 
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7.2 – A aceitação definitiva dos fornecimentos dar-se-á após sua conclusão total e após a 
assinatura, pelas partes contratantes, do Termo de Recebimento Definitivo de Fornecimentos e 
Encerramento do Contrato (TRDF) que se dará em até 90 (noventa) dias, contados a partir da 
realização da medição final correspondente, salvo em casos excepcionais devidamente 
justificados. 

7.2.1 - Antes da assinatura do TRDF, o FORNECEDOR deverá atender a todas as 
exigências da FISCALIZAÇÃO, relacionadas com a correção de quaisquer imperfeições ou 
defeitos verificados, corrigindo-os, sem quaisquer ônus para a PBGÁS, bem como demais 
pendências porventura existentes. 

 

CLÁUSULA OITAVA – EMBALAGEM PARA TRANSPORTE, ENTREGA, DESPESAS DE 
FRETE, DESCARGA, SEGURO, DESPACHO, DOCUMENTOS DE EMBARQUE E LOCAIS 
DE ENTREGA 

8.1 - O FORNECEDOR é responsável pela embalagem dos Tubos, que deverá ser adequada 
ao tipo de transporte utilizado e atender às exigências da legislação específica para transporte 
de carga, principalmente no que se refere à segurança. 
 
8.2 - Os volumes serão marcados com tinta indelével, devendo receber a sinalização visual 
adequada ao tipo de transporte, com os seguintes dizeres: 
 
 
- PBGÁS; 
- CONTRATO Nº .......... 
- AF (AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL) N

º. 
.......... 

 

8.3 - O FORNECEDOR é responsável pelo fornecimento e instalação dos caps plásticos nas 
extremidades dos Tubos e neles deverá estar identificado o código original e comprimento do 
tubo. 
 
8.4 - A entrega dos Tubos deverá ser efetuada pelo FORNECEDOR em conformidade com o 
Contrato, sendo admitidas entregas antecipadas, a critério da PBGÁS, e mediante 
consentimento por escrito, a ser solicitado previamente pelo FORNECEDOR. 
 

8.4.1 - Entende-se por entrega antecipada aquela efetuada com antecedência superior à 15 
(quinze) dias corridos da data estabelecida na AF. 

 
8.5 - O transporte dos Tubos até o local de entrega definido na AF deverá ser providenciado 
pelo próprio FORNECEDOR, que arcará com todas as despesas com carregamento, transporte 
e descarregamento dos mesmos. 
 

8.5.1 - O FORNECEDOR deverá embarcar os Tubos acompanhados da documentação 
exigida, observando a data de entrega estabelecida na AF. 
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8.6 - CIF: Correrão por conta do fornecedor as despesas de frete e seguro até o local de 
entrega estipulado, incluindo a descarga dos Tubos no destino e cobertura pelo seguro de 
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário - Carga (RCTR-C). 
 
8.7 - Após a liberação pela inspeção, o fornecedor deverá providenciar, de imediato, o 
despacho dos Tubos em veículos adequados, que assegurem sua integridade e conservação. 
O despacho não poderá exceder 15 (quinze) dias da data de emissão do Boletim de Inspeção, 
sob pena de ser exigida nova inspeção às expensas do FORNECEDOR. 
 
8.8 - Em anexo à Nota Fiscal deverá ser colocado o Boletim de Inspeção, quando se tratar de 
inspeção nas instalações do FORNECEDOR ou de seu(s) sub-fornecedor(es), o manifesto de 
carga e o romaneio de despacho para cada volume e/ou veículo, para permitir identificação 
rápida e segura. A primeira via da averbação do seguro de RCTR-C deverá acompanhar o 
manifesto de carga. 
 
8.9 - Todos os itens deverão ser entregues em local(is) a ser(em) indicado(s) nas AF’s, que 
serão emitidas durante a vigência do presente Contrato. 
 
 
CLÁUSULA NONA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA 

9.1 - O FORNECEDOR não poderá ceder ou transferir parte do Contrato, sem autorização 
prévia e por escrito da PBGÁS. 
 

9.1.1 – Caso a PBGÁS concorde com a CESSÃO, deverá a empresa a ser CEDIDA, 
atender a toda documentação solicitada na etapa de habilitação do Edital, isto é, habilitação 
jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica, quando só então poderá ser solicitada a 
cessão pela CEDENTE à PBGÁS. 

  
9.2 - O FORNECEDOR não poderá ceder ou dar em garantia, a qualquer título, os créditos de 
qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato, salvo autorização prévia e por escrito 
da PBGÁS. 

9.2.1 - Constará obrigatoriamente da autorização prévia, que a PBGÁS opõe ao cessionário 
dos créditos, as exceções que lhe competirem, mencionando-se expressamente que os 
pagamentos ao cessionário estarão condicionados ao preenchimento, pelo cedente, de 
todas as suas obrigações contratuais. 

9.3 - A ocorrência dos casos acima, devidamente autorizados pela PBGÁS, não exime o 
FORNECEDOR de quaisquer de suas responsabilidades contratuais. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - INCIDÊNCIAS FISCAIS 

10.1 - Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam 
devidos em decorrência, direta ou indireta, do Contrato ou de sua execução, serão de exclusiva 
responsabilidade do FORNECEDOR assim definido na norma tributária, sem direito a 
reembolso. A PBGÁS, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar, os 
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tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, recolhendo-os nos respectivos prazos 
legais. 

10.1.1 - Uma vez apurado, no curso da contratação, que o FORNECEDOR acresceu 
indevidamente a seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou 
parafiscais e emolumentos de qualquer natureza não incidentes sobre o fornecimento, tais 
valores serão imediatamente excluídos, com a conseqüente redução dos preços praticados 
e reembolso à PBGÁS dos valores porventura pagos ao FORNECEDOR, atualizados 
monetariamente. 

10.2 - Se, durante o prazo de vigência do Contrato, ocorrerem quaisquer dos seguintes 
eventos: 

- criação de novos tributos; 
- extinção de tributos existentes; 
- alteração de alíquotas; e, 
- instituição de estímulos fiscais de qualquer natureza e isenção ou redução de tributos 
federais, estaduais e municipais; 
que, comprovadamente, venham a majorar ou diminuir os ônus das partes contratantes, serão 
revistos os preços, a fim de se adequarem às modificações havidas, compensando-se, na 
primeira oportunidade, quaisquer diferenças decorrentes dessas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 

11.1 - A PBGÁS poderá, a qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao 
FORNECEDOR, solicitar modificações no escopo geral do Contrato, em um ou mais dos 
seguintes casos: 
 

a) alteração da quantidade de qualquer item; 
 
b) alteração do projeto ou das especificações; 
 
c) alteração da condição de entrega; e, 
 
d) alteração do local de entrega. 

 
11.2 - Se quaisquer dessas modificações provocarem alteração em algum dos preços unitários 
contratados ou no cronograma físico/financeiro, o FORNECEDOR deverá, no prazo máximo de 
15 (quinze) dias do recebimento da solicitação da alteração, submeter à FISCALIZAÇÃO os 
respectivos reflexos para avaliação e aprovação. 
 

11.2.1 - Toda e qualquer alteração de escopo de fornecimento somente poderá ser efetuada 
após análise e aprovação pela PBGÁS, observados os limites legais. 
 
11.2.2 - A aprovação pela PBGÁS permitirá que o FORNECEDOR efetue as alterações 
definidas, sendo que o Contrato será aditado incorporando as respectivas modificações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA DOS FORNECIMENTOS 
 
12.1 - O FORNECEDOR garante os materiais/equipamentos, objeto do Contrato, pelo prazo de 24 
(vinte e quatro) meses, contados da data do "Termo de Recebimento Definitivo de Fornecimentos e 
Encerramento de Contrato - TRDF" contra quaisquer erros, defeitos ou vícios. A assinatura do 
TRDF não implica em eximir o FORNECEDOR das responsabilidades e obrigações a que se refere 
este Contrato. 
 

12.2 - Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros e de ressarcimento à PBGÁS das 
perdas e danos, o FORNECEDOR se obriga a promover, à sua exclusiva custa e 
imediatamente após a comunicação da ocorrência pela FISCALIZAÇÃO, os reparos que se 
tornarem necessários em decorrência dos erros, defeitos ou vícios de que trata o item anterior, 
fornecendo todos os equipamentos e materiais e respondendo pela mão-de-obra. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESPONSABILIDADE PELAS INDENIZAÇÕES 
 
13.1 - Serão de exclusiva responsabilidade do FORNECEDOR as indenizações reivindicadas 
por terceiros, relativas aos fornecimentos, quer os fornecidos diretamente pelo FORNECEDOR, 
quer por subfornecedores. Se resultar, do não atendimento pelo FORNECEDOR de qualquer 
reivindicação de terceiros, alguma medida de ordem administrativa ou judicial que importe em 
prejuízo no andamento de obras, ou para a PBGÁS, caso esta entenda por bem intervir no 
conflito, ou seja, compelida a efetuar o pagamento de qualquer indenização devida pelo 
FORNECEDOR, poderá ressarcir-se mediante compensação com os valores devidos ao 
FORNECEDOR, que serão descontados das faturas seguintes até o montante que a PBGÁS 
tiver desembolsado.  
 

13.2 - O FORNECEDOR deverá providenciar prontamente o pagamento das indenizações 
originárias de estragos ou lesões pelos quais for responsável, devendo levar ao conhecimento 
da PBGÁS as respectivas reclamações para que ela decida sobre a conveniência ou não de 
serem acompanhadas por um seu representante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORÇA MAIOR 

14.1 - As partes contratantes não responderão pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou 
força maior, na forma do Artigo 393 do Código Civil Brasileiro. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 - As presentes Condições Gerais Contratuais prevalecerão no que não contrariarem o 
expressamente ajustado nas Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato, do qual 
constituem anexo. 

*********************** 
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À 
Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS 
 
 
Ref: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 
  
  
Prezados Senhores: 
 
  
 Em atendimento à Cláusula Oitava do Contrato, estamos fornecendo a 

presente GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

CONTRATUAIS, através do depósito de R$ .................... em nome da PBGÁS 

no valor equivalente de 5% (cinco por cento) do preço total proposto, efetuado 

na Caixa Econômica Federal, agência nº 0729, Conta Corrente nº 1.344-5, 

Operação 003, em ...../....../......, ou qualquer uma das formas previstas no 

Artigo 56 da Lei 8.666/93.  

 

Esta Garantia será válida durante a vigência do Contrato. 

      

 
Local e data:............................................................................. 

 
 
 
 

Assinatura:  
 

 
______________________________________________________ 

(Razão Social do licitante e nome e função do signatário) 
 
 
 
 
 

*Apresentar este modelo em papel timbrado da empresa* 
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TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO E ENCERRAMENTO DO 
CONTRATO 

 
 
 
 
 
1. Tendo sido concluído(s) no dia ..../..../.... o(s) fornecimento(s) iniciado(s) no 
dia.../.../... e objeto do Contrato.................................., assinado em ..../.../... entre a PBGÁS 
e o FORNECEDOR............................,.relativamente à contratação dos Fornecimentos de 
..................................................... e já considerados em condições de aceitação definitiva, 
consequentemente lavra-se o presente Termo. 
 
2. Todo(s) o(s) fornecimento(s) foi(ram) executado(s) pelo FORNECEDOR acima 
referido dentro das especificações determinadas e foram atendidas as exigências da 
fiscalização. 
 
3.  O FORNECEDOR dá à PBGÁS neste ato, plena, rasa e geral quitação de todos os 
seus direitos relativos ao Contrato acima mencionado, especialmente aqueles 
correspondentes ao preço ajustado, para nada mais reclamar, sob qualquer título ou 
pretexto, com fundamento no Contrato ora definitivamente quitado. 
 
4.  De comum acordo, as partes contratantes, pelos seus representantes abaixo 
assinados, lavram este Termo de Recebimento Definitivo e Encerramento do Contrato, em 
2 (duas) vias de igual teor. 
 
Local, .... Data.... 
 
 

 

 

_____________________________________ 
.......... 

(Nome do Representante da PBGÁS) 
 
 

_____________________________________ 
Nome do FORNECEDOR 

(Nome do Representante do FORNECEDOR) 
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Testemunhas: 
 
 

________________________________ 
(Nome) 
Nome da PBGÁS 
CIC 
 
 
 
________________________________ 
(Nome) 
Nome do FORNECEDOR 
CIC 
 
 
 
NOTA: Deverá ser registrado em parágrafo específico do Termo de Recebimento Definitivo 
e Encerramento do Contrato, o valor das multas porventura aplicadas pela PBGÁS, quer 
por atraso na entrega dos fornecimentos, quer pelo não cumprimento de outras condições 
contratuais, bem como serem citadas aquelas multas que tenham sido aplicadas e, 
posteriormente, relevadas pela Diretoria, indicando, neste caso, os números da Ata, item e 
data da decisão respectiva. 
 
  



 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 
 

MODELO DE GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
CONTRATUAIS - ANEXO R 

____________________________________________ 

Página 1 de 1 

 
 
À 
Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS 
 
 
Ref: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 
 
 
Prezados Senhores: 
 
 
  
 Em atendimento à Cláusula Oitava do Contrato, estamos fornecendo a presente 
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, através do 
depósito de R$ .................... em nome da PBGÁS no valor equivalente de 5% (cinco por 
cento) do preço total proposto, efetuado na Caixa Econômica Federal, agência nº 0729, 
Conta Corrente nº 1.344-5, Operação 003, em ...../....../......, ou qualquer uma das formas 
previstas no Artigo 56 da Lei 8.666/93.  
 
Esta Garantia será válida durante a vigência do Contrato. 
      
 

Local e data:............................................................................. 
 

 
 
 

Assinatura:  
 

 
______________________________________________________ 

(Razão Social do licitante e nome e função do signatário) 
 
 
 
 
 

*Apresentar este modelo em papel timbrado da empresa* 
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 DECLARAÇÃO DE ME / EPP 
 
 
 
 
À 
Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS 
 
 
Ref: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 
 
 
 
 
  
Prezados Senhores: 
  
 
A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra) 

..........................................................., portador(a) do Documento de Identidade nº. 

........................ e do CPF nº. ................................, DECLARA, sob as penas da lei, que 

se constitui em microempresa (ou empresa de pequeno porte) para os fins desta 

licitação, nos termos da Lei Complementar nº 123/06. 

 

Declara, ainda, que não apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado e 

favorecido, dispostas no art. 3º, § 4º, da referida Lei (abaixo enumeradas), 

comprometendo-se a informar a Administração caso perca essa qualificação.  

Art. 3º, § 4º, da Lei Complementar nº 123/06: 
 

I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  
 
II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa 

jurídica com sede no exterior;  
 
III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou 

seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos 
desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 
trata o inciso II do caput deste artigo; 
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IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de 
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta 
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

 
V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa 

jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 
trata o inciso II do caput deste artigo;  

 
VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
 
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica;  
 
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de 

desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e 
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, 
valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitalização ou de previdência complementar;  

 
IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 

desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores;  

 
X – constituída sob a forma de sociedade por ações. 

 
 
A presente declaração é feita sob as penas da lei. 
 

 
___________________________ 

Local e Data 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 
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À 

Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS 

 
 
 
Ref.: Credenciamento de Distribuidor/Revendedor 
 
 
 
 

Atendendo às exigências do Edital, declaramos que somos 
Distribuidor/Revendedor dos tubos de fabricação da empresa 
____________________, os quais compõem o objeto da Licitação, conforme 
carta anexa emitida pela mesma. 
 

Declaramos, ainda, que é do conhecimento do fabricante, os termos 
deste Edital principalmente quanto a garantia dos materiais. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
________________________________ 
Representante(s) Legal(is) do licitante 
 
 
 
 

Obs.: - Preencher em papel timbrado da empresa distribuidora/ 

revendedora. 

- Apresentar juntamente com o RG do responsável . 
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1. 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 neste instrumento. 

 
Tabela 1 – Resumo de Fornecimento (ERS e CRM) 

 
Tabela 2 – Componentes de Estação. 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANT. 

(Un) 
APLICAÇÃO 

11 
JUNTA DE ISOLAMENTO ELÉTRICO TIPO MONOLÍTICO EM AÇO CARBONO 
API-5L GR.B SCHD 40  DN 2” CLASSE ANSI 150 (PN25), EXTREMIDADES 
BISELADAS. 

3 

BUN 

12 

VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PILOTO OPERADA DN 2”; PRESSÃO 
DE ENTRADA: 8 KGF/CM² MÍN, 10 KGF/CM² NORMAL, 12 KGF/CM² MÁX. 
PRESSÃO REGULADA: 1,8 KGF/CM² MÍN, 2 KGF/CM² NORMAL, 2,2 KGF/CM² 
MÁX; VAZÃO NORMAL 75 M³/H, VAZÃO MÁX 120 M³/H. FLANGEADA 

1 

13 KIT DE INTERNOS PARA VÁLVULA REGULADORA DN 2” DO ITEM 2 1 

14 

VÁLVULA DE SEGURANÇA SHUTT-OFF DN 2”; PRESSÃO DE ENTRADA: 8 
KGF/CM² MÍN, 10 KGF/CM² NORMAL, 12 KGF/CM² MÁX. FAIXA DE 
REGULAGEM: 1,0 A 5,0 KGF/CM². VAZÃO NORMAL 75 M³/H, VAZÃO MÁX 120 
M³/H. FLANGEADA 

1 

15 KIT DE INTERNOS PARA VÁLVULA SHUT-OFF DN 2” DO ITEM 4 1 

16 

VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO WAFFER, DUPLA PORTINHOLA, CLASSE ANSI 
150 (PN 16), CORPO EM FERRO FUNDIDO GG25, PORTINHOLAS EM AÇO 
INOX ASTM-A-351 CF8, HASTE E MOLA INOX AISI 416, VEDAÇÃO DE 
BORRACHA BUNA-N, SEDE MACIA. DN 2”. 

3 

 
 

1.1. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 24 (vinte e quatro) meses 
contados a partir da data de entrega ou 12 meses a partir do início da 
operação, o que ocorrer primeiro; 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT APLICAÇÃO 

1 ERS – TIPO “C” UND 2 
 
 

BORBOREMA; 
VELAME 

2 
KIT INTERNOS PARA VÁLVULAS TIPO: BLOQUEIO, REGULADORA, 
SEGURANÇA, ALÍVIO, SHUT-OFF, INCLUSIVE PILOTO E FILTROS DA 
ERS - TIPO “C” 

CONJ 4 

3 TRAMO ADICIONAL DA ERS – TIPO “C” UND 2 

4 ERS – TIPO “D” UND 1 
 
 

BORBOREMA 
 

5 
KIT INTERNOS PARA VÁLVULAS TIPO: BLOQUEIO, REGULADORA, 
SEGURANÇA, ALÍVIO, SHUT-OFF, INCLUSIVE PILOTO E FILTROS DA 
ERS - TIPO “D” 

CONJ 2 

6 TRAMO ADICIONAL DA ERS – TIPO “D” UND 1 

7 CRM Tipo 7 UND 1 
 
 

D’ÁQUA 
8 

KIT INTERNOS PARA VÁLVULAS TIPO: BLOQUEIO, REGULADORA, 
SEGURANÇA, ALÍVIO, SHUT-OFF, INCLUSIVE PILOTO E FILTROS 
DO CRM Tipo 7 

CONJ 2 

9 CRM Tipo 9 UND 1  
 

MANGABEIRA 
SHOPPING 

10 
KIT INTERNOS PARA VÁLVULAS TIPO: BLOQUEIO, REGULADORA, 
SEGURANÇA, ALÍVIO, SHUT-OFF, INCLUSIVE PILOTO E FILTROS 
DO CRM Tipo 9 

CONJ 2 
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1.1.1. Deverá ter garantia de 5 anos contra corrosão, peças em aço; A 
garantia compreende a recuperação e/ou substituição, a expensas 
do FORNECEDOR, inclusive transporte do local onde foi entregue 
o material até as instalações do FORNECEDOR, de qualquer 
componente que apresente divergências de característicos ou 
quaisquer erros de projeto e defeitos de fabricação, mesmo sendo 
de fabricação de terceiros;  

1.1.2. A garantia também cobre defeitos originados por materiais mal 
escolhidos, de má qualidade, por defeitos de concepção, de 
projeto ou por impropriedade de execução; 

1.1.3. As embalagens e o transporte para o local de entrega a ser 
indicado é de responsabilidade do fornecedor, ou seja, custos, 
seguros, fretes e demais atribuições; 

1.1.4. Caso haja falha no funcionamento em qualquer um dos 
equipamentos, este(s) deverá (ão) ser retirados em até no máximo 
5 (cinco dias) e, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, devolvido 
ao mesmo local, devidamente reparado, ou substituído, sem 
custos de qualquer natureza para a PBGAS, que comunicará o 
fato, por escrito, ao FORNECEDOR, acordando a correção dos 
defeitos e eliminação das divergências;  

1.1.5. O período de garantia será interrompido na data de comunicação 
da divergência pela CONTRATANTE, sendo retomado quando o 
material estiver em perfeitas condições de uso, após terem sido 
eliminados os erros e defeitos e já entregue ao cliente; 

1.1.6. O não cumprimento do prazo de entrega e de quaisquer das 
especificações do presente Termo de Referência, o 
FORNECEDOR estará sujeito à multa a ser definida no contrato;  

1.2. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. 
Todos os materiais devem ser fornecidos de acordo com o disposto nos 

documentos e Normas Técnicas abaixo relacionadas, bem como nas demais 

Normas por elas referenciadas e citadas, em suas revisões e prescrições 

válidas mais recentes: 

 NBR 14105 – Medidores de Pressão. Parte 1: Medidores analógicos de 

pressão com sensor de elemento elástico – Requisitos de fabricação, 

classificação e utilização;  

 NBR 14570 – Instalações internas para uso alternativo dos gases GN e 

GLP – Projeto e execução; 

 NBR 14788 – Válvulas de esfera – Requisitos; 
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 NBR 14978 – Medição eletrônica de gás – Computadores de vazão; 

 NBR 15358 – Redes de distribuição para gases combustíveis em 

instalações comerciais e industriais – Projeto e execução; 

 NBR 15526 – Instalações internas para uso alternativo dos gases GN e 

GLP- Projeto e execução; 

 NBR EB 141 (Parte 2) –  Válvulas de Aço Fundido e Aço Forjado para 

Indústria de Petróleo e Petroquímica - Válvulas Esfera; 

 NBR IEC 60079 - Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas Parte 

14: Instalação elétrica em áreas classificadas (exceto minas);  

 NBR IEC 60079 - Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas Parte 

14: Instalação elétrica em áreas classificadas (exceto minas);  

 NBR ISO 10012-1 - Requisitos de garantia da qualidade para 

equipamentos de medição - Parte 1 Sistema de comprovação metrológica 

para equipamentos de medição;  

 NBR IEC 79 – Electrical apparatus for explosive gas atmospheres; 

 NBR ISO/ IEC 17025 – Requisitos gerais para competência de laboratórios 

de ensaio e calibração; 

 NBR NM ISO 9712:2007 – Ensaio não destrutivo - Qualificação e 

certificação de pessoal; 

 PETROBRAS N-0002 – Pintura de equipamento industrial; 

 PETROBRAS N-0004 – Uso da cor em instalações terrestres; 

 PETROBRAS N-0012 – Acondicionamento e embalagem de válvulas; 

 PETROBRAS N-0013d  – Aplicação de tinta; 

 PETROBRAS N-0057 – Projeto Mecânico de Tubulação Industrial; 

 PETROBRAS N-0075 – Abreviaturas para os Projetos Industriais; 

 PETROBRAS N-0076 – Materiais de tubulação para instalações de refino e 

transporte; 

 PETROBRAS N-0115 – Fabricação, Montagem de Tubulação Industrial; 

 PETROBRAS N-0133 – Soldagem; 

 PETROBRAS N-0381 – Execução de desenho técnico; 

http://dc399.4shared.com/doc/link.asp?cod=N-0057
http://dc399.4shared.com/doc/link.asp?cod=N-0057
http://dc399.4shared.com/doc/link.asp?cod=N-0057
http://dc399.4shared.com/doc/link.asp?cod=N-0115
http://dc399.4shared.com/doc/link.asp?cod=N-0115
http://dc399.4shared.com/doc/link.asp?cod=N-0115
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 PETROBRAS N-0442 – Pintura Externa de Tubulações em Instalações 

Terrestres; 

 PETROBRAS N-0464 – Construção, montagem e condicionamento de 

duto terrestre; 

 PETROBRAS N-1204 – Inspeção visual em superfície de aço para pintura; 

 PETROBRAS N-1219b – Cores; 

 PETROBRAS N-1515 – Pintura; 

 PETROBRAS N-1550b  – Pintura de estruturas metálicas; 

 PETROBRAS N-1590 – Ensaio Não-Destrutivo - Qualificação de Pessoal; 

 PETROBRAS N-1596 – Ensaio Não-Destrutivo - Líquido Penetrante; 

 PETROBRAS N-1645 – Critérios de segurança para projeto de instalações 

fixas de armazenamento de gás Liquefeito de petróleo; 

 PETROBRAS N-1672 – Formulários para documentos técnicos em geral; 

 PETROBRAS N-1673 – Critérios de Cálculo Mecânico de Tubulação; 

 PETROBRAS N-1693 – Critérios para Padronização de Material de 

Tubulação; 

 PETROBRAS N-1710 – Codificação de Documentos Técnicos de 

Engenharia; 

 PETROBRAS N-1714 – Formulários para Requisição de Material de 

Tubulação; 

 PETROBRAS N-2004b  – Inspeção de pintura – qualificação de pessoal; 

 PETROBRAS N-2033 – Inspeção de Fabricação - Qualificação de Pessoal; 

 PETROBRAS N-2247 – Válvula esfera em aço carbono para uso geral e 

fire safe; 

 PETROBRAS N-2546 – Critérios para Utilização de Válvulas Esfera “Fire-

Safe”; 

 PETROBRAS N-2668 – Válvulas Industriais; 

 PETROBRAS N-2794 – Conexões de Tubulação para Instalações de 

Refino e Transporte; 

http://dc399.4shared.com/doc/link.asp?cod=N-1590
http://dc399.4shared.com/doc/link.asp?cod=N-1590
http://dc399.4shared.com/doc/link.asp?cod=N-1596
http://dc399.4shared.com/doc/link.asp?cod=N-1596
http://dc399.4shared.com/doc/link.asp?cod=N-1714
http://dc399.4shared.com/doc/link.asp?cod=N-1714
http://dc399.4shared.com/doc/link.asp?cod=N-1714
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 PETROBRAS N-2827 – Homologação e Validação de Projeto de Válvulas 

Industriais; 

 AGA – Transmission Measurement Committee Report N° 7 – 

Measurement of Gas by Turbine Meters; 

 AGA – Transmission Measurement Committee Report N° 8 – 

Compressibility Factors of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon 

Gases; 

 ANSI B 1.20.1 – Threaded steel forged pipes fittings (Except Dry Seal);  

 ANSI B 16.5 – Fittings, Flanges and Valves; 

 ANSI B 16.10 – Face-to-Face and End-to-End Dimensions of Ferrous 

Valves; 

 ANSI B 16.25 – Buttwelding Ends; 

 ANSI B 16.34 – Valves-Flanged and Buttwelding End; 

 ANSI B 16.10 – Face-to-face and end-to-end dimensions of ferrous valves; 

 ANSI B.16.104 – Control Valve Seat Leakage - Valve Repairing Grinder; 

 API Spec 6D –  Specification for Pipeline Valves, End Closures, 

Connectors and Swivels; 

 API 5D – Specification for pipeline valves (steel gate, plug, ball, and check 

valves); 

 API STD 599 – Metal Plug Valves - Flanged and Welding Ends Fourth; 

 API STD 598 – Valve Inspection and Testing; 

 API 1104 – Soldagem de Tubulações e Instalações Relacionadas; 

 ASME B 1.1 – Unified Inch Screw Threads;  

 ASME B 16.1 – Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded;  

 ASME B 16.3 – Malleable Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300; 

 ASME B 16.14 – Ferrous Pipe Plugs, Bushings, and Locknuts with Pipe 

Threads; 

 ASME B 16.34 – Valves - Flanged, Threaded and Welding End;  

 ASME B 16.39 – Malleable Iron Threaded Pipe Union;  

 ASME B 31.8 – Gas Transmission and Distribution Piping Systems;  

http://www.valvesgrinder.com/download/technology/ansi-b16104-control-valve-seat-leakage-download.html
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 ASTM A 105 – Specification for Forgings, Carbon Steel, for Piping 

Components; 

 ASTM A 352 – Specification for Steel Castings, Ferritic and Martensitic; 

 ASTM A-153 – Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron 

and Steel Hardware; 

 ASTM A-216 Gr WCB – Standard Specification for Steel Castings, Carbon, 

Suitable for Fusion Welding, for High-Temperature Service; 

 AWS D1.1/D1.1M – Structural Welding Code – Steel; 

 BSI BS 21 – British Standard Pipe Taper - Ring & Plug Thread Gages; 

 BSI BS 5159 – Cast Iron and Carbon Steel Ball Valves for General 

Purposes; 

 BSI BS 5351 – Steel Ball Valves for the Petroleum, Petrochemical and 

Allied Industries; 

 BSI BS 5750 – British Standard Quality Management Systems; 

 BSI BS 6755 – Testing of Valves; 

 DIN EN ISO 9001 – Quality management systems - Requirements (ISO 

9001:2008); 

 DIN 2999 – BSPT Whitworth Tapered Pipe Thread; 

 DIN 3380 – Leather - Physical and mechanical tests - Determination of 

shrinkage temperature up to 100 °C (ISO 3380:2002); 

 EN 10213 – Steel and cast iron standards; 

 EN 10242 – Threaded pipe fitting in melleable cast iron; 

 EN 12165 – Copper and copper alloys. Wrought and unwrought forging 

stock;  

 EN 12266 – Industrial valves. Testing of valves. Pressure tests, test 

procedures and acceptance criteria. Mandatory requirements; 

 EN 12516 – Industrial Valves-Shell Design Strength; 

 ISO-7-1 – British Standard Pipe Taper (BSPT) - Ring & Plug Thread 

Gages; 

 ISO-228 – British Standard Pipe Parallel - Ring & Plug Thread Gages; 

http://www.ring-plug-thread-gages.com/ti-bs-21.htm
http://www.gewinde-normen.de/en/tapered-whitworth-pipe-thread.html
http://www.ring-plug-thread-gages.com/ti-bs-ISO-7.htm
http://www.ring-plug-thread-gages.com/ti-bs-ISO-7.htm
http://www.ring-plug-thread-gages.com/ti-bs-ISO-7.htm
http://www.ring-plug-thread-gages.com/ti-bs-ISO-228.htm
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 ISO 5752 –  Metal Valves for Use in Flanged  Pipe  Systems Face-to-Face 

and Centre-to-Face Dimensions; 

 ISO 5922 – Malleable cast iron; 

 ISO 14313 (API 6D) – Petroleum and Natural Gas Industries – Pipeline 

Transportation Systems - Pipeline Valves; 

 MSS SP 6 – Standard Finishes for Contact Faces of Pipe Flanges and 

Connecting - End Flanges of Valves and Fittings; 

 MSS SP 44 – Steel Pipe Line Flanges; 

 MSS SP 55 – Quality Standard for Steel Castings for Valves and Fittings 

and Other Piping Components – Radiographic Examination Method; 

 MSS SP 72 – Ball Valves with Flanged or Butt welding Ends for General 

Service; 

 MSS SP 82 – Valve Pressure - Testing Methods; 

 MSS SP 84 – Steel Valves - Socket Welding and Threaded Ends. 

Não é responsabilidade da PBGÁS o fornecimento das normas indicadas 

neste Termo de Referência, ficando a cargo da CONTRATADA o contato com 

os órgãos responsáveis pela edição e/ou distribuição das mesmas. 

 

1.3.  Assegurar à PBGÁS que os fornecedores das juntas e válvulas atendam aos 

requisitos mínimos da qualidade exigidos pelas Normas Brasileiras e 

Internacionais em vigor. Estes acessórios deverão ser aplicados como 

complemento na montagem de Conjuntos de Regulagem e Medição (CRM) 

de clientes residenciais e comerciais do programa residencial/comercial da 

PBGAS, assim como garantia operacional. 

1.4. Descrever os requisitos básicos para o dimensionamento, projeto, fabricação 

e montagem de ERS e CRM para implantação na Rede Geral de Distribuição 

de Gás Natural da PBGÁS no Estado da Paraíba, em consumidores dos 

segmentos comercial e residencial, atendendo aos requisitos mínimos de 

qualidade exigidos pelas Normas Brasileiras e Internacionais em vigor; 

a) FINALIDADE 
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A ERS terá por finalidade reduzir a pressão do gás à condição de operação 

de rede em PEAD PE-80, manter estabilizada a pressão dentro da faixa de 

vazão de projeto e garantir a segurança em casos de sobre pressão à jusante 

da reguladora;  

O CRM terá por finalidade reduzir a pressão do gás à condição de operação 

do cliente, manter estabilizada a pressão dentro da faixa de vazão de projeto 

e garantir a segurança em casos de sobre pressão à jusante da reguladora; 

b) PROCESSO 

O gás natural oriundo da rede de distribuição passa pela válvula de bloqueio 

na entrada da ERS, sendo filtrado e tendo sua pressão reduzida e controlada 

dentro dos limites estabelecidos para o sistema a jusante (rede), através da 

válvula reguladora de pressão. Em caso de falha da válvula reguladora, a 

limitação da pressão a jusante é garantida através da interrupção do fluxo de 

gás por uma válvula de bloqueio automático por sobrepressão (shut-off), 

instalada separadamente. Após a redução de pressão a vazão do gás é 

medida e registrada pelo computador de vazão (no caso do CRM). Em 

seguida, o gás caminhará através da estação passando por uma válvula de 

bloqueio de saída (e uma válvula de retenção, para o CRM), até o ponto de 

alimentação da rede ou do cliente; 

c) LOCALIZAÇÃO 

A ERS é localizada sempre em áreas públicas, calçadas ou passeios, 

externamente às edificações e em locais definidos pela PBGÁS.  É instalada 

enterrada, em caixa em polietileno e tampa em FoFo, sobre base em 

concreto; 

O CRM é localizado sempre no interior ou no limite da propriedade do cliente, 

externamente às edificações e em locais definidos pela PBGÁS.  É instalado 

em abrigo metálico, com espessura mínima da chapa de 2 mm, sobre base 

em concreto; 

d) PROJETO E DOCUMENTAÇÃO 

Antes da fabricação das ERS’s e do CRM, entre outros documentos, o 

fornecedor deve apresentar para aprovação da PBGÁS, a Folha de Dados 
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(FD) referente aos mesmos e aos equipamentos/instrumentos, assim como 

os projetos detalhados, esquema elétrico e memórias de cálculo de todo o 

conjunto.  

Após a montagem o fornecedor deve apresentar um “Data-Book” contendo, 

no mínimo:  

 Desenho “as built”; 

 Diagrama esquemático do sistema; 

 Desenhos aprovados; 

 Memorial Descritivo; 

 Especificação de todo o material utilizado; 

 Folhas de dados de todos os equipamentos; 

 Curva das válvulas; 

 Certificado de qualidade de todos os materiais utilizados; 

 Relatórios e certificados de inspeção; 

 Certificados dos testes hidrostático, de estanqueidade e de regulagem 

das válvulas; 

 Certificado de teste funcional do sistema; 

 Manual de operação e de manutenção da ERS, contemplando todos 

os seus equipamentos; 

 Plano de manutenção preventiva; 

 

1.5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

1.5.1. COMPONENTES DAS ESTAÇÕES 

A ERS enterrada não possuirá Medidor, Computador de Vazão e 

nem válvula de retenção (elementos pertencentes ao CRM), em 

sua saída. 

As ERS são constituídas, basicamente, de: 

 Junta monolítica de isolamento elétrico;  

 Entrada da estação com sistema de bloqueio; 

 Filtragem; 
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 Sistema de segurança (Shutt-Off e Alívio); 

 Sistema de regulagem de pressão; 

 Saída da estação com sistema de bloqueio; 

 Tubbings para tomadas de pressão; 

 Tubos, conexões e acessórios em aço carbono; 

 Sistema de “vent” preventivo para alagamento da caixa 

(reguladora, shut-off e piloto); 

 Transição aço x PEAD; 

 Sistema de fixação em estrutura metálica (Skid) em aço 

carbono; 

 Caixa em polietileno de alta densidade com tampa em 

FoFo nodular; 

 O CRM é constituído, basicamente, de: 

 Entrada da estação com sistema de bloqueio; 

 Filtragem; 

 Sistema de segurança (Shutt-Off e Alívio); 

 Sistema de regulagem de pressão; 

 Sistema de Medição (Medidor e Computador de 

Vazão); 

 Painel solar; 

 Instalação elétrica; 

 Saída da estação com sistema de bloqueio; 

 Válvula de retenção (sede macia); 

 Tubbings para tomadas de pressão; 

 Tubos, conexões e acessórios em aço carbono; 

 Sistema de fixação em estrutura metálica (Skid) em aço 

carbono; 

a) ENTRADA  
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O gás é transferido da rede de distribuição para a ERS ou CRM através de 

um ramal interligado à sua entrada, passando pela junta monolítica de 

isolamento elétrico até a válvula de bloqueio de entrada.  

b) FILTRAGEM 

Após a passagem pela válvula de bloqueio, o gás deverá passar através de 

um filtro de abertura rápida a fim de possibilitar a limpeza do gás da maneira 

mais expressiva possível. O grau de filtragem deverá ser adequado à pureza 

do gás a ser entregue ao consumidor. A filtragem é necessária para manter a 

rede a jusante sem impurezas, prolongando assim a vida útil dos 

equipamentos colocados à jusante do filtro. 

c) SISTEMA DE SEGURANÇA 

A montante da válvula reguladora de pressão, é instalada uma válvula de 

bloqueio automático (Shutt-Off), visando a interrupção do fluxo de gás caso a 

pressão a jusante da estação (ERS ou CRM) ultrapasse um valor 

determinado, garantindo assim mais segurança às instalações do consumidor 

ou da rede. Também será instalada uma válvula de alívio de pressão visando 

o descarte do fluxo de gás para a atmosfera caso a válvula de bloqueio 

automático não atue e a pressão a jusante do CRM ultrapasse um valor 

determinado. 

d) SISTEMA DE REGULAGEM DE PRESSÃO 

A regulagem de pressão é efetuada pela válvula reguladora que reduz a 

pressão de entrada para os valores estabelecidos para a pressão de saída.  

e) MEDIÇÃO DE VOLUME 

Nas proximidades da saída do CRM haverá um Medidor de Volume para 

possibilitar a medição do consumo junto ao cliente. O medidor deverá ter 

aprovação e certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (INMETRO) para transferência de custódia. A PBGÁS 

não aceita a instalação de medidores do tipo quantômetro em nenhum CRM. 

O MEDIDOR DE VAZÃO DEVERÁ SER DO TIPO ROTATIVO.  

Nas proximidades do medidor, deverá ser instalado um Corretor de Volume 

(Computador de Vazão) para permitir a medição de vazão, pressão, 
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temperatura e demais dados, acumulando e transferindo os seus valores para 

a PBGÁS via modem. 

f) SAÍDA DO CRM/ERS 

Após a redução de pressão, o gás é transferido ao consumidor, passando 

através da válvula de bloqueio de saída da estação. 

g) MONTAGEM 

Segmentos de tubulação em API 5L Gr. B, espessura de parede Schedule 40; 

Os parafusos serão do tipo estojos em material ASTM-A-197 ou A-193 Gr.B7, 

as porcas em ASTM-A-194 Gr. 2H e as arruelas deverão ser do tipo pesado, 

tudo bicromatizado;  

As juntas de papelão hidráulico (se houver) deverão estar de acordo com a 

EB 212 da ABNT e dimensões de acordo com a ANSI/ASME B.16.21; A 

transição PEAD x Aço, deverá ser PE80 SDR11 e API 5L Gr. 

Os flanges serão do tipo pescoço, com ranhuras concêntricas, face com 

ressalto RF, conforme ANSI/ASME B16.5 e o material ASTM-A-105, classe 

de pressão #150; 

As ligações entre os componentes da estação com diâmetro acima de 2” 

deverão ser flangeadas; Não serão permitidas ligações roscadas entre tubos 

e conexões, exceto em tubulações de pequeno diâmetro para impulso ou 

comando de válvulas e instrumentos, nos instrumentos, sendo elas soldadas -

SW- na linha principal;  

As tomadas de pressão para instrumentação deverão ser independentes em 

cada tramo;  

O CRM/ERS deve ser montado em estrutura metálica (skid) construído em 

perfil laminado de aço, autoportante, projetado para suportar toda a estação e 

os esforços de transporte montados com elementos de nivelamento; 

Elementos para içamento da estação também deverão ser previstos no 

projeto e elementos para aterramento, dentro de caixa de polietileno de alta 

densidade aterrável com tampa em ferro fundido nodular;  

A fixação do tubo aos suportes deverá ser feita com grampo U galvanizado 

no mínimo, não sendo permitido o contato direto do tubo com o suporte, 
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devendo-se utilizar calços em chapas de poliuretano ou teflon com espessura 

mínima de 5mm;  

A estação não deverá possuir apoio metálico ou abraçadeiras no skid a 

montante na junta de entrada, bem como a jusante da junta de saída, 

evitando-se a ocorrência de by-pass elétrico das juntas. 

Cabe destacar que o material deverá resistir a exposição a ultravioleta 

mantendo suas propriedades durante 3 anos no mínimo.  

O sentido de fluxo do gás na estação deverá ser indicado, com no mínimo 

duas setas indicativas em segmentos distintos na tubulação.  

h) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Todo material fornecido deverá estar em conformidade com a classificação da 

área e com os respectivos certificados de qualidade expedidos pelos órgãos 

ou entidades responsáveis pela sua fiscalização; 

 Todo material, equipamentos e acessórios (eletrodutos, cabos, blindaletes, 

unidades seladora, prensa-cabos, tomadas, mangueiras, tubos flexíveis, 

conexões, curvas, luvas, niples, caixas de passagem, de distribuição, de 

inspeção ou de ligação, etc.) deve ser especifico para uso em instalações 

elétricas e de comunicação em áreas classificadas, conforme NBR IEC 

60079, NBR 5363 e demais normas vigentes;  

O Contratado deverá apresentar previamente o esquema elétrico para 

aprovação pela PBGÁS. 

i) VÁLVULA DE BLOQUEIO  

Válvula esfera com montagem trunnion, corpo bipartido assimétrico tipo side 

entry, FIRE-SAFE conforme ISO 10497, extremidades flangeada em face 

ressalto RF,conforme ANSI B 16.5 e ANSI B16.10, e API 6D de duplo 

bloqueio, classe de pressão 150#, fluido conduzido gás natural, temperatura 

de operação do fluido entre 15°C e 40 °C, de passagem plena, acionamento 

90° por haste/alavanca, corpo e tampa em aço carbono forjado ASTM A 105 

ou fundido ASTM A 216 Gr. WCB, esfera e haste em aço inox ASTM A351-

CF8M, AISI 304 ou AISI 410, vedação da esfera, da haste e do corpo 

resiliente em PTFE ou Buna-N;  
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Todas as válvulas de bloqueio deverão apresentar indicação clara da 

operação de fechamento e abertura; 

Deve ser adotado sentido horário para fechamento. As válvulas devem dispor 

de um dispositivo para indicar sua 

posição. As válvulas de bloqueio secundárias, nos diâmetros para vent's e 

drenagem devem ser do tipo tripartida, de encaixe e solda e de classe de 

pressão mínima de #800. 

j) JUNTA DE ISOLAMENTO 

Junta de isolamento elétrico tipo monolítico, em aço carbono API-5L Gr.B, 

Schd. 40, Classe ANSI 150 (PN25), de acordo com a tubulação, acessórios e 

conexões de aço-carbono; 

As juntas de isolamento elétrico devem conter dois terminais tipo plug em 

forma de parafusos com rosca diâmetro ¼ UNC em aço inoxidável AISI 304, 

de 15mm±1mm de altura, soldados em cada extremo da junta, com porca e 

contra-porca de mesmo material, para fixação de terminal olhal de cabo 

elétrico de medição em ponto de teste de isolamento elétrico. A resistência 

elétrica do conjunto deve ser de 4 kΩ, no mínimo, com rigidez dielétrica 

mínima garantida de 3 kV e resistência maior do que 5 MΩ, medidos com 

megômetro na tensão de teste de 1kV por tempo indeterminado, 

posicionadas nos extremos da estação; 

k) VÁLVULA DE SEGURANÇA SHUTT-OFF (ESDV)  

 Válvula de bloqueio automático (shutt-off), para gás natural conforme 

EN14382, atuada por aumento de pressão (falha-fecha), conexões 

flangeadas conforme norma ANSI B 16.5 ou tipo wafer (para ERS´s TIPO A e 

C e CRM, somente) entre flanges, classe de pressão 150# RF, pressão de 

ajuste para desarme (fechamento da válvula) de 1,5 a 5,5 kgf/cm² (ERS's), 

com mecanismo para equalização de pressão a montante e a jusante da sede 

em by-pass, para caso de bloqueio, temperatura de operação do fluido entre 

15 °C e 40 ºC; Corpo em aço carbono ASTM A 216 Gr. WCB, diafragma e 

elastômeros em buna-N/ viton ou EPDM; Obturador/ sede/ internos do 
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atuador e haste atuador em: ASTM A322 4340, Latão ASTM B16 ou PU; 

Classe de precisão conforme DIN EN- 14382; 

O desarme da válvula de fechamento por sobrepressão deverá ser por 

dispositivo mecânico, sendo vetada a utilização de dispositivos magnéticos; 

Corpo em aço carbono forjado ASTM A 216 Gr. WCB, podendo ser 

incorporada (para ERS´s TIPO A e C e CRM, somente) ao regulador. 

l) VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO  

Válvula reguladora de pressão para gás natural, piloto-operada, com 

elemento filtrante incorporado no piloto, com indicador de posição, com 

conexões roscadas compatíveis para pontos de tomadas de pressão, 

conexões flangeadas conforme norma ANSI B 16.5 ou tipo wafer entre 

flanges (para ERS´s TIPO A e C, somente); Classe de pressão 150# RF 

(Pressão Máxima: 19,7 bar), temperatura de operação do fluido entre 15 °C e 

40 °C (conforme ANSI BI6.5a-1998); Corpo/tampa do Regulador em aço 

carbono ASTM A 216 Gr. WCB, diafragma em buna-N ou viton, sede em aço 

inoxidável ou alumínio e sendo o obturador do piloto, a sede e os elastômeros 

em latão ou aço inoxidável e buna-N ou viton, respectivamente; Classe de 

precisão e estanqueidade conforme DIN EN-3380 e ANSI B16104; 

m) FILTROS  

Filtro tipo cesto (Modelo In-Line): Abertura e fecho rápido; Recomendado 

Grau de filtração com malha de 50 micra (mínimo); Corpo construído em aço 

fundido ou aço carbono, conforme ASTM-A216 Grau WCB; Elemento filtrante 

em malha metálica inox, AISI 304 ou 316, reforçado em chapa perfurada AISI 

304 ou 316; Conexão flangeada conforme norma ANSI B 16.5 RF; 

Recomendado com dispositivo dreno; 100% testados hidrostaticamente e 

documentação conforme prontuário NR13; (Filtros para ERS´s Tipo B, D e 

CRM, somente). 

Filtro tipo Y/T (Modelo In-Line): Abertura rápida; Recomendado Grau de 

filtração com malha de 50 micra; Corpo e tampa construídos em aço inox 316, 

304 ou ASTM A351 CF8-CF8M; Elemento filtrante em chapa perfurada e tela 

mesh; Recomendado com dispositivo dreno; Sendo as vedações da tampa e 
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dreno em Viton e/ou PTFE; Conexão SW- encaixe solda (Filtros para ERS´s 

TIPO A e C, somente). 

OBS.: Embora dados de filtragem citados baseados em padrões de 

distribuidoras e sugestões de fabricantes, deve-se prevalecer o Grau de 

filtragem compatível com o dimensionamento do projeto, respeitando as 

folhas de dados dos equipamentos localizados a montante e jusante da 

malha da estação; 

Atente-se que, a velocidade não deve exceder o máximo na entrada e saída 

do filtro, na condição da máxima vazão com mínima pressão de operação a 

montante.  

n) VÁLVULA DE ALÍVIO 

Corpo em aço carbono ASTM A216 Gr. WCB, alumínio SAE 323 ou aço 

fundido A536, internos: haste, sede, válvula em latão, alumínio ou aço inox 

AISI 304; Diafragma e vedação de borracha Buna-N ou Viton e tampa em 

alumínio; Sendo os dados de pressão de entrada máxima e faixa de ajuste de 

acordo com as informações das tabelas 3, 4, 5, 6 e 7 constantes nesta 

especificação técnica; Temperatura de operação entre 15 °C e 40 °C 

(conforme ANSI BI6.5a-1998); Diâmetro nominal e diâmetro do orifício 

conforme especificações do fabricante/fornecedor respeitando os dados do 

dimensionamento do projeto quanto as variáveis em cada folha de dados a 

ser preenchida pelos mesmos; Conexões roscáveis padrão NPT se DN < 2”. 

o) MANÔMETRO 

Os manômetros devem ser analógicos, classe A1, com elemento elástico tipo 

bourdon, com caixa em aço inox a prova de tempo grau mínimo IP-54 

(conforme NBR-6146), visor 100mm, conexão vertical ¼” padrão NPT; 

Ranges: 0 – 6 kgf/cm2 e 0 – 20kgf/cm2; Apresentar certificado de calibração 

e selo de calibração no manômetro.  

p) TUBINGS E CONEXÕES (CONECTORES, TÊ´s, CURVAS, ETC) 

Os tubbings devem ser em aço inoxidável conforme AISI 316 10mm -3/8”OD 

x 1,5 tubo S/C; Todos os conectores de compressão (do tipo com porca e 
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anel de aperto), conexões e acessórios instrumentados devem ser em aço 

inox AISI 316 (conforme DIN 2353), dupla anilha OD; 

Todos os materiais, componentes e dispositivos da malha de instrumentação, 

devem ser adequados para trabalhar com pressões iguais ou superiores a 

1000psi (70bar); 

Devido às peculiaridades dos materiais todos os itens devem ser de mesmo 

fabricante ou de fabricantes compatíveis, evitando que a diversidade de 

padrões acarrete vazamentos ou incompatibilidade; 

Devem ser identificados com o número de lote de fabricação no corpo, 

logomarca ou nome do fabricante, tamanho nominal do tubo/bitola e pressão 

máxima de trabalho; 

Possuir corpo compacto, monobloco e fundido;  

Todos os itens deverão ter sua qualidade comprovada e não será aceito o 

fornecimento de materiais de 2ª linha ou de qualidade baixa, sendo facultado 

a PBGÁS o direito de recusa dos materiais nessa situação.  

q) CAIXA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TAMPA EM F°F° 

NODULAR (exceto ERS-D e CRM) 

O material da caixa deve ser em polietileno de alta densidade (HDPE) com as 

seguintes características:  

          - Resistência a tração: 21,37 a 37,92 N/mm² (ISSO 1926); 

          - Flexibilidade 1103 a 1447 N/mm² (ISSO 1290-2); 

          - Resistência ao impacto 270 a 800 J/M (ISSO 180-1A); 

          - Temperatura de deflexão 73 a 82 °C (ISO75-1); 

          - Massa específica 0,955 g/cm³ (ISSO 8962); 

          - Sem absorção de água; 

          - Dimensões máximas da caixa: Sugestão: 1,2m x 1,0m x 0,8m (Comp. 

x Larg. x Prof.); 

O material da tampa com seguintes características: 

          - Ferro fundido nodular para carga vertical mínima de 12,5 T (EN124 

Classe B125); 
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          - Tampa com fechadura para impedir acesso de pessoas não 

autorizadas; 

A Tampa deverá permitir ser removida totalmente da caixa. 

OBS.: Embora as especificações da caixa supracitadas sejam baseadas em 

sugestão e padrão de fornecimento anterior, deve-se prevalecer a 

especificação compatível com o dimensionamento do projeto, respeitando as 

folhas de dados dos equipamentos localizados a montante e jusante da 

malha da estação. 

 

r) CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO ERS-C 

Tabela 3 – ERS Tipo C  

 
Pressão 
(kgf/cm²) 

Pressão regulada 
(kgf/cm²) 

Vazão 
(m³/h) a 

20°C 
1atm 

Vazão 
(m³/dia) 
a 20°C 
1atm 

Ajuste válv. shut-
off (kgf/cm²) 

Ajuste 
válv. alívio 
(kgf/cm²) 

Manômetro (kgf/cm²) 
 

 
Entrada Tramo1 Tramo2 

Tramo
1 

Tramo
2 

 Entrada Saída 

Mínima 8,5 1,0 1,0 250 1000 ------ ------ ------ ------ ------ 

Nominal  10,0 2,0 
1,8 

 
425 1700 2,4 2,6 2,2 ------ ------ 

Máxima 19,0 4,0 4,0 650 2600 ------ ------ ------ ------ ------ 

Faixa de 
leitura -
range  

------ ------  ------ ------ ------ ------ ------ 0 a 20 0 a 6 

Resolução  ------ ------  ------ ------ ------ ------ ------ 0,05 0,05 

 

r.1 02 (duas) estações de regulagem secundária – ERS para gás natural com tramo duplo 
instrumentado (ERS tipo “C”) conforme Especificação Técnica Nº 003/12 e desenho 
esquemático Nº GEE/DTC/PBGÁS – 011/13; 
 
r.2 04 (quatro) kits de sobressalentes (conjunto de internos) para aplicação nas válvulas tipo: 
bloqueio, reguladora, segurança, alívio, shut-off, inclusive piloto e filtros da ERS tipo “C”, 
cada kit de sobressalente deve conter todos os elementos móveis e que possam apresentar 
desgaste durante o funcionamento da válvula reguladora (inclusive piloto) e da válvula de 
segurança shut-off, tais como, mas não se limitando a: molas, diafragmas, o’rings, obturador, 
sede, juntas e filtros.  
      
r.3 02 (dois) tramos sobressalentes de regulagem de pressão idêntico e com mesmas 
dimensões dos tramos da estação de regulagem secundária – ERS tipo “C”, item r.1, 
conforme desenho esquemático Nº GEE/DTC/PBGÁS – 011/13. 
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s) CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO ERS-D 

Tabela 4 – ERS Tipo D 

 

Pressão 
(kgf/cm²) 

Pressão regulada 
(kgf/cm²) 

Vazão 
(m³/h) a 

20°C 
1atm 

Vazão 
(m³/dia) 
a 20°C 
1atm 

Ajuste válv. shut-
off (kgf/cm²) 

Ajuste 
válv. alívio 
(kgf/cm²) 

Manômetro (kgf/cm²) 
 

 
Entrada Tramo1 Tramo2 

Tramo
1 

Tramo
2 

 Entrada Saída 

Mínima 8,5 1,0 1,0 800 6000 ------ ------ ------ ------ ------ 

Nominal  10,0 2,0 
1,8 

 
1300 

10000 
 

2,4 2,6 2,2 ------ ------ 

Máxima 19,0 4,0 4,0 2050 15500 ------ ------ ------ ------ ------ 

Faixa de 
leitura -
range  

------ ------  ------ ------ ------ ------ ------ 0 a 20 0 a 6 

Resolução  ------ ------  ------ ------ ------ ------ ------ 0,05 0,05 

 
s.1 01 (uma) estação de regulagem secundária – ERS para gás natural com tramo duplo 
instrumentado (ERS tipo “D”) conforme Especificação Técnica Nº 003/12 e desenho 
esquemático Nº GEE/DTC/PBGÁS – 012/13; 
 
s.2 02 (dois) kits de sobressalentes (conjunto de internos) para aplicação nas válvulas tipo: 
bloqueio, reguladora, segurança, alívio, shut-off, inclusive piloto e filtros da ERS tipo “D”, 
cada kit de sobressalente deve conter todos os elementos móveis e que possam apresentar 
desgaste durante o funcionamento da válvula reguladora (inclusive piloto) e da válvula de 
segurança shut-off, tais como, mas não se limitando a: molas, diafragmas, o’rings, obturador, 
sede, juntas e filtros.  
      
s.3 01 (um) tramo sobressalente de regulagem de pressão idêntico e com mesmas 
dimensões dos tramos da estação de regulagem secundária – ERS tipo “D”, item s.1, 
conforme desenho esquemático Nº GEE/DTC/PBGÁS – 012/13; 
 

 

t) CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO CRM Tipo 7 

Tabela 5 – CRM Tipo 7 
 

Pressão 
(kgf/cm²) 

Pressão regulada 
(kgf/cm²) 

Vazão 
(m³/h) a 

20°C 
1atm 

Vazão 
(m³/dia) 
a 20°C 
1atm 

Ajuste válv. shut-
off (kgf/cm²) 

Ajuste 
válv. alívio 
(kgf/cm²) 

Manômetro (kgf/cm²) 
 

 
Entrada Tramo1 Tramo2 

Tramo
1 

Tramo
2 

 Entrada Saída 

Mínima 8,5 1,8 1,6 25 600 ------ ------ ------ ------ ------ 
Nominal  10,0  2,0 1,8 32 750 2,2 2,4 2,2 ------ ------ 
Máxima 19,0 2,2 2,4 40 960 ------ ------ ------ ------ ------ 
Faixa de 
leitura -
range  

------ ------ 
 

------ ------ ------ ------ ------ 

0 a 20 0 a 6 

Resolução  ------ ------  ------ ------ ------ ------ ------ 0,05 0,05 

t.1 01 (um) conjunto de regulagem e medição – CRM Tipo 7 (com medidor do tipo rotativo 
G-16), para gás natural com duplo tramo, instrumentado conforme Especificação Técnica 
Nº 003/12 e desenho esquemático Nº GEE/DTC/PBGÁS – 016/13; 
t.2 02 (dois) kits de sobressalentes (conjunto de internos) – CRM Tipo 7, para aplicação nas 
válvulas tipo: bloqueio, reguladora, segurança, alívio, shut-off, inclusive piloto e filtros do 
CRM, cada kit de sobressalente deve conter todos os elementos móveis e que possam 
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apresentar desgaste durante o funcionamento da válvula reguladora (inclusive piloto) e da 
válvula de segurança shut-off, tais como, mas não se limitando a: molas, diafragmas, o’rings, 
obturador, sede, juntas e filtros.  

      

u) CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO CRM Tipo 9 

Tabela 7 – CRM Tipo 9  

 

Pressão 
(kgf/cm²) 

Pressão regulada 
(kgf/cm²) 

Vazão 
(m³/h) a 

20°C 
1atm 

Vazão 
(m³/dia) 
a 20°C 
1atm 

Ajuste válv. shut-
off (kgf/cm²) 

Ajuste 
válv. alívio 
(kgf/cm²) 

Manômetro (kgf/cm²) 
 

 
Entrada Tramo1 Tramo2 

Tramo
1 

Tramo
2 

 Entrada Saída 

Mínima 8,5 1,0 1,0 30 150 ------ ------ ------ ------ ------ 

Nominal  12,0 1,6 
1,45 

 
40 

220 
 

1,8 1,9 1,8 ------ ------ 

Máxima 19,0 1,8 1,9 55 330 ------ ------ ------ ------ ------ 

Faixa de 
leitura -
range  

------ ------  ------ ------ ------ ------ ------ 0 a 20 0 a 4 

Resolução  ------ ------  ------ ------ ------ ------ ------ 0,05 0,05 

 
u.1 01 (um) conjunto de regulagem e medição – CRM Tipo 9 para gás natural com duplo 
tramo, instrumentado conforme Especificação Técnica Nº 003/12 e desenho esquemático Nº 
GEE/DTC/PBGÁS – 013/13; 
 
u.2 02 (dois) kits de sobressalentes (conjunto de internos) – CRM Tipo 9, para aplicação nas 
válvulas tipo: bloqueio, reguladora, segurança, alívio, shut-off, inclusive piloto e filtros do 
CRM. Cada kit de sobressalente deve conter todos os elementos móveis e que possam 
apresentar desgaste durante o funcionamento da válvula reguladora (inclusive piloto) e da 
válvula de segurança shut-off, tais como, mas não se limitando a: molas, diafragmas, o’rings, 
obturador, sede, juntas e filtros.     
 

O fornecimento das Estações e dos componentes abrangerá os itens das Tabelas 8 e 9 

abaixo: 

Tabela 8 – Resumo de Fornecimento ( ERS e CRM) 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT APLICAÇÃO 

1 ERS – TIPO “C” UND 2 

BORBOREMA; 
VELAME 

2 
KIT INTERNOS PARA VÁLVULAS TIPO: BLOQUEIO, REGULADORA, 
SEGURANÇA, ALÍVIO, SHUT-OFF, INCLUSIVE PILOTO E FILTROS DA 
ERS - TIPO “C” 

CONJ 4 

3 TRAMO ADICIONAL DA ERS – TIPO “C” UND 2 

4 ERS – TIPO “D” UND 1 
 
 

BORBOREMA 
 

5 
KIT INTERNOS PARA VÁLVULAS TIPO: BLOQUEIO, REGULADORA, 
SEGURANÇA, ALÍVIO, SHUT-OFF, INCLUSIVE PILOTO E FILTROS DA 
ERS - TIPO “D” 

CONJ 2 

6 TRAMO ADICIONAL DA ERS – TIPO “D” UND 1 

7 CRM Tipo 7 UND 1 

D’ÁQUA 
8 

KIT INTERNOS PARA VÁLVULAS TIPO: BLOQUEIO, REGULADORA, 
SEGURANÇA, ALÍVIO, SHUT-OFF, INCLUSIVE PILOTO E FILTROS 
DO CRM Tipo 7 

CONJ 2 

9 CRM Tipo 9 UND 1 

MANGABEIRA 
SHOPPING 10 

KIT INTERNOS PARA VÁLVULAS TIPO: BLOQUEIO, REGULADORA, 
SEGURANÇA, ALÍVIO, SHUT-OFF, INCLUSIVE PILOTO E FILTROS 
DO CRM Tipo 9 

CONJ 2 



 
 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 
TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO 2 

______________________________________ 

21/27 

 

 
 
 

Tabela 9 – Componentes de Estação  

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANT. 

(Un) 
APLICAÇÃO 

11 
JUNTA DE ISOLAMENTO ELÉTRICO TIPO MONOLÍTICO EM AÇO 
CARBONO API-5L GR.B SCHD 40  DN 2” CLASSE ANSI 150 (PN25), 
EXTREMIDADES BISELADAS. 

3 

BUN 

12 

VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PILOTO OPERADA DN 2”; 
PRESSÃO DE ENTRADA: 8 KGF/CM² MÍN, 10 KGF/CM² NORMAL, 12 
KGF/CM² MÁX. PRESSÃO REGULADA: 1,8 KGF/CM² MÍN, 2 KGF/CM² 
NORMAL, 2,2 KGF/CM² MÁX; VAZÃO NORMAL 75 M³/H, VAZÃO MÁX 120 
M³/H. FLANGEADA 

1 

13 KIT DE INTERNOS PARA VÁLVULA REGULADORA DN 2” DO ITEM 2 1 

14 

VÁLVULA DE SEGURANÇA SHUTT-OFF DN 2”; PRESSÃO DE ENTRADA: 8 
KGF/CM² MÍN, 10 KGF/CM² NORMAL, 12 KGF/CM² MÁX. FAIXA DE 
REGULAGEM: 1,0 A 5,0 KGF/CM². VAZÃO NORMAL 75 M³/H, VAZÃO MÁX 
120 M³/H. FLANGEADA 

1 

15 KIT DE INTERNOS PARA VÁLVULA SHUT-OFF DN 2” DO ITEM 4 1 

16 

VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO WAFFER, DUPLA PORTINHOLA, CLASSE 
ANSI 150 (PN 16), CORPO EM FERRO FUNDIDO GG25, PORTINHOLAS EM 
AÇO INOX ASTM-A-351 CF8, HASTE E MOLA INOX AISI 416, VEDAÇÃO DE 
BORRACHA BUNA-N, SEDE MACIA. DN 2”. 

3 

 

2. JUSTIFICATIVA.  

2.1. A aquisição dos materiais e equipamentos acima citados, destina-se à 
construção e montagem de redes e ramais de ligação para fornecimento de 
gás natural aos clientes da PBGÁS, dos segmentos industrial, residencial e 
comercial, localizados nas Regiões Metropolitanas de João Pessoa/PB e 
Campina Grande/PB. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS. 

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens 
comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, e do Decreto Estadual nº 
24.649/2003. 

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.  

4.1. Os bens deverão ser entregues no prazo de 90 (noventa) a 120 (cento e 
vinte) dias consecutivos para ERSs e CRMs, e de 30 (trinta) a 60 
(sessenta) dias consecutivos para COMPONENTES DE ESTAÇÃO, 
contados a partir da data de emissão da Autorização de Fornecimento (AF) 
pela PBGÁS, na forma de fornecimento de frete será CIF, (custeado pelo 
fornecedor), no seguinte endereço: Rua Manoel Paulino Gomes, s/n – Bairro 
Mário Andreazza – Bayeux – PB, incluído carrego e descarrego do material no 
local indicado e no prazo citado, contados a partir da emissão da Autorização 
de Fornecimento do Material (AFM). 
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4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente logo após a entrega pela 
Comissão de Recebimento da PBGÁS, para efeito de posterior verificação de 
sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na proposta. 

4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 
proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a 
contar da notificação do CONTRATADO, às custas do fornecedor, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades. 

4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados do Recebimento Provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação mediante emissão do Termo 
de Recebimento Definitivo pelo Gestor do Contrato. 

 

4.4.1. A Comissão de Recebimento deverá encaminhar relatório 
declarando o recebimento do material e a conformidade das 
especificações técnicas e quantitativos juntamente com a Nota 
Fiscal, para fins de pagamento e quitação da fatura emitida pelo 
fornecedor. 

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade do CONTRATADO pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

4.6. Como condição de recebimento do objeto pela PBGÁS, e posterior 
pagamento, o fornecedor deverá comprovar, no ato da entrega do material, a 
origem da mercadoria ou bem fornecido respeitado os termos da proposta 
apresentada na licitação, quando este cotar preço para marca que não seja de 
sua fabricação, mediante apresentação de nota fiscal de origem. 

4.7. A Comissão de Recebimento, ao atestar o recebimento do objeto, deverá 
informar se a entrega foi realizada no prazo; se não, anexar parecer técnico 
encaminhado à Autoridade Competente, nos termos do Art. 4º da Lei nº 
9.697/2012 (CAFIL). 

 

5. OBRIGAÇÕES DA PBGÁS 

5.1.  São obrigações da PBGÁS: 

5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e 
seus anexos; 

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos 
bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes 
do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivos; 
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5.1.3. Comunicar ao CONTRATADO, formalmente, sobre imperfeições, 
falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que 
seja substituído, reparado ou corrigido; 

5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do 
CONTRATADO, através de Comissão/Colaborador especialmente 
designado; 

5.1.5. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO no valor correspondente 
ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no 
Edital e seus anexos; 

5.2. A PBGÁS não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de 
ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

6.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e 
anexo e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, 
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e 
prazo de garantia ou validade; 

6.1.2. O objeto, quando for o caso, deve estar acompanhado do manual 
do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede 
de assistência técnica autorizada; 

6.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de 
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

6.1.4. Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas 
expensas, no prazo fixado neste termo de referência, o produto 
com avarias ou defeitos; 

6.1.5. Comunicar à PBGÁS, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas que antecede a data da entrega, os motivos que 
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

6.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação; 
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7. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

7.1.  Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado 
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 
observados. 

7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 
70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.3. O representante da PBGÁS anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

 

 

8. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

8.1. O prazo de vigência da contratação será até 31/12/2014, a partir da data 
da assinatura do Contrato, e será adstrito à vigência do respectivo crédito 
orçamentário, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

 

9. PRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTA 

9.1. O prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos. 

 

10. CONDIÇÕES GERAIS 

10.1. O pagamento será efetuado pela PBGÁS, em moeda corrente, através de 
conta bancária indicada pelo fornecedor, em até 15 (quinze) dias após a 
entrega efetiva do material ou a prestação do serviço, acompanhado do 
documento de cobrança (nota fiscal, nota fiscal/fatura, recibos e/ou outros 
reconhecidos legalmente). 

10.2. Por ocasião do pagamento, e de acordo com os termos do inciso II, do art. 
7º, da Lei nº 10.128/2013, será retido 1,6% (um vírgula seis por cento) das 
empresas de médio porte ou superior e 1% (um por cento) das empresas de 
pequeno porte, em favor do Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo 
– Fundo Empreender PB, do Governo do Estado da Paraíba, incidente sobre 
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o valor constante da nota fiscal, fatura ou recibo emitido pelo licitante 
CONTRATADO. 

10.3. O fornecedor vencedor do processo deverá apresentar os documentos 
abaixo listados referentes à regularidade fiscal e social, quando solicitados 
pela PBGÁS:  

a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta 
Licitação; 

c)  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão 
Positiva com efeitos de negativa, relativos a Tributos Federais e a 
Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

d)  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante 
apresentação de Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos 
de Negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do 
domicílio ou sede do licitante; 

e)  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante 
apresentação de Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos 
de Negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Município do 
domicílio ou sede do licitante; 

f)  Prova de regularidade de situação relativa à Seguridade Social, 
demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou 
Certidão Positiva com efeito de negativa, relativa às contribuições 
previdenciárias e às de terceiros, emitida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil;  

g) Prova de regularidade de situação relativa ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando o cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei, mediante apresentação de 
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa 
Econômica Federal (CEF); 

h)  Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei 
Federal nº 12.440/2011. 
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11. INSPEÇÃO 

11.1. Todo o fornecimento estará sujeito à inspeção por parte da PBGÁS e/ou 
empresa de inspeção subcontratada, durante ou após a fabricação. O 
FORNECEDOR deverá emitir comunicado à PBGÁS, com 10 (dez) dias de 
antecedência. Indicando o número do CONTRATO/Autorização de 
Fornecimento de Material, item e local onde será realizada a inspeção ou para 
o caso do item 18.8. Caso venha a ocorrer uma reprovação de um 
determinado lote pela PBGÁS, os custos correspondentes à hospedagem e 
deslocamentos (aéreos e terrestres) correrão por conta do FORNECEDOR. 

11.2. A PBGÁS poderá realizar inspeções aleatórias durante a montagem das 
Estações. 

11.3. As inspeções poderão, a critério da PBGÁS, ser realizadas nas instalações 
do FORNECEDOR ou de seu(s) subfornecedor (es) e no local de entrega das 
Estações. Quando forem realizados nas instalações do FORNECEDOR ou de 
seu(s) subfornecedor (es), deverá ser proporcionado ao Inspetor, sem ônus 
para a PBGÁS, toda a assistência técnica necessária, inclusive acesso a 
documentação contratual, incluindo desenhos, dados de produção e 
registros/certificados/relatórios de qualidade. 

11.4. No caso da inspeção não se realizar por culpa exclusiva do 
FORNECEDOR, ou for necessária uma reinspeção como decorrência de 
rejeição da estação em inspeção anterior, esta reembolsará à PBGÁS os 
custos de presença do Inspetor, ou seus prepostos, nas suas instalações. A 
PBGÁS poderá efetuar o respectivo débito do valor a ser reembolsado 
diretamente em qualquer fatura pendente de pagamento ao FORNECEDOR, 
bem como aquelas dispostas no subitem 18.1. 

11.5. Para execução de toda e qualquer etapa de inspeção, o FORNECEDOR 
apresentará ao Inspetor os documentos segundo os quais as Estações foram 
fabricadas, e os documentos deverão estar aprovados previamente pelo 
FORNECEDOR, ou firma contratada para tal fim. 

11.6. Caso qualquer estação inspecionada ou submetida a teste deixe de 
satisfazer à Especificação, Normas Aplicáveis ou Requisitos de Inspeção 
Contratuais, a PBGÁS poderá rejeitá-la, sendo que o FORNECEDOR deverá, 
então, substituir a estação ou efetuar todas as alterações necessárias a fim de 
atender tais exigências, sem ônus adicional à PBGÁS, devendo o item ser 
novamente submetido à inspeção ou teste. 

11.7. Nenhuma estação sujeita à inspeção poderá ser despachada sem a 
liberação, por escrito, do Inspetor, sob pena do FORNECEDOR arcar com 
todos os ônus decorrentes desta decisão. 

11.8. A PBGÁS poderá optar pela inspeção das Estações no local de entrega, 
caso em que deverá ser comunicado ao FORNECEDOR, por escrito, antes do 
despacho. 
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11.9. O direito da PBGÁS de inspecionar e, quando necessário, rejeitar a 
estação após sua chegada ao destino final, não deverá, de maneira alguma, 
ser limitado ou ser posto de lado em virtude de ter sido a estação 
inspecionada e aprovada pela PBGÁS, ou seus representantes, antes do 
embarque. 

11.10. As Estações liberadas de inspeção na fábrica do FORNECEDOR estarão 
sujeitas à verificação pela FISCALIZAÇÃO da PBGÁS. 

 

12. ANEXOS. 

 Especificação Técnica para CRM e ERS: nº ET-GEE-003-12/Rev. 1; 
Data: 10/09/2013. 

 Folha de dados: nº FD-GEE-03.2013 Rev. 0; Data: 19/04/2013. 

 Folha de dados: nº FD-GEE-04.2013 Rev. 0; Data: 19/04/2013. 

 Folha de dados: nº FD-GEE-05.2013 Rev. 0; Data: 21/08/2013. 

 Folha de dados: nº FD-GEE-06.2013 Rev. 0; Data: 21/08/2013. 

 Folha de dados: nº FD-GEE-07.2013 Rev. 0; Data: 15/10/2013. 

 Desenho esquemático: nº GEE/DTC/PBGÁS – 011/13 Rev. 0; Data: 
24/07/2012. 

 Desenho esquemático: nº GEE/DTC/PBGÁS – 012/13 Rev. 0; Data: 
out/2013. 

 Desenho esquemático: nº GEE/DTC/PBGÁS – 013/13 Rev. 0; Data: 
out/2013. 

 Desenho esquemático: nº GEE/DTC/PBGÁS – 016/13 Rev. 0; Data: 
ago/2013. 
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1 - OBJETIVO 
A presente Especificação Técnica tem por objetivo descrever os requisitos básicos para o dimensionamento, 

projeto, fabricação e montagem de CRM e ERS para implantação na Rede Geral de Distribuição de Gás Natural da 
PBGÁS no Estado da Paraíba, atendendo aos requisitos mínimos de qualidade exigidos pelas Normas Brasileiras e 

Internacionais em vigor. 
 
 

2 - COMPONENTES DO CRM e ERS 
Os CRMs são constituídos, basicamente, de: 

 Junta monolítica de Isolamento Elétrico; 

 Entrada da estação com sistema de bloqueio; 

 Filtragem; 

 Sistema de segurança (Shutt-Off e Alívio); 

 Sistema de regulagem de pressão; 

 Manômetros (Pis) na Entrada, Saída, e Tramos By Pass de Medição 

 Sistema de Medição (Medidor e Computador de Vazão); 

 Painel solar; 

 Instalação elétrica; 

 Sistema de Aterramento (Estação, Skid e medição); 

 Saída da estação com sistema de bloqueio; 

 Válvula de retenção (sede macia); 

 Tubbings para tomadas de pressão; 

 Tubos, conexões e acessórios em aço carbono; 

 Sistema de fixação em estrutura metálica (Skid) em aço carbono; 
 
As ERS são constituídas, basicamente, de: 

 Junta monolítica de isolamento elétrico;  

 Entrada da estação com sistema de bloqueio; 

 Sistema de Aterramento (Estação e Skid); 

 Filtragem; 

 Sistema de segurança (Shutt-Off); 

 Sistema de regulagem de pressão; 

 Saída da estação com sistema de bloqueio; 

 Tubbings para tomadas de pressão; 

 Tubos, conexões e acessórios em aço carbono; 

 Sistema de fixação em estrutura metálica (Skid) em aço carbono (CRMs); 

 Caixa em polietileno de alta densidade com tampa em FoFo nodular; 
 

2.1. ENTRADA  
O gás é transferido da rede de distribuição para o CRM ou ERS através de um ramal interligado à sua 

entrada, passando pela junta monolítica de isolamento elétrico até a válvula de bloqueio de entrada.  
 
2.2. FILTRAGEM 
Após a passagem pela válvula de bloqueio, o gás deverá passar através de um filtro de abertura rápida a fim 

de possibilitar a limpeza do gás da maneira mais expressiva possível. O grau de filtragem deverá ser adequado à 
pureza do gás a ser entregue ao consumidor. A filtragem é necessária para manter a rede a jusante sem impurezas, 
prolongando assim a vida útil dos equipamentos colocados à jusante do filtro. 

 
2.3. SISTEMA DE SEGURANÇA 
A montante da válvula reguladora de pressão, é instalada uma válvula de bloqueio automático (Shutt-Off), 
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visando a interrupção do fluxo de gás caso a pressão a jusante do CRM ou ERS ultrapasse um valor determinado, 
garantindo assim mais segurança às instalações do consumidor ou da rede. Também será instalado nos CRMs uma 
válvula de alívio de pressão visando o descarte do fluxo de gás para a atmosfera caso a válvula de bloqueio 
automático não atue e a pressão a jusante do CRM ultrapasse um valor determinado. 

 
2.4. SISTEMA DE REGULAGEM DE PRESSÃO 
A regulagem de pressão é efetuada pela válvula reguladora que reduz a pressão de entrada para os valores 

estabelecidos para a pressão de saída.  
 
2.5. MEDIÇÃO DE VOLUME 
Nas proximidades da saída do CRM haverá um Medidor de Volume para possibilitar a medição do consumo 

junto ao cliente. O medidor deverá ter aprovação e certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (INMETRO) para transferência de custódia. A PBGÁS não aceita a instalação de medidores do 
tipo quantômetro em nenhum CRM. O MEDIDOR DE VAZÃO DEVERÁ SER DO TIPO ROTATIVO.  

  Nas proximidades do CRM, deverá ser instalado um Corretor de Volume (Computador de Vazão) para permitir 
a medição de vazão, pressão, temperatura e demais dados, acumulando e transferindo os seus valores para a 
PBGÁS via modem.  

 
2.6. SAÍDA DO CRM/ERS 
Após a redução de pressão, passagem pela válvula de retenção e medição, o gás é transferido ao 

consumidor, passando através da válvula de bloqueio de saída da estação. 
 
2.7. MONTAGEM 
Segmentos de tubulação em API 5L Gr. B, espessura de parede Schedule 40; Os parafusos serão do tipo 

estojos em material ASTM-A-197 ou A-193 Gr.B7, as porcas em ASTM-A-194 Gr. 2H e as arruelas deverão ser do 
tipo pesado, tudo bicromatizado;  

As juntas de papelão hidráulico (se houver) deverão estar de acordo com a EB 212 da ABNT e dimensões de 
acordo com a ANSI/ASME B.16.21; A transição PEAD x Aço, deverá ser PE80 SDR11 e API 5L Gr. 

Os flanges serão do tipo pescoço, com ranhuras concêntricas, face com ressalto RF, conforme ANSI/ASME 
B16.5 e o material ASTM-A-105, classe de pressão #150; 

As ligações entre os componentes da estação com diâmetro acima de 2” deverão ser flangeadas; Não serão 
permitidas ligações roscadas entre tubos e conexões, exceto em tubulações de pequeno diâmetro para impulso ou 
comando de válvulas e instrumentos, nos instrumentos, sendo elas soldadas -SW- na linha principal;  

As tomadas de pressão para instrumentação deverão ser independentes em cada tramo;  
O CRM/ERS deve ser montado em estrutura metálica (skid) construído em perfil laminado de aço, 

autoportante, projetado para suportar toda a estação e os esforços de transporte montados com elementos de 
nivelamento; Elementos para içamento da estação também deverão ser previstos no projeto e elementos para 
aterramento, dentro de caixa de polietileno de alta densidade aterrável com tampa em ferro fundido nodular;  

A fixação do tubo aos suportes deverá ser feita com grampo U galvanizado no mínimo, não sendo permitido o 
contato direto do tubo com o suporte, devendo-se utilizar calços em chapas de poliuretano ou teflon com espessura 
mínima de 5mm;  

A estação não deverá possuir apoio metálico ou abraçadeiras no skid a montante na junta de entrada, bem 
como a jusante da junta de saída, evitando-se a ocorrência de by-pass elétrico das juntas. 

Cabe destacar que o material deverá resistir a exposição a ultravioleta mantendo suas propriedades durante 3 
anos no mínimo.  

O sentido de fluxo do gás na estação deverá ser indicado, com no mínimo duas setas indicativas em 
segmentos distintos na tubulação.  
 
 
2.8        INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

              Todo material fornecido deverá estar em conformidade com a classificação da área e com os respectivos 
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certificados de qualidade expedidos pelos órgãos ou entidades responsáveis pela sua fiscalização.  
              Todo material, equipamentos e acessórios (eletrodutos, cabos, blindaletes, unidades seladora, prensa-cabos, 
tomadas, mangueiras, tubos flexíveis, conexões, curvas, luvas, niples, caixas de passagem, de distribuição, de 
inspeção ou de ligação, etc.) deve ser especifico para uso em instalações elétricas e de comunicação em áreas 
classificadas, conforme NBR IEC 60079, NBR 5363 e demais normas vigentes.  
O Contratado deverá apresentar previamente o esquema elétrico para aprovação pela PBGÁS. 
 

 
3. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 
Os materiais devem ser fornecidos de acordo com o disposto nas Normas Técnicas abaixo relacionadas, bem como 
nas demais Normas por elas referenciadas, em suas revisões mais recentes: 

 ABNT NBR 5363 – Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas; 

 ABNT NBR 11876 - Módulos fotovoltaicos; 

 ABNT NBR 11877 - Sistemas fotovoltaicos; 

 ABNT NBR 12136 - Módulos fotovoltaicos - Determinação de características fotoelétricas;  

 ABNT NBR 12137 - Módulos fotovoltaicos - Ensaios mecânicos e ambientais; 

 ABNT NBR 12712 – Projeto de Sistemas de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível; 

 ABNT NBR IEC 60079 - Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas  
Parte 14: Instalação elétrica em áreas classificadas (exceto minas);  

 ABNT NBR 14105 – Medidores de Pressão. Parte 1: Medidores analógicos de pressão com sensor de 
elemento elástico – Requisitos de fabricação, classificação e utilização;  

 ABNT – NBR 14978 – Medição eletrônica de gás – Computadores de vazão;  

 ABNT NBR ISO/IEC 17025 – Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração; 

 AGA ANSI B109.3 – Rotary-Type Gas Displacement Meters; (ou a que vier a substituí-la); 

 AGA – Transmission Measurement Committee Report N° 7 – Measurement of Gas by Turbine Meters; 

 AGA – Transmission Measurement Committee Report N° 8 – Compressibility Factors of Natural Gas and Other 
Related Hydrocarbon Gases; 

 ASME B 31.8 – Gas Transmission and Distribution Piping System; 

 ANSI/ASME B 16.5 - Dimensões de flanges e válvulas; 

 ANSI /ASME 16.34 - Válvulas flangeadas; 

 ANSI B 109.3 – Rotary-Type Gas Displacement Meters; 

 PETROBRAS N-0076 – Materiais de Tubulação para Instalações de Refino e Transporte; 

 PETROBRAS N-115 – Fabricação e Montagem de tubulação Industrial; 

 PETROBRAS N-133 – Soldagem; 

 PETROBRAS N-442 – Pintura Externa de Tubulações em Instalações Terrestres; 

 PETROBRAS N-1550 – Pintura de Estrutura Metálica; 

 PETROBRAS N-2247 – Válvula Esfera em Aço Para Uso Geral e Fire Safe;  

 Portaria INMETRO n° 114, de 16 de outubro de 1997; 

 IEC 79 – Electrical apparatus for explosive gas atmospheres; 
 
 
4. GARANTIA DO FORNECIMENTO 

4.1. Antes da fabricação o fornecedor deve apresentar, para aprovação da PBGÁS, as Folhas de Dados 
(FD) com as especificações referentes aos equipamentos/instrumentos, assim como os projetos detalhados do CRM e 
ERS.  

 
4.2.    As inspeções, ensaios e testes (solda, estanqueidade, dimensional, etc.) do CRM e ERS e respectivos 

componentes devem ser executados por inspetores habilitados e qualificados conforme estabelecido nas normas 
indicadas no item 5 deste Termo de Referencia. 
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4.3. O CRM e ERS e todos os seus acessórios, incluindo válvulas, instrumentos de medição e demais 
equipamentos, devem ter prazo mínimo de garantia de 12 (DOZE) meses a partir da data de entrega. 

 
4.4.     O medidor e os manômetros deverão ter calibração por entidade certificada pelo INMETRO, com 

validade de calibração de no mínimo onze meses após a data de entrega do CRM. 
 
4.5.  Deverá ser apresentada Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo CREA do 

profissional responsável pelo projeto e dimensionamento do CRM e ERS.  
 
4.6      Itens específicos para medidores: 

                          4.6.1 Quando acionada a garantia, o Contratado deverá providenciar a retirada e o transporte do 
medidor do almoxarifado da PBGÁS para o laboratório/oficina do Contratado. O Contratado terá o prazo de 01 (uma) 
semana, após a retirada do medidor, para emitir laudo detalhado do problema, assinado por profissional qualificado, 
atestando os motivos da quebra/falha do medidor. Será também de responsabilidade do Contratado o retorno do 
medidor para a PBGÁS independente do resultado do laudo.  
                          4.6.2 Caso exista divergência entre a PBGÁS e o Contratado sobre as causas da não conformidade 
no medidor, ficará a cargo do Contratado realizar análise com terceiros, sendo esta instituição ou empresa 
credenciada pelo Inmetro para realizar esse tipo de serviço (IPT, CTGAS, etc.).       

 
4.7      Itens específicos para corretores de volume: 

                           4.7.1 Quando acionada a garantia, o Contratado deverá providenciar a retirada e o transporte do 

equipamento do almoxarifado da PBGÁS para o laboratório/oficina do Contratado. O Contratado terá o prazo de 01 

(uma) semana, após a retirada do equipamento, para emitir laudo detalhado do problema, assinado por profissional 

qualificado, atestando os motivos da quebra/falha. Será também de responsabilidade do Contratado o retorno do 

conversor para a PBGÁS independente do resultado do laudo.  

                          4.7.2 Caso exista divergência entre a PBGÁS e o Contratado sobre as causas da não conformidade 

no conversor, ficará a cargo do Contratado realizar análise com terceiros, sendo esta instituição ou empresa 

credenciada pelo Inmetro para realizar esse tipo de serviço (IPT, CTGAS, etc.).    

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

5.1 Válvula de bloqueio:  

 Válvula esfera com montagem trunnion, corpo bipartido assimétrico tipo side entry, FIRE-SAFE, conexão 
flangeada com ressalto conforme ANSI B 16.5, face a face conforme ANSI B16.10 e API 6D de duplo 
bloqueio, classe de pressão 150#, fluido conduzido gás natural, temperatura de operação do fluido entre 15 e 
40 °C, passagem plena, acionamento 90° por haste/alavanca, corpo e tampa em aço forjado ASTM A 105 ou 
fundido ASTM A 216 Gr. WCB, esfera e haste em aço inox ASTM A351-CF8M, AISI 304 ou AISI 410, vedação 
da esfera, da haste e do corpo resiliente em PTFE ou Buna-N;  

 Todas as válvulas de bloqueio deverão apresentar indicação clara da operação de fechamento e abertura; 

 Deve ser adotado sentido horário para fechamento. As válvulas devem dispor de um dispositivo para indicar 
sua posição. As válvulas de bloqueio secundárias, nos diâmetros para vent's e drenagem devem ser do tipo 
tripartida, de encaixe e solda e de classe de pressão mínima de #800.  

 
5.2 Junta de isolamento: 

 Junta de isolamento elétrico tipo monolítico em aço carbono API-5L Gr.B Schd 40  Classe ANSI 150 (PN25), 
extremidades biseladas, de acordo com a tubulação, acessórios e conexões de aço-carbono; 

 As juntas de isolamento elétrico devem conter dois terminais tipo plug em forma de parafusos com rosca 
diâmetro ¼ UNC em aço inoxidável AISI 304, de 15mm±1mm de altura, soldados em cada extremo da junta, 
com porca e contra-porca de mesmo material, para fixação de terminal olhal de cabo elétrico de medição em 
ponto de teste de isolamento elétrico. A resistência elétrica do conjunto deve ser de 4 kΩ, no mínimo, com 
rigidez dielétrica mínima garantida de 3 kV e resistência maior do que 5 MΩ, medidos com megômetro na 
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tensão de teste de 1kV por tempo indeterminado, posicionadas nos extremos da estação. 
 

5.3 Válvula de segurança shutt-off (ESDV): 

  Válvula de bloqueio automático (shutt-off) para gás natural conforme EN14382, atuada por aumento de 
pressão (falha-fecha), conexões flangeadas, conforme norma ANSI B 16.5, classe de pressão 150# RF, 
pressão de ajuste para desarme (fechamento da válvula) de 1,5 a 3,5 kgf/cm² (CRMs) e de 1,5 a 5,5 kgf/cm² 
(ERSs), com válvula de equalização de pressões à montante e à jusante da sede em by-pass, temperatura de 
operação do fluido entre 15 °C e 40 ºC, corpo do regulador em aço carbono ASTM A 216 Gr. WCB, diafragma 
em buna-N ou viton, obturador em aço inoxidável, sede em latão; 

 O desarme da válvula de fechamento por sobrepressão deverá ser por dispositivo mecânico, sendo vedada a 
utilização de dispositivos magnéticos. Corpo em aço forjado A216 WCB.  

 
5.4 Válvula reguladora de pressão:  

 Válvula reguladora de pressão para gás natural, piloto-operada, com conexão para a tomada de pressão, 
conexões flangeadas conforme norma ANSI B 16.5, classe de pressão 150# RF, temperatura de operação do 
fluido entre 15 °C e 40 °C, corpo do regulador em aço carbono ASTM A 216 Gr. WCB, diafragma em buna-N 
ou viton, sede em aço inoxidável.  

 
5.5 Filtro:  

 Filtro tipo cesto: Abertura e fecho rápido.  20μm. Elemento filtrante em malha metálica inox AISI 304 reforçado 
em chapa perfurada AISI 304. Conexão flangeada; 

 Filtro tipo Y: Abertura rápida.  20μm. Construído em aço inox 316; Elemento filtrante em chapa perfurada e tela 
mesh. Vedações em Viton e PTFE. Corpo e tampa ASTM A351 GR.CF8M. Conexão roscada NPT; 

 
             5.6 Medidor: 
 
             5.6.1 Medidor de Deslocamento Positivo, Tipo Rotativo (Lóbulos): 

 Material de Corpo: Alumínio; 

 Range: 1:20; 

 Tipo de Conexão: ANSI B.16.5, classe 150 lbs; 

 Pressão Máxima de Operação: 12 bar; 

 Possuir gerador de pulsos de baixa freqüência incorporado; 

 Próprio para trabalhar com fluido Gás Natural, podendo trabalhar dentro da seguinte faixa de temperatura: 20º 
C / 42º C; 

 Homologado para transferência de custódia, conforme determinações do INMETRO (certificado de aprovação 
de modelo); 

 Totalizador com no mínimo 8 (oito) dígitos; 

 Internos em Alumínio e Aço Inox; 

 Precisão: ± 1% (um por cento) para 0,2 x Qmáx < Q < Qmáx; 

 Repetibilidade: ≤ 0,1%; 

 Distância máxima entre faces frontal e traseira: não superior a 450 mm; 

 Possuir tomada de pressão e temperatura no corpo do medidor para conexão ao computador de vazão (ou 
eletrocorretor); 

 Possuir devidamente instalado no corpo do medidor poço de temperatura;  

 Ser fornecido com, no mínimo, 500 ml de fluído lubrificante, com coloração na cor vermelha ou similar.  

 Condições operacionais de trabalho: 
o Pressão de Trabalho: 2 a 12 kgf/cm²; 
o Temperatura de Trabalho: 24º C; 
o Temperatura Ambiente: 30º C. 
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             5.6.2 Medidor Tipo Turbina: 

 Material de Corpo: Ferro Fundido ou Aço Carbono; 

 Diâmetro Nominal: 200 mm (8” polegadas); 

 Modelo: G-1600 (vazão máxima – 2500 m³/h); 

 Range: 1:20; 

 Tipo de Conexão: ANSI B.16.5, classe 150 lbs; 

 Pressão Máxima de Operação: 8 kgf/cm³; 

 Possuir gerador de pulsos de baixa freqüência incorporado; 

 Próprio para trabalhar com fluido Gás Natural, podendo trabalhar dentro da seguinte faixa de temperatura: 20º 
C / 42º C; 

 Homologado para transferência de custódia, conforme determinações do INMETRO (certificado de aprovação 
de modelo); 

 Totalizador com no mínimo 8 (oito) dígitos; 

 Internos em alumínio, plástico e aço inox; 

 Precisão: ± 1% (um por cento) para 0,2 x Qmáx < Q < Qmáx; 

 Repetibilidade: ≤ 0,1%; 

 Possuir retificador de fluxo incorporado; 

 Distância entre flanges: 600 mm; 

 Distância máxima entre faces frontal e traseira: não superior a 600 mm; 

 Possuir tomada de pressão e temperatura no corpo do medidor para conexão ao computador de vazão (ou 
eletrocorretor de volume); 

 Possuir devidamente instalado no corpo do medidor poço de temperatura; 

 Ser fornecido com, no mínimo, 500 ml de fluído lubrificante, com coloração na cor vermelha ou similar;   

 Deve possuir bomba de óleo incorporado;     

 Condições operacionais de trabalho: 
o Pressão de Trabalho: 2 a 12 kgf/cm²; 
o Temperatura de Trabalho: 24º C; 
o Temperatura Ambiente: 30º C. 

 
O Contratado deverá fornecer o cabo com conector para interligá-lo ao computador de vazão da PBGÁS, 

totalmente montado e pronto para utilização. O cabo deverá possuir comprimento de, no mínimo, 02 (dois) metros. 
Os medidores deverão vir acompanhados da respectiva curva de calibração, com incertezas definidas, obtida 

através de comparação com um medidor padrão de medições rastreáveis aos padrões nacionais das grandezas 
medidas (INMETRO). Os equipamentos deverão ser submetidos à verificação inicial pelo INMETRO ou instituições 
conveniadas, conforme estabelecido na portaria n° 114, de 16 de outubro de 1997 e nas normas NBR 14.105, NBR 
14.978, ANSI B109.3; 

O Medidor de Volume deve ser instalado a aproximadamente 1,14 metros do piso, em posição que facilite a 
leitura do seu índex. 

Para estações com medidor do tipo Turbina, a mesma deverá possuir tramo reserva de medição (by pass), 
com duplo bloqueio, carretel, figura 8 em uma das válvulas, árvore de manômetro com vent e trechos retos com 
retificador de fluxo, conforme AGA 7. 
 

5.7 Computador de vazão (Conversor eletrônico de volume): 

 Transdutor de pressão: Faixa de medição de 0 a 100 psig (manométrico);  

 Transdutor de temperatura: Termo resistência de platina – PT100;  

 Entrada de pulsos de baixa frequência, destinada à recepção de pulsos enviados por medidor tipo turbina ou 
rotativo; 

 Modem interno de 2.400 bps, ou superior; 

 Porta de comunicações serial RS-232; 

 Display externo com pelo menos treze dígitos; 
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 Acesso aos dados de configuração e de leituras com o invólucro fechado, através de chave magnética; 

 Armazenamento de todos os parâmetros (pressão, temperatura, vazões, volumes, leituras do medidor e nível 
de bateria) em memória interna, com capacidade para registrar 40 ou mais dias de operação; 

 Limites de alarme definíveis pelo usuário; 

 Alimentação através de baterias substituíveis, tipo alcalina, com estojo metálico para acondicionamento 
incluso; 

 Classificação de área: NEC – Classe 1, Div. 2, (equivalente IEC zona 2); 

 Invólucro: NEMA 4X / IP66 ou IP65; 

 Deve efetuar correção de volume de acordo com a norma internacional para medição de gases AGA – 
Transmission Measurement Committee Report N° 8 – Compressibility Factors of Natural Gas and Other 
Related Hydrocarbon Gases, levando em consideração temperatura, pressão e composição do gás natural na 
linha, onde essa última pode ser atualizada em tempo real, através da ligação com um cromatógrafo de 
processo, ou sob demanda; 

 Possuir os métodos para cálculo do fator de supercompressibilidade Gross 1, Gross 2 e Detalhado; 

 Possuir entradas analógicas habilitadas para receber um transmissor de pressão auxiliar e um transdutor para 
proteção catódica;  

 Montagem em poste. Deve ser enviada placa em aço inox para fixação do equipamento ao poste;  

 Compatibilidade com o seguinte software: Pantheon, da Eagle Research Corporation;  

 Incluso protetor contra surto na linha telefônica; 

 Magneto de acesso aos parâmetros do display; 

 Possuir protocolo incorporado de comunicação Modbus RTU e Enron; 

 Possuir interface para conexão com painéis solares; 

 Cada sistema de medição (computador de vazão, com os transdutores de pressão e temperatura conectados) 
deve vir acompanhado de certificado de calibração, com incertezas definidas, obtidas através de comparação 
com instrumento padrão de medições rastreáveis a padrões nacionais ou internacionais das grandezas 
medidas (INMETRO), com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da data de entrega na PBGÁS ou 
certificado emitido por empresa credenciada a RBC – Rede Brasileira de Calibração. Os certificados de 
calibração deverão estar em conformidade com o item 5.10.2 da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025; 

 Os computadores de vazão deverão vir acompanhados de arquivo eletrônico, em formato ASCII, contendo a 
curva de ajuste de seu transdutor de pressão; 

 Os computadores de vazão deverão vir configurados para aquisição de dados em campo (“in loco”) através do 
seu software e para aquisição de dados remotamente, utilizando o Pantheon; 

 Os computadores de vazão deverão possuir certificado de aprovação de modelo; 

 A instalação do sensor de temperatura e da tomada de pressão deverão seguir a recomendação da AGA 7 e 
da Portaria 114 do INMETRO. 

 
5.8 Modems GSM/GPRS: 

 Adaptador entre uma conexão de internet e a porta serial RS232, bidirecional; 

 Comunicação transparente entre porta RS232 e a internet; 

 Empacotar e transmitir via protocolos TCP ou UDP dados recebidos na serial para o servidor de supervisão 
sem alteração no formato ou necessidade de adaptação no protocolo; 

 Ser compatível com a maioria dos protocolos industriais de telemetria e automação, entre eles o protocolo de 
comunicação MODBUS (RTU ou ASCII).  

 Possuir parâmetros de conexão e de lógica de funcionamento configuráveis, armazenados em memória não 
volátil;  

 Possuir a facilidade de configuração via porta serial ou remotamente via internet (GPRS);  

 Possuir sistema de troca de firmware remotamente via internet GPRS, ou local via interface serial;  

 Possuir firmware específico para telemetria. 

 Funcionalidades: 

 Características Construtivas:  

http://www.precisionpipeline.com/Eagle%20Research%20Corporation%20Orifice%20Flow%20Computers%20Page.htm
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o Possuir, no máximo, as seguintes medidas: Comprimento: 103 mm; Largura: 70 mm; Altura: 28 mm; 
o Temperatura Operacional: -20 a +60 ºC; 
o Antena com, no mínimo, 3 metros de comprimento. 

 Características Elétricas e de Comunicação 
o Sistema de Operação: GSM 900/1800/850/1900 MHz; 
o Tensão de Alimentação: 5 a 35 V; 
o RF de Saída: SMA (fêmea) 50 Ohm GSM; 
o Interface Serial: RS232 em conector DB9, de 300 a 57,6 Kbps, 8 N 1; 
o Leitor do SIM Card: Interno, com opção para 02 SIM Cards; 

 
5.9  Painel Solar: 

 
             5.9.1Painel Fotovoltaico em Silício:  

o Tipo: monocristalino ou policristalino;  
o Potência Nominal: 45 Watts ou superior; 
o As células deverão ser encapsuladas entre camadas de vidro temperado de alta transparência, 

resistente à degradação por radiação ultravioleta; 
o O painel fotovoltaico deverá ser resistentes a chuvas, granizo , ventos e impactos mecânicos;  
o O laminado resultante deverá ser encapsulado em uma moldura de alumínio anodizado; 
o Deverá permitir sua fácil instalação no poste de fixação; 
o O painel fotovoltaico deverá possuir total vedação contra poeira e umidade; 
o A estrutura deverá ser em alumínio extrudado e anodizado; 
o Fornecido com material para montagem; 

 
  5.9.2 Bateria Estacionária:  

o Tipo Chumbo- Ácida;  
o Tensão de Saída: 12 Vcc ; 
o Capacidade Mínima: 30 Ah ou superior; 
o A bateria deverá ser selada; 
o Tamanho máx. (175x 175 x 175) mm; 
o Deverá possuir indicador de teste, com o objetivo de permitir a visualização das condições da bateria; 
o Deverá possuir filtro anti-chama, permitindo o escape dos gases para fora da bateria, impedindo a 

penetração de chama para seu interior; 
o Deverá possuir terminais tipo T/M r.i. (ou parafuso)  
o Deverá operar em regime constante de carga e descarga; 
o Deverá ser resistente a altas temperaturas; 

 
             5.9.3. Controlador de Carga e Descarga:  

o Próprio para baterias chumbo-ácidas de 12 volts; 
o Controlar carga e flutuação para painéis de até 80W; 
o Controlar saída em até 7A, desligando a saída quando a tensão da bateria cai e religando quando a 

bateria recebe carga; 
o Possuir fusível de proteção contra curto-circuito; 
o Possuir proteção contra inversão de polaridade na ligação à bateria 
o Ser equipado com LEDs que indicam os seguintes estados: 
o - Conexão invertida na bateria; 
o - Saída pronta para uso;  
o - Conexão invertida no painel solar; 
o - Condição de carga da bateria, ou seja, se a bateria está recebendo carga ou em flutuação.  

 
             5.9.4 Deverão ser fornecidos todos os cabos e conectores para a montagem dos painéis solares. 
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5.10 Instalações Elétricas: 

 Todos os materiais e equipamentos devem ser projetados e ensaiados de acordo com as normas vigentes de 
equipamentos para instalações em atmosferas explosivas, com os certificados de qualidade expedidos pelos 
respectivos órgãos responsáveis; 

 
        5.10.1 Blindaletes ou Caixas de passagem: 

o Em liga de alumínio copper-free; 
o Deverão possuir pintura realizada pelo processo a pó eletrostático em epóxi ou poliéster, com boa 

aderência, alta resistência física e química, alta resistência a intemperismo e alta resistência a 
processos corrosivos; 

o Para a fixação dos componentes deverão ser utilizados parafusos com cabeça sextavada de alta 
resistência em aço inox; 

o As juntas e conexões dos equipamentos poderão ser rosqueadas, sendo todas as roscas utilizadas 
NPT; 

o Quando necessário, os equipamentos deverão possuir o-ring. 
 
             5.10.2 Unidades seladoras: 

o Em liga de alumínio copper-free; 
o Deverão possuir pintura realizada pelo processo a pó eletrostático em epóxi ou poliéster, com boa 

aderência, alta resistência física e química, alta resistência a intemperismo e alta resistência a 
processos corrosivos; 

o Para a fixação dos componentes deverão ser utilizados parafusos com cabeça sextavada de alta 
resistência em aço inox; 

o As juntas e conexões dos equipamentos poderão ser rosqueadas, sendo todas as roscas utilizadas 
NPT; 

o Quando necessário, os equipamentos deverão possuir o-ring. 
 

   5.10.3 Caixas de distribuição: 

o Em liga de alumínio copper-free; 
o Deverão possuir pintura realizada pelo processo a pó eletrostático em epóxi ou poliéster, com boa 

aderência, alta resistência física e química, alta resistência a intemperismo e alta resistência a 
processos corrosivos; 

o Para a fixação dos componentes deverão ser utilizados parafusos com cabeça sextavada de alta 
resistência em aço inox; 

o Com terminal de aterramento; 
o Quando aplicável, as juntas e conexões dos equipamentos poderão ser rosqueadas, sendo todas as 

roscas utilizadas NPT; 
o Grau de proteção IP-65; 
o Com orelhas de fixação e chassi interno removível; 
o Quando necessário, os equipamentos deverão possuir o-ring; 
o Tamanho mínimo: 320mmx225mmx100mmx140mm, sendo  (Alt)x(Larg) x(Prof1)x(Prof2) 

 
   5.10.4 Tubos flexíveis Macho x Macho e Macho x Fêmea: 

 Fabricados em tubo de cobre sanfonado sem costura, revestido internamente com fibra sintética e 
reforçado externamente com fios de cobre trançados, fornecido montado com dois conectores nas 
extremidades. Conectores fabricados em latão zincado. Deverá ser utilizado em instalações que 
solicitem pequenas curvaturas. 

 Comprimento Mínimo: 80 cm 
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   5.10.5 Prensa-cabos: 

 Fabricados em liga de alumínio Copper-Free;  

 Com junta de vedação em neoprene e anel de deslizamento em nylon; 

 Com rosca NPT. 
 

   5.10.6 Eletrodutos PesadoS: 

 Fabricados com tubo de aço carbono galvanizado ou ferro. Fornecidos em barras de no mínimo 03 
metros com uma luva na extremidade e rosca na outra;  

 Com rosca NPT. 
 

   5.10.7 Conexões (Arruelas, buchas, buchas com terminal de aterramento, niples, cotovelos 90°, bujões ou 
plugs, luvas, entre outros: 

 Fabricados em liga de alumínio;  

 Com vedação em neoprene, quando for o caso; 

 Com rosca NPT. 
 
5.11 Válvula de retenção: 

 Tipo waffer, portinhola simples, classe ANSI 150 (PN 16), corpo em ferro fundido GG25, portinholas em aço 
inox ASTM-A-351 CF8, haste e mola Inox AISI 416, vedação de borracha Buna-N, sede macia.  

 
5.12 Manômetro: 

 Os manômetros devem ser classe A1 (exceto quando especificado em projeto), com caixa a prova de tempo 
grau mínimo IP-54 (conforme NBR-6146), visor 100mm (exceto quando especificado em projeto), conexão ¼” NPT. 
Apresentar certificado de calibração e selo de calibração no manômetro.  
 

5.13 Tubbings e Conexões (conectores, tê, curvas, etc.): 

 Os Tubbings devem ser em aço inox AISI 316 10mm (3/8”) x 1,5 S/C. As conexões devem ser em aço inox 
AISI 316, dupla anilha OD;   

 Todos os materiais devem ser adequados para trabalhar com pressões iguais ou superiores a 1000psi 
(70bar); 

  Devido às peculiaridades dos materiais todos os itens devem ser de mesmo fabricante ou de fabricantes 
cimpatíveis, evitando que a diversidade de padrões acarrete vazamentos ou incompatibilidade; 

  Devem ser identificados com o número de lote de fabricação no corpo, logomarca ou nome do fabricante, 
tamanho nominal do tubo/bitola e pressão máxima de trabalho; 

  Possuir corpo compacto, monobloco e fundido;  

  Todos os itens deverão ter sua qualidade comprovada e não será aceito o fornecimento de materiais de 2ª 
linha ou de qualidade baixa, sendo facultado a PBGÁS o direito de recusa dos materiais nessa situação.  

 A tomada de pressão do computador de vazão deverá ser construída utilizando uma válvula de 03 vias e 
conexões de ¼”.  
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FOLHA DE DADOS DE ESTAÇÃO DE REGULAGEM SECUNDÁRIA (ERS) 

01 DADOS DA ESTAÇÃO 
01 Identificação   
02 Modelo TIPO “C”  
03 Quantidade (un) 02  
04 Cliente/Consumidor BORBOREMA; VELAME E CATINGUEIRA. 
05 Local   
06 Desenho (Nº) Nº GEE/DTC/PBGÁS – 011/13 
07 Densidade do Gás (Relativa ao Ar) 0,645  
08 Temperatura Ambiente (ºC) 20° 

02 PRESSÃO DE TRABALHO 
09 Pressão de Operação da Rede (kgf/cm²)  
10 Pressão Máx. de Entrada (kgf/cm²)  
11 Pressão Min. de Entrada (kgf/cm²)  
12 Pressão Máx. de Saída  
13 Pressão Min.de Saída (kgf/cm²)  

03 VAZÃO DA ESTAÇÃO 
14 Vazão Máx. Instantânea (m³/h – 1 atm @ 20ºC)  
15 Vazão Min. Instantânea (m³/h – 1 atm @ 20ºC)  

04 PRESSÕES A SEREM AJUSTADAS (kgf/cm²) 

 Ramal Principal (Tramo 1) Ramal By-Pass (Tramo 2) 
16 Regulador Ativo   
17 Regulador Monitor   
18 Válvula de Alívio   
19 Válvula de Bloqueio Automático (Shut-Off)   

05 CÁLCULO DA TUBULAÇÃO DE ENTRADA 
20 Vazão de Fluxo (m³/h)   
21 Área Mínima Requerida (mm²)   
22 Diâmetro Nominal   
23 Espessura de Parede   
24 Diâmetro Interno   
25 Área da Seção   
26 Velocidade   

06 CÁLCULO DA TUBULAÇÃO APÓS O FILTRO  
27 Vazão de Fluxo (m³/h)   
28 Área Mínima Requerida (mm²)   
29 Diâmetro Nominal   
30 Espessura de Parede   
31 Diâmetro Interno   
32 Área da Seção   
33 Velocidade   

07 CÁLCULO DA TUBULAÇÃO APÓS A REDUTORA 
34 Vazão de Fluxo (m³/h)   
35 Área Mínima Requerida (mm²)   
36 Diâmetro Nominal   
37 Espessura de Parede   
38 Diâmetro Interno   
39 Área da Seção   
40 Velocidade   

08 ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS 
41     VÁLVULA REGULADORA - ATIVA Ramal Principal (Tramo 1) Ramal By-Pass (Tramo 2) 
42 Modelo/Tipo   
43 Diâmetro   
44 Conexões/Norma   
44 Material do Corpo   
45 Material dos Internos   
46 Pressão Ajustada   
47 Mola Cor/Referencia   
48     VÁLVULA REGULADORA - MONITORA   
49 Modelo/Tipo   
50 Diâmetro   
51 Conexões/Norma   
52 Material do Corpo   
53 Material dos Internos   
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54 Pressão Ajustada   
55 Mola Cor/Referencia   
56     VÁLVULA SHUT-OFF Ramal Principal (Tramo 1) Ramal By-Pass (Tramo 2) 
57 Modelo/Tipo   
58 Diâmetro   
59 Conexões/Norma   
60 Material do Corpo   
61 Material dos Internos   
62 Pressão Ajustada   
63 Mola Cor/Referencia   
64     VÁLVULA DE ALÍVIO   
65 Modelo/Tipo   
66 Diâmetro   
67 Conexões/Norma   
68 Material do Corpo   
69 Material dos Internos   
70 Pressão Ajustada   
71      VÁLVULA DE BLOQUEIO   
72 Modelo/Tipo   
73 Diâmetro   
74 Conexões/Norma   
75 Material do Corpo/Internos   
76      VÁLVULA DE RETENÇÃO   
77 Modelo/Tipo   
78 Diâmetro   
79 Conexões/Norma   
80 Material do Corpo/Internos   
81      FILTRO   
82 Modelo/Tipo   
83 Diâmetro   
84 Conexões/Norma   
85 Material do Corpo/Outros   
86 Grau de Filtragem   
87 Manômetro Diferencial   
88      MEDIDOR DE VAZÃO   
89 Modelo/Tipo   
90 Diâmetro   
91 Conexões/Norma   
92 Pressão Máxima   
93      MANÔMETRO DE ENTRADA   
94      MANÔMETRO DE SAÍDA   
95      CORRETOR DE VOLUME   
96 Modelo/Tipo   
97 Diâmetro   
98 Conexões/Norma   
99 Alimentação   
100 Outros  

 
 

101      JUNTA DE ISOLAMENTO ELÉTRICA   
102 Modelo/Tipo   
103 Diâmetro   
104 Conexões/Norma   

    

   NOTAS GERAIS: 
(1) Vazões deverão ser consideradas na condição de referência: 20

o
C e 1 atm; 

(2) A estação deve possuir uma plaqueta de identificação em aço inox, segundo modelo da PBGÁS; 
(3) A estação deverá ser entregue montada em suporte (skid) metálico e caixa em polietileno de alta densidade com tampa em ferro 
fundido nodular com fechadura; 
(4) Todos os tubbings deverão ser em aço inox; 
(5) O fabricante deverá complementar esta folha de dados de acordo com as condições de projeto, fabricação e processo. 
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FOLHA DE DADOS 

Nº:                       
FD-GEE-04.2013 

Emitente: 
                    COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS 

Folha: 
          01 de 02 

Empreendimento: 
DIVERSOS 

Data: 
19/ 04 / 13 

Unidade: 
DIRETORIA TÉCNICA COMERCIAL (DTC) 

GERÊNCIA DE ENGENHARIA (GEE) 

Rev: 
                0 

FOLHA DE DADOS DE ESTAÇÃO DE REGULAGEM SECUNDÁRIA (ERS) 

01 DADOS DA ESTAÇÃO 
01 Identificação   
02 Modelo TIPO “D”  
03 Quantidade (un) 01  
04 Cliente/Consumidor BORBOREMA. 
05 Local   
06 Desenho (Nº) Nº GEE/DTC/PBGÁS – 012/13 
07 Densidade do Gás (Relativa ao Ar) 0,645  
08 Temperatura Ambiente (ºC) 20° 

02 PRESSÃO DE TRABALHO 
09 Pressão de Operação da Rede (kgf/cm²)  
10 Pressão Máx. de Entrada (kgf/cm²)  
11 Pressão Min. de Entrada (kgf/cm²)  
12 Pressão Máx. de Saída  
13 Pressão Min.de Saída (kgf/cm²)  

03 VAZÃO DA ESTAÇÃO 
14 Vazão Máx. Instantânea (m³/h – 1 atm @ 20ºC)  
15 Vazão Min. Instantânea (m³/h – 1 atm @ 20ºC)  

04 PRESSÕES A SEREM AJUSTADAS (kgf/cm²) 

 Ramal Principal (Tramo 1) Ramal By-Pass (Tramo 2) 
16 Regulador Ativo   
17 Regulador Monitor   
18 Válvula de Alívio   
19 Válvula de Bloqueio Automático (Shut-Off)   

05 CÁLCULO DA TUBULAÇÃO DE ENTRADA 
20 Vazão de Fluxo (m³/h)   
21 Área Mínima Requerida (mm²)   
22 Diâmetro Nominal   
23 Espessura de Parede   
24 Diâmetro Interno   
25 Área da Seção   
26 Velocidade   

06 CÁLCULO DA TUBULAÇÃO APÓS O FILTRO  
27 Vazão de Fluxo (m³/h)   
28 Área Mínima Requerida (mm²)   
29 Diâmetro Nominal   
30 Espessura de Parede   
31 Diâmetro Interno   
32 Área da Seção   
33 Velocidade   

07 CÁLCULO DA TUBULAÇÃO APÓS A REDUTORA 
34 Vazão de Fluxo (m³/h)   
35 Área Mínima Requerida (mm²)   
36 Diâmetro Nominal   
37 Espessura de Parede   
38 Diâmetro Interno   
39 Área da Seção   
40 Velocidade   

08 ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS 
41     VÁLVULA REGULADORA - ATIVA Ramal Principal (Tramo 1) Ramal By-Pass (Tramo 2) 
42 Modelo/Tipo   
43 Diâmetro   
44 Conexões/Norma   
44 Material do Corpo   
45 Material dos Internos   
46 Pressão Ajustada   
47 Mola Cor/Referencia   
48     VÁLVULA REGULADORA - MONITORA   
49 Modelo/Tipo   
50 Diâmetro   
51 Conexões/Norma   
52 Material do Corpo   
53 Material dos Internos   
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54 Pressão Ajustada   
55 Mola Cor/Referencia   
56     VÁLVULA SHUT-OFF Ramal Principal (Tramo 1) Ramal By-Pass (Tramo 2) 
57 Modelo/Tipo   
58 Diâmetro   
59 Conexões/Norma   
60 Material do Corpo   
61 Material dos Internos   
62 Pressão Ajustada   
63 Mola Cor/Referencia   
64     VÁLVULA DE ALÍVIO   
65 Modelo/Tipo   
66 Diâmetro   
67 Conexões/Norma   
68 Material do Corpo   
69 Material dos Internos   
70 Pressão Ajustada   
71      VÁLVULA DE BLOQUEIO   
72 Modelo/Tipo   
73 Diâmetro   
74 Conexões/Norma   
75 Material do Corpo/Internos   
76      VÁLVULA DE RETENÇÃO   
77 Modelo/Tipo   
78 Diâmetro   
79 Conexões/Norma   
80 Material do Corpo/Internos   
81      FILTRO   
82 Modelo/Tipo   
83 Diâmetro   
84 Conexões/Norma   
85 Material do Corpo/Outros   
86 Grau de Filtragem   
87 Manômetro Diferencial   
88      MEDIDOR DE VAZÃO   
89 Modelo/Tipo   
90 Diâmetro   
91 Conexões/Norma   
92 Pressão Máxima   
93      MANÔMETRO DE ENTRADA   
94      MANÔMETRO DE SAÍDA   
95      CORRETOR DE VOLUME   
96 Modelo/Tipo   
97 Diâmetro   
98 Conexões/Norma   
99 Alimentação   
100 Outros  

 
 

101      JUNTA DE ISOLAMENTO ELÉTRICA   
102 Modelo/Tipo   
103 Diâmetro   
104 Conexões/Norma   

    

   NOTAS GERAIS: 
(1) Vazões deverão ser consideradas na condição de referência: 20

o
C e 1 atm; 

(2) A estação deve possuir uma plaqueta de identificação em aço inox, segundo modelo da PBGÁS; 
(3) A estação deverá ser entregue montada em suporte (skid) metálico e tampa em ferro fundido nodular com fechadura; 
(4) Todos os tubbings deverão ser em aço inox; 
(5) O fabricante deverá complementar esta folha de dados de acordo com as condições de projeto, fabricação e processo. 
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FOLHA DE DADOS 

Nº:                       
FD-GEE-05.2013 

Emitente: 
                    COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS 

Folha: 
          01 de 02 

Empreendimento: 
DIVERSOS 

Data: 
21/ 08 / 13 

Unidade: 
DIRETORIA TÉCNICA COMERCIAL (DTC) 

GERÊNCIA DE ENGENHARIA (GEE) 

Rev: 
                0 

FOLHA DE DADOS DE CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO (CRM) 

01 DADOS DA ESTAÇÃO 
01 Identificação   
02 Modelo TIPO “1”  
03 Quantidade (un) 01  
04 Cliente/Consumidor INDUSTRIAL. 
05 Local   
06 Desenho (Nº) Nº GEE/DTC/PBGÁS – 016/13 
07 Densidade do Gás (Relativa ao Ar) 0,645  
08 Temperatura Ambiente (ºC) 20° 

02 PRESSÃO DE TRABALHO 
09 Pressão de Operação da Rede (kgf/cm²)  
10 Pressão Máx. de Entrada (kgf/cm²)  
11 Pressão Min. de Entrada (kgf/cm²)  
12 Pressão Máx. de Saída  
13 Pressão Min.de Saída (kgf/cm²)  

03 VAZÃO DA ESTAÇÃO 
14 Vazão Máx. Instantânea (m³/h – 1 atm @ 20ºC)  
15 Vazão Min. Instantânea (m³/h – 1 atm @ 20ºC)  

04 PRESSÕES A SEREM AJUSTADAS (kgf/cm²) 

 Ramal Principal (Tramo 1) Ramal By-Pass (Tramo 2) 
16 Regulador Ativo   
17 Regulador Monitor   
18 Válvula de Alívio   
19 Válvula de Bloqueio Automático (Shut-Off)   

05 CÁLCULO DA TUBULAÇÃO DE ENTRADA 
20 Vazão de Fluxo (m³/h)   
21 Área Mínima Requerida (mm²)   
22 Diâmetro Nominal   
23 Espessura de Parede   
24 Diâmetro Interno   
25 Área da Seção   
26 Velocidade   

06 CÁLCULO DA TUBULAÇÃO APÓS O FILTRO  
27 Vazão de Fluxo (m³/h)   
28 Área Mínima Requerida (mm²)   
29 Diâmetro Nominal   
30 Espessura de Parede   
31 Diâmetro Interno   
32 Área da Seção   
33 Velocidade   

07 CÁLCULO DA TUBULAÇÃO APÓS A REDUTORA 
34 Vazão de Fluxo (m³/h)   
35 Área Mínima Requerida (mm²)   
36 Diâmetro Nominal   
37 Espessura de Parede   
38 Diâmetro Interno   
39 Área da Seção   
40 Velocidade   

08 ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS 
41     VÁLVULA REGULADORA - ATIVA Ramal Principal (Tramo 1) Ramal By-Pass (Tramo 2) 
42 Modelo/Tipo   
43 Diâmetro   
44 Conexões/Norma   
44 Material do Corpo   
45 Material dos Internos   
46 Pressão Ajustada   
47 Mola Cor/Referencia   
48     VÁLVULA REGULADORA - MONITORA   
49 Modelo/Tipo   
50 Diâmetro   
51 Conexões/Norma   
52 Material do Corpo   
53 Material dos Internos   
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54 Pressão Ajustada   
55 Mola Cor/Referencia   
56     VÁLVULA SHUT-OFF Ramal Principal (Tramo 1) Ramal By-Pass (Tramo 2) 
57 Modelo/Tipo   
58 Diâmetro   
59 Conexões/Norma   
60 Material do Corpo   
61 Material dos Internos   
62 Pressão Ajustada   
63 Mola Cor/Referencia   
64     VÁLVULA DE ALÍVIO   
65 Modelo/Tipo   
66 Diâmetro   
67 Conexões/Norma   
68 Material do Corpo   
69 Material dos Internos   
70 Pressão Ajustada   
71      VÁLVULA DE BLOQUEIO   
72 Modelo/Tipo   
73 Diâmetro   
74 Conexões/Norma   
75 Material do Corpo/Internos   
76      VÁLVULA DE RETENÇÃO   
77 Modelo/Tipo   
78 Diâmetro   
79 Conexões/Norma   
80 Material do Corpo/Internos   
81      FILTRO   
82 Modelo/Tipo   
83 Diâmetro   
84 Conexões/Norma   
85 Material do Corpo/Outros   
86 Grau de Filtragem   
87 Manômetro Diferencial   
88      MEDIDOR DE VAZÃO   
89 Modelo/Tipo   
90 Diâmetro   
91 Conexões/Norma   
92 Pressão Máxima   
93      MANÔMETRO DE ENTRADA   
94      MANÔMETRO DE SAÍDA   
95      CORRETOR DE VOLUME   
96 Modelo/Tipo   
97 Diâmetro   
98 Conexões/Norma   
99 Alimentação   
100 Outros  

 
 

101      JUNTA DE ISOLAMENTO ELÉTRICA   
102 Modelo/Tipo   
103 Diâmetro   
104 Conexões/Norma   

    

   NOTAS GERAIS: 
(1) Vazões deverão ser consideradas na condição de referência: 20

o
C e 1 atm; 

(2) A estação deve possuir uma plaqueta de identificação em aço inox, segundo modelo da PBGÁS; 
(3) A estação deverá ser entregue montada em suporte (skid) metálico; 
(4) Todos os tubbings deverão ser em aço inox; 
(5) O fabricante deverá complementar esta folha de dados de acordo com as condições de projeto, fabricação e processo. 
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FOLHA DE DADOS 

Nº:                       
FD-GEE-06.2013 

Emitente: 
                    COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS 

Folha: 
          01 de 02 

Empreendimento: 
DIVERSOS 

Data: 
21/ 08 / 13 

Unidade: 
DIRETORIA TÉCNICA COMERCIAL (DTC) 

GERÊNCIA DE ENGENHARIA (GEE) 

Rev: 
                0 

FOLHA DE DADOS DE CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO (CRM) 

01 DADOS DA ESTAÇÃO 
01 Identificação   
02 Modelo TIPO “4”  
03 Quantidade (un) 01  
04 Cliente/Consumidor MANGABEIRA SHOPPING. 
05 Local   
06 Desenho (Nº) Nº GEE/DTC/PBGÁS – 013/13 
07 Densidade do Gás (Relativa ao Ar) 0,645  
08 Temperatura Ambiente (ºC) 20° 

02 PRESSÃO DE TRABALHO 
09 Pressão de Operação da Rede (kgf/cm²)  
10 Pressão Máx. de Entrada (kgf/cm²)  
11 Pressão Min. de Entrada (kgf/cm²)  
12 Pressão Máx. de Saída  
13 Pressão Min.de Saída (kgf/cm²)  

03 VAZÃO DA ESTAÇÃO 
14 Vazão Máx. Instantânea (m³/h – 1 atm @ 20ºC)  
15 Vazão Min. Instantânea (m³/h – 1 atm @ 20ºC)  

04 PRESSÕES A SEREM AJUSTADAS (kgf/cm²) 

 Ramal Principal (Tramo 1) Ramal By-Pass (Tramo 2) 
16 Regulador Ativo   
17 Regulador Monitor   
18 Válvula de Alívio   
19 Válvula de Bloqueio Automático (Shut-Off)   

05 CÁLCULO DA TUBULAÇÃO DE ENTRADA 
20 Vazão de Fluxo (m³/h)   
21 Área Mínima Requerida (mm²)   
22 Diâmetro Nominal   
23 Espessura de Parede   
24 Diâmetro Interno   
25 Área da Seção   
26 Velocidade   

06 CÁLCULO DA TUBULAÇÃO APÓS O FILTRO  
27 Vazão de Fluxo (m³/h)   
28 Área Mínima Requerida (mm²)   
29 Diâmetro Nominal   
30 Espessura de Parede   
31 Diâmetro Interno   
32 Área da Seção   
33 Velocidade   

07 CÁLCULO DA TUBULAÇÃO APÓS A REDUTORA 
34 Vazão de Fluxo (m³/h)   
35 Área Mínima Requerida (mm²)   
36 Diâmetro Nominal   
37 Espessura de Parede   
38 Diâmetro Interno   
39 Área da Seção   
40 Velocidade   

08 ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS 
41     VÁLVULA REGULADORA - ATIVA Ramal Principal (Tramo 1) Ramal By-Pass (Tramo 2) 
42 Modelo/Tipo   
43 Diâmetro   
44 Conexões/Norma   
44 Material do Corpo   
45 Material dos Internos   
46 Pressão Ajustada   
47 Mola Cor/Referencia   
48     VÁLVULA REGULADORA - MONITORA   
49 Modelo/Tipo   
50 Diâmetro   
51 Conexões/Norma   
52 Material do Corpo   
53 Material dos Internos   
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54 Pressão Ajustada   
55 Mola Cor/Referencia   
56     VÁLVULA SHUT-OFF Ramal Principal (Tramo 1) Ramal By-Pass (Tramo 2) 
57 Modelo/Tipo   
58 Diâmetro   
59 Conexões/Norma   
60 Material do Corpo   
61 Material dos Internos   
62 Pressão Ajustada   
63 Mola Cor/Referencia   
64     VÁLVULA DE ALÍVIO   
65 Modelo/Tipo   
66 Diâmetro   
67 Conexões/Norma   
68 Material do Corpo   
69 Material dos Internos   
70 Pressão Ajustada   
71      VÁLVULA DE BLOQUEIO   
72 Modelo/Tipo   
73 Diâmetro   
74 Conexões/Norma   
75 Material do Corpo/Internos   
76      VÁLVULA DE RETENÇÃO   
77 Modelo/Tipo   
78 Diâmetro   
79 Conexões/Norma   
80 Material do Corpo/Internos   
81      FILTRO   
82 Modelo/Tipo   
83 Diâmetro   
84 Conexões/Norma   
85 Material do Corpo/Outros   
86 Grau de Filtragem   
87 Manômetro Diferencial   
88      MEDIDOR DE VAZÃO   
89 Modelo/Tipo   
90 Diâmetro   
91 Conexões/Norma   
92 Pressão Máxima   
93      MANÔMETRO DE ENTRADA   
94      MANÔMETRO DE SAÍDA   
95      CORRETOR DE VOLUME   
96 Modelo/Tipo   
97 Diâmetro   
98 Conexões/Norma   
99 Alimentação   
100 Outros  

 
 

101      JUNTA DE ISOLAMENTO ELÉTRICA   
102 Modelo/Tipo   
103 Diâmetro   
104 Conexões/Norma   

    

   NOTAS GERAIS: 
(1) Vazões deverão ser consideradas na condição de referência: 20

o
C e 1 atm; 

(2) A estação deve possuir uma plaqueta de identificação em aço inox, segundo modelo da PBGÁS; 
(3) A estação deverá ser entregue montada em suporte (skid) metálico; 
(4) Todos os tubbings deverão ser em aço inox; 
(5) O fabricante deverá complementar esta folha de dados de acordo com as condições de projeto, fabricação e processo. 
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FOLHA DE DADOS 

Nº:                       
FD-GEE-07.2013 

Emitente: 
                    COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS 

Folha: 
          01 de 02 

Empreendimento: 
DIVERSOS 

Data: 
15/ 10 / 13 

Unidade: 
DIRETORIA TÉCNICA COMERCIAL (DTC) 

GERÊNCIA DE ENGENHARIA (GEE) 

Rev: 
                0 

FOLHA DE DADOS DE CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO (CRM) 

01 DADOS DA ESTAÇÃO 
01 Identificação   
02 Modelo TIPO “9”  
03 Quantidade (un) 01  
04 Cliente/Consumidor MANGABEIRA SHOPPING. 
05 Local   
06 Desenho (Nº) Nº GEE/DTC/PBGÁS – 013/13 
07 Densidade do Gás (Relativa ao Ar) 0,645  
08 Temperatura Ambiente (ºC) 20° 

02 PRESSÃO DE TRABALHO 
09 Pressão de Operação da Rede (kgf/cm²)  
10 Pressão Máx. de Entrada (kgf/cm²)  
11 Pressão Min. de Entrada (kgf/cm²)  
12 Pressão Máx. de Saída  
13 Pressão Min.de Saída (kgf/cm²)  

03 VAZÃO DA ESTAÇÃO 
14 Vazão Máx. Instantânea (m³/h – 1 atm @ 20ºC)  
15 Vazão Min. Instantânea (m³/h – 1 atm @ 20ºC)  

04 PRESSÕES A SEREM AJUSTADAS (kgf/cm²) 

 Ramal Principal (Tramo 1) Ramal By-Pass (Tramo 2) 
16 Regulador Ativo   
17 Regulador Monitor   
18 Válvula de Alívio   
19 Válvula de Bloqueio Automático (Shut-Off)   

05 CÁLCULO DA TUBULAÇÃO DE ENTRADA 
20 Vazão de Fluxo (m³/h)   
21 Área Mínima Requerida (mm²)   
22 Diâmetro Nominal   
23 Espessura de Parede   
24 Diâmetro Interno   
25 Área da Seção   
26 Velocidade   

06 CÁLCULO DA TUBULAÇÃO APÓS O FILTRO  
27 Vazão de Fluxo (m³/h)   
28 Área Mínima Requerida (mm²)   
29 Diâmetro Nominal   
30 Espessura de Parede   
31 Diâmetro Interno   
32 Área da Seção   
33 Velocidade   

07 CÁLCULO DA TUBULAÇÃO APÓS A REDUTORA 
34 Vazão de Fluxo (m³/h)   
35 Área Mínima Requerida (mm²)   
36 Diâmetro Nominal   
37 Espessura de Parede   
38 Diâmetro Interno   
39 Área da Seção   
40 Velocidade   

08 ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS 
41     VÁLVULA REGULADORA - ATIVA Ramal Principal (Tramo 1) Ramal By-Pass (Tramo 2) 
42 Modelo/Tipo   
43 Diâmetro   
44 Conexões/Norma   
44 Material do Corpo   
45 Material dos Internos   
46 Pressão Ajustada   
47 Mola Cor/Referencia   
48     VÁLVULA REGULADORA - MONITORA   
49 Modelo/Tipo   
50 Diâmetro   
51 Conexões/Norma   
52 Material do Corpo   
53 Material dos Internos   
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54 Pressão Ajustada   
55 Mola Cor/Referencia   
56     VÁLVULA SHUT-OFF Ramal Principal (Tramo 1) Ramal By-Pass (Tramo 2) 
57 Modelo/Tipo   
58 Diâmetro   
59 Conexões/Norma   
60 Material do Corpo   
61 Material dos Internos   
62 Pressão Ajustada   
63 Mola Cor/Referencia   
64     VÁLVULA DE ALÍVIO   
65 Modelo/Tipo   
66 Diâmetro   
67 Conexões/Norma   
68 Material do Corpo   
69 Material dos Internos   
70 Pressão Ajustada   
71      VÁLVULA DE BLOQUEIO   
72 Modelo/Tipo   
73 Diâmetro   
74 Conexões/Norma   
75 Material do Corpo/Internos   
76      VÁLVULA DE RETENÇÃO   
77 Modelo/Tipo   
78 Diâmetro   
79 Conexões/Norma   
80 Material do Corpo/Internos   
81      FILTRO   
82 Modelo/Tipo   
83 Diâmetro   
84 Conexões/Norma   
85 Material do Corpo/Outros   
86 Grau de Filtragem   
87 Manômetro Diferencial   
88      MEDIDOR DE VAZÃO   
89 Modelo/Tipo   
90 Diâmetro   
91 Conexões/Norma   
92 Pressão Máxima   
93      MANÔMETRO DE ENTRADA   
94      MANÔMETRO DE SAÍDA   
95      CORRETOR DE VOLUME   
96 Modelo/Tipo   
97 Diâmetro   
98 Conexões/Norma   
99 Alimentação   
100 Outros  

 
 

101      JUNTA DE ISOLAMENTO ELÉTRICA   
102 Modelo/Tipo   
103 Diâmetro   
104 Conexões/Norma   

    

   NOTAS GERAIS: 
(1) Vazões deverão ser consideradas na condição de referência: 20

o
C e 1 atm; 

(2) A estação deve possuir uma plaqueta de identificação em aço inox, segundo modelo da PBGÁS; 
(3) A estação deverá ser entregue montada em suporte (skid) metálico; 
(4) Todos os tubbings deverão ser em aço inox; 
(5) O fabricante deverá complementar esta folha de dados de acordo com as condições de projeto, fabricação e processo. 
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