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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 – Na “Tabela 1 – CAPACIDADE TÉCNICA”, no campo “Fator a ser 
avaliado” consta a descrição de projeto executivo que, segundo o nossa interpretação, 
seriam os requisitos mínimos necessários para atender às exigências do Edital. Está correto 
o nosso entendimento? 
Se nosso entendimento estiver correto, como deveremos preencher a “Tabela 1” com os 
dados dos atestados os quais iremos apresentar? Deveremos desconsiderar esta descrição 
que consta na segunda coluna no momento do preenchimento, substituindo pela descrição 
do projeto o qual apresentaremos para pontuação? 
Caso nosso entendimento não esteja correto, qual procedimento devemos adotar? 
 
 
Resposta: Sim. Os atestados deverão ser descritos na coluna “Atestados” e a metragem 
equivalente na coluna “Quantidade em metros”, permanecendo a primeira coluna inalterada. 
 
 
Esclarecimento 02 – Na “Tabela 2 – EXPERIÊNCIA PESSOAL PROFISSIONAL”, no campo 
“Nome do Profissional” consta a descrição de projeto executivo que, segundo o nossa 
interpretação, seriam os requisitos mínimos necessários para atender às exigências do 
Edital. Está correto o nosso entendimento? 
Se nosso entendimento estiver correto, como deveremos preencher a “Tabela 2” com os 
dados dos atestados os quais iremos apresentar? Deveremos desconsiderar esta descrição 
que consta na primeira coluna no momento do preenchimento, substituindo pelo nome do 
profissional a ser apresentado? Se sim, onde deveremos preencher os dados referentes ao 
projeto ao que se refere o atestado? 
Caso nosso entendimento não esteja correto, qual procedimento devemos adotar? 
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Resposta: Informar o nome do profissional e inserir na coluna “Atestados” os atestados 
corresnpondentes ao serviços. 
 
 
João Pessoa/PB, 08 de abril de 2016.                              
 
 
Atenciosamente, 

 
 
 

Fabíola Gomes dos Santos 
Presidente da Comissão de Licitação 


