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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 01 - No Item 2.1 do anexo Q4 Memorial Descritivo, informa: “Para a 
execução dos serviços a PBGÁS emitirá Autorização de Fornecimento (AF) ao 
CONTRATADO...” 
Conforme nossa interpretação do referido item, serão emitidas diversas Autorizações de 
Fornecimento (AF) considerando no máximo 11 (AFs) relativos aos 11 locais descritos no 
memorial. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: Sim. A solicitação 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 02 - No Item 2.1.1 do anexo Q4 - Memorial Descritivo informa: “Cada AF 
para o projeto dos Ramais de “Saturação” (ramal de interligação de novos consumidores à 
Rede de Distribuição de Gás Natural existente) poderá ter uma ou mais ligações de clientes, 
restrito a um mesmo Município. ” 
Conforme nossa interpretação do referido item, serão emitidas diversas Autorizações de 
Fornecimento (AFs) para cada ramal de saturação. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: Sim. 
 
Esclarecimento 03:  No Item 3.3.1 anexo Q5 Diretrizes para Projeto Executivo de 
Implantação de RDGN, informa o escopo da contratada: “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”. Entretanto, no item  4.2.2 do anexo Q4 – Memorial Descritivo, temos 
a seguinte informação: “Faz parte ainda do escopo, a definição do traçado, a consulta e a 
obtenção das licenças de implantação junto aos órgãos públicos, a consulta de interferências 
aos órgãos públicos e privados.” 
Conforme nossa interpretação dos referidos itens, o responsável legal pela construção e 
solicitação da licença de Implantação (L.I.) é a PBGAS. Faz parte do escopo da Contratada, 
somente a obtenção Licenças de Passagem para execução dos serviços de Campo /Projeto 
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e não faz parte do escopo da contratada a obtenção licenças de implantação (L.I.) junto aos 
órgãos públicos. Está correto nosso entendimento?  
 
Resposta: Em parte. A PBGÁS irá solicitar junto aos órgãos as licenças necessárias 
embasadas nas informações oriundas do levantamento do licitante vencedor nos órgãos 
envolvidos no projeto. Portando, o trabalho de pesquisa das licenças e autorizações 
necessárias e diligenciamento nos órgãos, bem como dos requisitos necessários para 
obtenção da (s) licença (s) e autorização (ões) faz (em) parte do escopo do licitante 
contratado. 
 
 
João Pessoa/PB, 08 de abril de 2016.                              
 
 
Atenciosamente, 

 
 
 

Fabíola Gomes dos Santos 
Presidente da Comissão de Licitação 


