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OBJETO: Aquisição de 2 (duas)  Estações de Redução de Pressão e Medição, 8 (oito) 
Conjuntos de Regulagem e Medição (CRM), e Componentes conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados do seguinte esclarecimento do 
edital, conforme item 3 do Edital: 
 
 
Esclarecimento 1:  

Licitante questiona: 

“Identificamos algumas divergência em relação ao Prazo de Garantia dos 
equipamentos ofertados, mencionados nos documentos nomeados como “Condições 
Gerais Contratuais (Fornecimento de Material) – Anexo Q1”,“Especificação Técnica 
ET-GEE-003-12” e “Termo de Referência – Anexo 2”, sendo: 

Anexo Q1: 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. 

ET: 4.3. O CRM e ERPM 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.  

Termo de Referência: 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;” 

 Solicitamos confirmar qual o Prazo de Garantia que deverá ser considerado.  

 

Resposta: 
DEVERÁ SER ATENDIDO O PRAZO DE GARANTIA ESPECIFICADO NO TERMO DE 

REFERÊNCIA. Ou seja: 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. 
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Esclarecimento 2:  

Licitante solicita: 

“Identificamos uma divergência em relação a Vigência Contratual, entre os 
documentos nomeados como “Minuta do Contrato – Anexo Q” e o “Termo de 
Referência – Anexo 2”, sendo: 
 
Anexo Q: 7.1.1 – O prazo de vigência do contrato será de 08 (oito) meses, a partir 
da data de sua assinatura, podendo ser aditado nos termos do artigo 57 da Lei n° 
8.666 de 1993. 
 
Termo de Referência: 9.6. O CONTRATADO deverá acompanhar, no prazo 
máximo de 12 (doze) meses a partir da emissão da AF (Autorização de 
Fornecimento), o comissionamento e partida assistida das estações. 

 
 Solicitamos confirmar qual o Prazo de Vigência Contratual que deverá ser 

considerado, 08 meses a partir da assinatura do Contrato o 12 meses a partir 
da emissão da AF? “ 

 
Resposta: 

O PRAZO CONTRATUAL DEVERÁ SEGUIR O QUE DIZ O TERMO DE REFERÊNCIA. Ou 
seja, o prazo contratual será de 12 (doze) meses. 

 
 

Esclarecimento 3:  
Licitante solicita: 

“Na Minuta do Contrato – Anexo Q, mais especificamente no item 5.1.1 letra a), é 
informado que os documentos de cobrança deverão ser entregues no primeiro dia 
útil do mês posterior à execução do serviço contrato, sendo que os documentos 
emitidos após o dia 01 somente serão pagos 10 dias úteis após o seu recebimento, 
porém, o item 9.1 do Termo de Referência – Anexo 2, diverge do anteriormente 
mencionado informando que o pagamento será  efetuado em até 15 dias após a 
entrega efetiva do material, acompanhado dos documentos de cobrança.“ 

 Solicitamos confirmar qual a forma de pagamento deste fornecimento. 
Resposta: 

O PAGAMENTO SE DARÁ CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

João Pessoa/PB, 24 de agosto de 2015.                              
 
 
 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 
Pregoeiro 


