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Objeto: Elaboração de projeto executivo de rede e de ramal de interligação de novos consumidores, 
incluindo o projeto executivo, levantamento do solo através de sondagem geofísica, sondagem a 
trado, estudo de interferência elétrica e projeto de proteção catódica, bem como projeto executivo de 
recuperação e drenagem de faixas de domínio, na Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado 
de Paraíba, em conformidade com o ANEXO Q4 – Memorial Descritivo e demais anexos. 
 
Assunto: Esclarecimento 
 
Prezados Senhores, 
 
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados / licitantes dos seguintes 
esclarecimentos, conforme item 3 do Edital: 
 
 
Esclarecimento 1 
Observando as tabelas 1 “CAPACIDADE TÉCNICA” e 2 “EXPERIÊNCIA PESSOAL 
PROFISSIONAL” na coluna quantidade em metros projetados, nosso entendimento é que 
será considerado o somatório dos metros projetadas em aço ou em PEAD sem diferença de 
peso entre os dois materiais. Nosso entendimento está correto?  
 
Resposta: Sim 
 
Esclarecimento 2 
Caso a empresa ganhadora tenha sua sede fora da cidade de João Pessoa, poderá 
desenvolver as atividades de planejamento e detalhamento de projeto em sua sede, exceto 
as atividades de levantamentos diversos de campo, que serão realizados in loco? 
 
Resposta: Sim 
 
Esclarecimento 3 
Solicitamos à PBGÁS complementar a PPU, dimensionando corretamente os serviços do 
item 1, fornecendo elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 
para caracterizá-los, possibilitando a correta formação do preço.  
 
CONDIÇÕES GERAIS CONTRATUAIS – ANEXO Q1 
 
Item 2.6.1.2, temos: 
Número de frentes, composição e distribuição dos recursos humanos a serem alocados nos 
serviços, detalhando, para cada frente, o número de colaboradores a serem utilizados por 
categoria profissional; 
 
Resposta: Os locais dos serviços para elaboração dos projetos executivos serão definidos 
de acordo com programação da PBGÁS e constantes nos mapas em anexo do edital e 
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repassados ao licitante vencedor no momento da emissão das AF’s (Autorizações de 
Fornecimento). 
 
Esclarecimento 4 
A PBGÁS pode fornecer a ordem de prioridade das redes e ramais, bem como sua 
distribuição no cronograma macro para que se possam dimensionar a necessidade e 
quantidade de frentes para atender à demanda? 
 
Resposta: Os locais dos serviços para elaboração dos projetos executivos serão definidos 
de acordo com programação da PBGÁS e repassados ao licitante vencedor no momento da 
emissão das AF’s (Autorizações de Fornecimento). 
 
 
Esclarecimento 5 
Caso os itens acima façam referência aos possíveis danos gerados nos ensaios citados no 
anexo Q4 item 3.2 Levantamento do solo através de sondagens geofísicas do tipo 
caminhamento elétrico e sondagem elétrica vertical, onde devem ser cravados na superfície 
eletrodos que podem gerar esse tipo de danos. Será possível substituir esses métodos por 
um método de maior precisão e 100% não destrutivo como o GPR e que pode ser aplicado 
de forma contínua em todas as faixas e que não se limita somente à pesquisa do solo para 
achar rocha e detritos indo além na identificação de interferências enterradas nos eixos a 
projetar? 
 
Resposta: Sendo comprovada maior precisão do método indicado com relação ao método 
indicado no memorial descritivo – Anexo Q4, não há problema 
 
 
Esclarecimento 6 
Todo o projeto da rede principal e ramais diversos dependerá de negociações comerciais 
dos contratos de fornecimento de gás, ou somente os ramais de saturação? 
 
Resposta: Todos os projetos estão contemplados na carteira de projeto da PBGÁS. 
 
 
Esclarecimento 7 
Qual o quantitativo mínimo para cada item da PPU que serão efetivamente executados, já 
que as quantidades mínimas são fundamentais para a composição dos preços e a 
viabilização da execução do contrato? 
 
Resposta: Não existe quantidade mínima. A elaboração dos projetos executivos serão 
definidos de acordo com programação da PBGÁS. 
 
 
Esclarecimento 8 
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Assim que concluído o pleito da licitação e definido um vencedor, quantas e quais AF estarão 
liberadas para execução imediata, o qual vai permitir dimensionar as equipes para dar inicio 
aos serviços? 
 
Resposta: Será emitida uma AF para cada projeto, de acordo com a programação da 
PBGÁS. 
 
 
Esclarecimento 9 
Solicitamos esclarecimentos sobre o que a PBGÁS define como “conclusão dos trabalhos”, 
já que não encontramos nada na citada Especificação Técnica que possa nos responder 
esta questão. 
 
Nesse item 3.2, fica claro que a sondagem geofísica seria somente em trechos com 
construção prevista por furo direcional. Da mesma forma, está escrito no ANEXO Q5 – 
DIRETRIZES PARA PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DE RDGN, item 3.3.16.  
Mas no item 4.3 do mesmo memorial, temos: 
4.3 Levantamento do solo através de sondagens geofísicas  
O levantamento do solo através de sondagens geofísicas tem por objetivo determinar a 
presença de materiais (solo, rocha e detritos), ao longo de todo o traçado projetado para a 
implantação de redes de distribuição de gás natural.  
 
Resposta: Conclusão do trabalho no sentido de finalizar os serviços de levantamento do 
solo, necessários a melhor definição do traçado. 
 
Esclarecimento 10 
Será somente em trecho com furo direcional ou em toda a extensão do traçado? 
 
No item 3.5 do mesmo documento, temos: 
3.5 Execução de Sondagem a Trado para reconhecimento e caracterização do solo ao longo 
da diretriz do duto, ... A execução de sondagem a trado deverá ser realizada em locais onde 
a tubulação for projetada para ser implantada através de método destrutivo (em vala a céu 
aberto), ou associada à Sondagem Geofísica, visando complementar os Estudos Geofísicos 
no Método Não Destrutivo (Furo Direcional). 
 
No item 4.6: 
Deverá ser realizada, conforme norma técnica ABNT para sondagem a trado, a NBR 09603, 
em sua última revisão, para reconhecimento e caracterização do solo ao longo da diretriz do 
duto, para estimar o volume necessário de rocha a ser detonada na abertura da vala, à 
profundidade de 3,0 metros.  
 
Resposta: Toda extensão do traçado. 
 
 
Esclarecimento 11 
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A tubulação em trecho rochoso pode ficar com cobertura mínima de 0,60 m e em trechos 
não rochosos, com 1m. Por que a sondagem a trado deve chegar a 3,0 m?  
 
Resposta: Seguir conforme especificado no memorial descritivo. 
 
 
Esclarecimento 12 
As sondagens elétricas podem ter uma profundidade máxima de 10 m e a sondagem a trado, 
de 3 m. Solicitamos à PBGÁS esclarecimentos de como estes métodos vão realmente se 
complementar, ou se serão necessários outros métodos onde a sondagem a trado não 
atender. 
 
Item 4, temos: 
4. ESCOPO DOS SERVIÇOS  
4.1Salvo menção expressa em contrário, devidamente explicitada, é de responsabilidade do 
CONTRATADO o fornecimento de todos os insumos necessários à completa execução dos 
serviços, objeto deste CONTRATO, tais como:  
Toda a mão-de-obra direta e indireta necessária, inclusive pessoal especializado em 
Segurança do Trabalho; 
 
Resposta: Seguir conforme especificado no memorial descritivo. 
 
 
Esclarecimento 13 
Mesmo para as atividades de topografia, sondagem e projeto executivo, será necessário 
mobilizar um técnico de segurança de trabalho? 
 
Item 4.5 Projeto Executivo do Sistema de Proteção Catódica  
Quando definido nas AFs, será desenvolvido conforme ANEXO Q6. 
 
Consideramos relevante alertar que este item deve ser visto do ponto de vista técnico e não 
somente do comercial, já que o sucesso de um SPC (Sistema de Proteção Catódica) é 
visualizar o mesmo como um todo em uma rede de dutos existente na qual serão adicionados 
novos ramais, como observamos em alguns locais neste projeto. Isto implica que para 
projetar deve ser feito um estudo para avaliar o SPC existente nas proximidades dos locais 
de todos os novos ramais de aço carbono a serem instalados para assim dimensionar a 
capacidade ou deficiências do sistema existente e indicar novos reforços para injeção de 
corrente e escolha do melhor local estratégico.  Com isso se pode indicar um ponto de injeção 
de corrente (novo retificador) que talvez esteja distante dos novos ramais a construir, porém 
com localização estratégica que tecnicamente pode até atender futuras ampliações da rede.   
Com o anterior queremos mostrar que esse projeto deve ser realizado como um todo 
independente das AF’s. Referente ao número de AF’s também identificamos que existem 04 
ramais de aço citados a seguir e somente 3 AF’s., onde a nosso ver, o correto seriam 02: 01 
para Caaporâ e outra para os 03 ramais caso por ventura juntos sejam parte da mesma rede 
de dutos de aço, levando em consideração o exposto acima. 
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ANEL DE SEGURANÇA OPERACIONAL E COMERCIAL CENTRO-TAMBIÁ - 9.500 m aço 
MANGABEIRA-PENHA (ETAPA 2) - 3.500 m aço 
INTERMARES - 10.500 m aço 
DISTRITO INDUSTRIAL DE CAAPORÃ - 20.000 m aço 
 
Resposta: Não. Porém todos os EPI’S e EPC’S necessários deverão ser fornecidos aos 
trabalhadores da licitante vencedor, devendo ser apresentado à PBGAS uma lista de entrega 
dos equipamentos com assinatura de cada funcionário e do técnico de segurança 
responsável. 
 
 
Esclarecimento 14 
Favor confirmar nosso entendimento sobre a abordagem ao projeto de proteção catódica. 
 
item 4.7: 
O CONTRATADO deverá apresentar antecipadamente um plano de trabalho para 
apreciação e aprovação pela FISCALIZAÇÃO. O Plano de Trabalho apresentado deverá 
conter, entre outras informações, horários de trabalho, definição das equipes, identificação 
nominal do pessoal, locais onde serão localizadas as várias frentes de serviços, lista de 
equipamentos e instrumentos a utilizar em cada frente, etc. 
 
Resposta: Deve ser considerado tudo que influenciar os novos projetos. 
 
 
Esclarecimento 15 
Entendemos que a exigência acima se aplica às atividades de construção e montagem e não 
projeto executivo de recomposição. Favor confirmar nosso entendimento. 
 
Resposta: Essa exigência é para toda atividade a ser realizada no campo, sem exceção. 
 
 
Esclarecimento 16 
Caso se aplique ao projeto, quantas e quais AF estarão liberadas para execução imediata, o 
qual vai permitir dimensionar as equipes para dar inicio aos serviços? 
 
 
ANEXO Q5 – DIRETRIZES PARA PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DE RDGN 
 
Item 2.3.10:  
Os dados finais de levantamento topográfico e de reconhecimento em campo necessários 
ao projeto deverão ser apresentados de forma a permitir a utilização de Sistema de 
Informações Geográficas (GIS), para georreferência à rede de satélite informatizada ou 
similar (Apêndice I). 
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Resposta: Os locais dos serviços para elaboração dos projetos executivos serão definidos 
de acordo com programação da PBGÁS e repassados ao licitante vencedor no momento da 
emissão das AF’s (Autorizações de Fornecimento). 
 
 
Esclarecimento 17 
Solicitamos o envio da Especificação Técnica do GIS da PBGÁS para que possamos 
considerar suas particularidades no orçamento. 
 
Item 2.4.4: 
O  projetista  deve  executar  todos  os  cálculos  necessários  ao  detalhamento  do projeto,  
tais  como:  suportação  e  ancoragem  dos  trechos  aéreos,  flutuações,  análise  de 
flexibilidade  do  duto  e  de  tensões  em  estruturas  existentes  que  sofrerão  influência  do 
duto,  verificação  de  raios  de  curvatura,  verificação  da  estabilidade  do  solo  no  local  
da implantação, verificação do suporte e estabilidade da seção do tubo às cargas externas 
e internas, etc. 
 
Além disso, no Anexo Q1 item 2.7.7, temos: 
Executar a sondagem do solo para obtenção de dados para elaboração de projeto para a 
instalação da tubulação e/ou de fundações. 
 
Não há quantificação de áreas nas quais será necessária fundação direta. 
 
Resposta: Os dados devem ser entregues em DWG (auto cad) e SHP (shape file), com 
Datum sirgas 2000. 
 
 
Esclarecimento 18 
Quais ensaios serão necessários, em que quantidade e a qual profundidade máxima, para 
correta consideração no orçamento?  
 
Item 2.4.7  
Deve ser considerado no Projeto de Detalhamento, a elaboração do sistema de proteção 
catódica a ser construído, bem como o revestimento externo anticorrosivo do duto e das 
juntas de campo.  
 
Resposta: Quem deverá indicar quais os ensaios necessários será o licitante vencedor. 
 
 
Esclarecimento 19 
De que maneira deve ser levado em consideração no projeto o revestimento externo do duto 
e das juntas de campo? Seria o tipo do material do revestimento? 
 
Item 3.1.2, temos: 
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A PBGÁS convocará o CONTRATADO para a execução do projeto das Redes e dos Ramais, 
ocasião em que será(ão) apresentado(s) o(s) respectivo(s) traçado(s) preliminares/projeto(s) 
básico(s)da(s) interligação(ões), e demais informações técnicas pertinentes, a prioridade e 
os prazos de execução propostos. 
 
Resposta: Considerar os tubos em aço carbono fornecidos pela PBGÁS com revestimento 
em tripla camada de polietileno extrudada, já o revestimento das juntas de campo considerar 
em manta termocontráctil. 
 
 
Esclarecimento 20 
Como a liberação das Autorizações de Serviço dependem das negociações comerciais, essa 
convocação só acontecerá após a concretização de algum negócio? 
 
Resposta: Os projetos executivos serão definidos de acordo com programação da PBGÁS 
e repassados ao licitante vencedor no momento da emissão das AF’s (autorizações de 
fornecimento). 
 
 
Esclarecimento 21 
Caso não dependa das negociações comerciais, quando acontecerá esta convocação? 
 
No item 3.3.1 do Anexo Q5: 
Elaboração do Planejamento Geral dos Serviços, com a apresentação, em até 05 (cinco) 
dias após a assinatura da Autorização de Fornecimento (AF), do CRONOGRAMA 
DETALHADO, definindo os prazos de execução dos serviços, contemplando:  
Mobilização de Equipe e Equipamentos;  
Organograma e Histograma de Pessoal indicando as equipes de escritório e de campo;  
Relação de Equipamentos e Programas de Informática;  
Fluxograma de Projeto;  
Elaboração do Plano de Ação das atividades a serem empreendidas para se obter as 
Licenças de Passagem junto aos órgãos com jurisdição sobre a região onde serão 
implantados Redes e/ou Ramais;  
Apresentação dos Procedimentos de Qualidade para o Projeto em atendimento ao item 4;  
Projeto Executivo; 
Elaboração da Lista de Documentos do Projeto Executivo;  
Elaboração do Projeto Executivo das Redes e/ou Ramais e interligações indicados na AF; 
Elaboração das Especificações Técnicas de Materiais e Equipamentos;          
Elaboração dos Memoriais Descritivos de Implantação; 
Elaboração da Especificação Técnica de Construção e Montagem; 
Elaboração das Estimativas de Custos de Construção e Montagem;  
e Obtenção das Licenças de passagem junto as PREFEITURAS MUNICIPAIS, SEINFRA, 
CAGEPA, ENERGISA, EMPRESAS DE TELEFONIA, DNIT, ANTT, IPHAN, IBAMA, 
SUDEMA, CBTU, Petrobras, TBG, ou outros órgãos.  
3.3.18 Prazos   
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Os serviços de projeto para implantação de Rede e Ramais devem ser executados dentro 
dos prazos definidos em conjunto com a PBGÁS por ocasião da emissão das AFs. 
 
Resposta: Através de emissão da AF, de acordo com a programação da PBGÁS. 
 
 
Esclarecimento 22 
Como todo o planejamento da AF deve ser apresentado em até 05 dias após a mesma, e os 
prazos serão definidos pela PBGÁS, no corpo da AF já teremos esta informação? 
 
Item 3.3.4.1, temos: 
Na Lista deverão estar previstos, dentre outros, os seguintes documentos: 
Memória de Cálculo de verificação de Flutuabilidade Negativa; 
 
Resposta: Sim 
 
 
Esclarecimento 23 
Qual método de investigação será utilizado para determinar as regiões onde será necessário 
utilizar lastro nas tubulações e quantidades estimadas para efeitos de orçamento desses 
ensaios? 
 
Item 3.3.6.8, temos: 
Faz  parte  do  escopo  do  CONTRATADO ,  a  emissão  dos  desenhos  de  Planta  e Perfil  
do  traçado,  em  escala  apropriada,  com  base  em  seu  levantamento  topográfico, 
planialtimétrico e cadastral, nas informações cadastrais obtidas junto aos órgãos públicos 
e/ou  empresas  de  serviços;  bem  como  a  correspondente  materialização  no  campo 
através  de  estaqueamento  progressivo  (a  cada  20  m),  “amarrado”  a  sistemas  de 
coordenadas topográficas georreferenciadas, com o acompanhamento da Fiscalização da 
PBGÁS . 
 
Resposta: O método de execução adequado será indicado pelo licitante vencedor para 
aprovação da PBGÁS. 
 
 
Esclarecimento 24 
Qual é o método solicitado pela PBGÁS para materializar no campo o estaqueamento 
progressivo a cada 20 m dependendo dos possíveis tipos de superfície existentes nos locais 
dos eixos dos dutos a projetar e que os mesmos sejam perenes até o início das obras de 
construção no futuro? 
 
Item 3.3.6.9, temos: 
O CONTRATADO deverá projetar, especificar e detalhar os acessórios necessários para a 
complementação do sistema de proteção catódica existente, com base nos detalhes típicos 
mostrados no Anexo Q6, abrangendo no mínimo, pontos de teste eletrolítico (PTE), juntas 
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de isolamento elétrico tipo monobloco (Prochind ou similar) e respectivo dispositivo de 
proteção (DPJI). 
 
Resposta: Deverá ser apresentado pelo licitante vencedor, em consonância com normas 
técnicas e boas práticas, para apreciação da PBGÁS. 
 
 
Esclarecimento 25 
O projeto do SPC (sistema de proteção catódica) dos novos dutos também deve 
complementar os acessórios citados acima nas faixas de dutos existentes? 
 
Resposta: Apenas aquilo que influenciar nos novos projetos de dutos. 
 
 
Esclarecimento 26 
Caso afirmativo, favor fornecer as informações existentes e seus quantitativos estimados 
para valoração de custos para efeitos de orçamento. 
 
 
ANEXO Q6 - Diretrizes Gerais para Execução do Projeto Executivo de Proteção Catódica 
 
Item 4.5, temos: 
Identificar as tubulações quanto ao diâmetro, tipo, produto transportado, material e tipo de 
junção. 
 
Resposta: Apenas aquilo que influenciar nos novos projetos de dutos. 
 
 
Esclarecimento 27 
Qual será a metodologia da pesquisa: solicitar todas as informações aos concessionários 
das redes existentes?  
 
Resposta: Realizar diligências e solicitar ás concessionárias os dados necessários para 
elaboração dos projetos executivos. 
 
 
Esclarecimento 28 
Devem ser conferidas estas informações fornecidas pelas concessionarias em campo com 
o uso de pipeline locator ou GPR e além disso fazer sondagens físicas manuais para 
verificação?  
 
Resposta: Caso a licitante vencedora verifique que é necessário para elaboração do projeto 
executivo, sim. 
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ANEXO Q13.1 – ESTUDO GEOFÍSICO POR SONDAGEM ELÉTRICA,  
 
3- CONSIDERAÇÕES GERAIS  
Os métodos de caminhamento elétrico e/ou sondagem elétrica vertical devem ser utilizados 
para realização dos trabalhos, podendo ser associados e/ou substituídos pelo método 
georadar, quando necessário ou solicitado pela PBGÁS. 
 
Esclarecimento 29 
Uma vez que existirá a necessidade de recomposição de benfeitorias afetadas e não há 
como saber precisamente, antes do serviço iniciar, que tipo de benfeitoria será danificado 
nem quantidade, solicitamos à PBGÁS incluir na PPU quantidades de reparos em diferentes 
superfícies: concreto, asfalto, etc. para possibilitar a justa remuneração destes serviços 
inquantificáveis; ou permitir a substituição do método integralmente pelo GPR (radar de 
penetração de solo), complementado pelas sondagens a trado. Favor confirmar nosso 
entendimento. 
 
6 - AQUISIÇÃO DE DADOS GEOFÍSICOS ELÉTRICOS 
Realizar Caminhamentos Elétricos (CE), Arranjo Dipolo-Dipolo, com espaçamento menor ou 
igual a cinco (5) metros entre os eletrodos, atingindo aproximadamente até dez (10) metros 
de profundidade de investigação máxima, garantindo a precisão desejada nesta 
profundidade.  
 
Resposta: Considerar as quantidades constantes na PPU. Quanto ao método por GPR 
verificar a resposta do item 5. 
 
 
Esclarecimento 30 
Fica claro qual é a distancia entre eletrodos e a profundidade máxima a atingir, no entanto 
não esta definida Qual é a distância requerida entre observações para posteriormente gerar 
o perfil? 
 
Resposta: Deverá ser apresentado pelo licitante vencedor, em consonância com normas 
técnicas e boas práticas, para apreciação da PBGÁS. 
 
 
Esclarecimento 31 
A profundidade máxima de 10m será necessária em todas as observações definidas acima? 
 
 
ANEXO Q14 – TRAÇADOS CONCEITUAIS (BÁSICOS) 
 
Vemos que todos os diâmetros de tubulações estão determinados. 
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Resposta: Deverá ser apresentado pelo licitante vencedor, para apreciação da PBGÁS, o 
procedimento a ser adotado. 
 
 
Esclarecimento 32 
Não será necessária a simulação termo-hidráulica e dimensionamento mecânico da rede e 
dos ramais. Favor confirmar nosso entendimento. 
 
APÊNDICE J – TOPOGRAFIA  
 
Item 1.2.1 - 1ª Etapa – Serviços Topográficos de Campo, temos: 
Os serviços topográficos de campo serão executados logo após liberação de AF de projeto 
e constarão das seguintes fases: 
- a) Transporte de coordenadas e referência de nível (RN); 
- b) Implantação dos Marcos de Concreto (padrão PBGÁS); 
- c) Levantamento Cadastral Planimétrico ou Planialtimétrico. 
 
Resposta: Sim 
 
 
Esclarecimento 33 
Quantos marcos de concreto deverão ser implantados? 
 
Resposta: Deverá ser apresentado pelo licitante vencedor, em consonância com normas 
técnicas e boas práticas, para apreciação da PBGÁS. 
 
 
Esclarecimento 34 
Onde deverão ser implantados? 
 
Resposta: Deverá ser apresentado pelo licitante vencedor, em consonância com normas 
técnicas e boas práticas, para apreciação da PBGÁS. 
 
 
Esclarecimento 35 
Solicitamos à PBGÁS o envio do desenho do seu padrão de marco topográfico a instalar. 
 
Resposta: Conforme norma da Petrobras n-47, em sua última revisão. 
 
 
Esclarecimento 36 
Solicitamos à PBGÁS a revisão da PPU incluindo os itens solicitados bem como suas 
quantidades previstas. 
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Resposta: A PPU apresentada contém as quantidades previstas para execução do serviço, 
não havendo necessidade de revisão. 
 
 
Esclarecimento 37 
Qual o critério para locar as 2000 sondagens a trado: são equidistantes em todas as faixas 
ou tem uma diretriz especifica para confirmação dos resultados GPR ou CE?  
 
Resposta: Os locais e distâncias entre as sondagens serão informados pela PBGÁS, no 
momento da entrega das AF’s, juntamente com o licitante vencedor, baseada na boa técnica 
e no bom desenvolvimento do projeto 
 
 
Esclarecimento 38 
Será necessário realizar todas? 
 
Resposta: Dependerá da necessidade de cada projeto, o qual será indicado pelo licitante 
vencedor 
 
 
Esclarecimento 39 
A CONTRATADA pode definir os locais, baseada na boa técnica e no bom desenvolvimento 
do projeto? 
 
Resposta: Sim, desde que apresentados e aprovados pela PBGÁS. 
 
 
João Pessoa/PB, 08 de abril de 2016.                              
 
 
Atenciosamente, 

 
 
 

Fabíola Gomes dos Santos 
Presidente da Comissão de Licitação 


