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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: 
Entendemos que depois de cumprirmos com os critérios que nos possibilitaram medir 90%, 
um dos quais foi a aprovação da PBGÁS, a retenção de 10% pela aprovação de órgãos 
licenciadores, cuja licença só será efetivamente necessária para a Construção e Montagem, 
nos parece demasiadamente elevada. Solicitamos a revogação desta retenção. 
Resposta: A medição dos serviços será realizada de acordo com o exposto no ANEXO Q8. 
 
Esclarecimento 2: 
Se os documentos já atenderam aos comentários feitos pela CONTRATANTE, a que 
corresponde o conteúdo desta revisão “Liberado para Execução”? 
Resposta: A medição dos serviços será realizada de acordo com o exposto no ANEXO Q8. 
 
Esclarecimento 3: 
Para a realização do estudo de interferências elétricas, é necessário que a Concessionária 
de energia nos forneça os elementos, e não temos controle sobre esta etapa. As informações 
podem vir rapidamente ou não. Além disso, os resultados dos estudos não vão alterar o 
projeto de proteção catódica, já que as recomendações dele serão todas no sentido de 
reforçar a segurança operacional tanto das estruturas quanto dos operadores. Portanto, a 
nosso ver, não há sentido em vincular o item 5 com o item 6 da PPU. Solicitamos retirar do 
critério de medição do item 5, qualquer menção ao item 6. 
Resposta: A medição dos serviços será realizada de acordo com o exposto no ANEXO Q8. 
 
Esclarecimento 4: 
Solicitamos à PBGÁS corrigir a convenção de cores da legenda para a BR 101 e acrescentar 
a cor correspondente ao Gasoduto Nordestão. Favor confirmar nosso entendimento. 
Resposta: Confirmado. Considerar na legenda “tubulação existente (gasoduto nordestão)” 
a cor margenta ao invés da cor amarela. 
 
Esclarecimento 5: 
No traçado novo que fica entre a BR 101 e o Gasoduto Nordestão, pela figura vê-se que se 
trata de uma área rural. Será necessário fazer pesquisa em cartório para identificação de 
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propriedades atravessadas, extensão, situação das escrituras públicas, levantamento de 
fauna, flora e benfeitorias, para elaboração de fichas cadastrais? 
Resposta: Sim. 
 
Esclarecimento 6: 
Já existe estudo de Impacto Ambiental para este traçado?  
Resposta: Não. 
 
Esclarecimento 7: 
Caso não exista, é responsabilidade da Contratada que deve considerar estes custos em 
seu orçamento?  
Resposta: Não. Estudo de impacto ambiental não é escopo desse contrato. 
 
Esclarecimento 8: 
A previsão de 4000 m de redes e ramais diversos distribuídos entre João Pessoa e Campina 
Grande corresponde aos itens 1.2.1 e 1.2.2 da PPU? 
Resposta: Não, correspondem ao item 1.1 
 
Esclarecimento 9: 
O valor do item 1.1 passará a ser 76.000 m, descontados os 4000 m acima? 
Resposta: Não. 
 
João Pessoa/PB, 08 de abril de 2016.                              
 
 
Atenciosamente, 

 
 
 

Fabíola Gomes dos Santos 
Presidente da Comissão de Licitação 


