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A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, Sociedade de Economia Mista, 
doravante denominada PBGÁS, com sede à Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 
n° 4.756, bairro do Cabo Branco, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, 
inscrita no CNPJ (MF), sob nº. 00.371.600/0001-66, através da Comissão 
Permanente de Licitação, doravante denominada CPL, designada pelo Diretor 
Presidente da Companhia através da PORTARIA n º 005/2015 – PRE/PBGÁS, 
publicada no Diário Oficial do Estado do dia 08/01/2015, torna público que fará 
realizar a seguinte Licitação: 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 113/2015 
 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 
 
Nº: 006/2015 
 
TIPO: Técnica e Preço  
 
FORMA DE EXECUÇÃO: Indireta 
 
REGIME: Empreitada por preço unitário 
 
REGÊNCIA: Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei Complementar nº 147, de 
07 de agosto de 2014, Lei Estadual nº 9.697/12, Lei nº 12.846/2013, de 1º de 
agosto de 2013, Lei Estadual nº 9.335/11 e Lei nº 10.128/2013 (EMPREENDER), 
e demais disposições legais e regulamentares correlatas. 
 
 
LOCAL E DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
(ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA): 
Local: Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n° 4.756, bairro do Cabo Branco, na 
cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. 
Dia: 10/03/2016                                                      
Hora: 14h30min 
 
1 – OBJETO, VALOR E FONTE DE RECURSOS  
1.1 - O presente Edital tem por objeto a 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. 
1.2 - Para a execução do objeto desta licitação, a PBGÁS estabeleceu o valor 
máximo de R$ 3.000.067,70 (três milhões sessenta e sete reais e setenta 
centavos). 
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1.3 - Os recursos financeiros necessários aos pagamentos da execução do objeto 
deste certame estão devidamente equacionados e assegurados especificamente 
no orçamento da PBGÁS, e correrão por conta da seguinte classificação 
orçamentária:  
Investimentos: 

• 1.3.1 – Anel de Segurança; 
• 1.1.2.7 – Bairro dos Estados; 
• 1.1.2.8 – Bancários/Água Fria; 
• 1.1.2.2 – Basset (Expansão Bessa); 
• 1.1.2.3 – Torre (Etapa 2); 
• 1.1.1.1 – Ramal Mangabeira/Penha (Etapa 2); 
• 1.1.2.4 – Borborema; 
• 1.2.2.3 – Borborema (Mirante); 
• 2.1 – Projeto Executivo Caaporã; 
• 1.2.2.1 – Basset. 

 
2 – EXAME E/OU OBTENÇÃO DO EDITAL  
2.1 - Este Edital, com seus elementos constitutivos, será fornecido gratuitamente, 
através de download, no site http://www.pbgas.pb.gov.br, e/ou obtido pelos 
interessados, nos dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 08h30min 
às 11h30min e das 14h30min às 17h30min (horário local), a partir da data da 
sua emissão, na sede da PBGÁS, situada no endereço mencionado no 
preâmbulo deste Edital. 
2.2 - Após obtenção do Edital, o interessado deverá preencher o “Comprovante 
de Retirada do Edital” (Anexo A), e enviá-lo à CPL, por via postal, email ou pelo 
fax (0**83) 3247-2244, visando à comunicação aos interessados relativa aos 
pedidos de esclarecimentos e de outras situações que possam implicar, inclusive, 
em alterações ao Edital.  
2.3 - A falta de preenchimento do comprovante de retirada do Edital e do seu 
envio na forma estabelecida exime a PBGÁS da comunicação aos interessados 
de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais. 
 
3 – ALTERAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS  
3.1 - O licitante é responsável pela verificação e identificação de todos os 
documentos que integram este Edital. Se o licitante encontrar discrepâncias ou 
omissões nestes documentos, ou ainda julgar necessários quaisquer 
esclarecimentos ou informações adicionais, deverá dirigir-se por escrito à CPL, no 
endereço mencionado a seguir, solicitando tais esclarecimentos: 

http://www.pbgas.pb.gov.br/�
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Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS 
REF.: Concorrência nº 006/2015 
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 4756, Cabo Branco, João Pessoa/PB 
CEP: 58.045-000 
TELEFONE: (83) 3219-1705 
FAX: (83) 3247-2244 
Email: cpl@pbgas.com.br 
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

3.1.1 - As solicitações de esclarecimentos deverão ser apresentadas até o 3º 
(terceiro) dia útil que anteceder a data fixada para abertura desta Licitação de 
forma a permitir que a PBGÁS, diante da complexidade do objeto e da própria 
solicitação, possa respondê-las em tempo hábil. 

3.2 - Os esclarecimentos prestados a qualquer dos licitantes serão transmitidos 
aos demais, por meio de fax ou e-mail, sem identificação de origem do 
questionamento até o 2º dia útil que anteceder à data fixada para abertura dos 
envelopes, e serão disponibilizados no site www.pbgas.com.br . 

3.2.1 – A não apresentação de solicitação de esclarecimentos implicará na 
tácita aceitação dos elementos fornecidos, pressupondo-se que os documentos 
são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação dos 
documentos de habilitação e propostas, não cabendo, em nenhuma hipótese, 
direito a qualquer reivindicação posterior com base em alegações de 
imperfeições, omissões ou falhas nos referidos elementos. 
3.2.2 – No caso de eventual divergência entre o presente Edital e seus anexos, 
prevalecerão as disposições do Edital. 

3.3 - A CPL poderá emitir alterações a este Edital, para revisar e/ou modificar 
quaisquer de suas partes, observando o Artigo 21, § 4º da Lei nº. 8.666/93 e 
demais alterações posteriores. 
3.4 - As alterações e/ou esclarecimentos serão numerados cronologicamente e 
passam a integrar o Edital. 
3.5 - Quaisquer esclarecimentos ou informações prestadas verbalmente não 
serão considerados como argumento para impugnações, reclamações ou 
reivindicações por parte dos licitantes. 
 
4 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1 - Poderão participar da presente licitação as empresas brasileiras ou 
estrangeiras em funcionamento no Brasil, legalmente constituídas e 
estabelecidas, cujo objeto social expresso no estatuto ou contrato social 
especifique atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, 
ficando, todavia, estendido o ingresso na licitação também às empresas 
cadastradas na correspondente especialidade ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observadas a necessária qualificação.  

http://www.pbgas.com.br/�
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4.1.1. Entende-se por cadastradas as empresas inscritas no SIREF – 
Sistema Integrado de Registro de Fornecedores da Secretaria da Administração 
do Governo do Estado da Paraíba com Certificado Estadual de Cadastramento e 
Habilitação (CECH) com data de validade vigente. 
4.2 - É vedada a participação na Licitação, individualmente de empresas 
coligadas, controladas, controladoras ou, direta ou indiretamente, sob controle 
comum. Igualmente é vedada a participação de empresas que, na data de sua 
abertura, apresentem quaisquer das seguintes situações: 

a) Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis legais ou 
técnicos, membros do conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou 
administrativo, qualquer pessoa que seja membro da Administração da 
PBGÁS; 
b) Estejam cumprindo sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, aplicada por qualquer órgão da Administração Pública; 
c) Estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de participação em 
Licitação e impedimento de contratar com a PBGÁS; 
d) Estejam em processo de falência, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; ou, 
e) Que se enquadrem em qualquer das hipóteses previstas no art. 9° da Lei n° 
8.666/93.   

4.3 - A participação na presente Licitação implica e fará prova de que o licitante: 
a) Conhece e concorda com todas as especificações e condições do Edital e 
seus anexos, com aceitação integral e irretratável de todos os seus termos, 
cláusulas e condições, submetendo-se às condições nele estabelecidas; 
b) Não tem dúvidas sobre quaisquer documentos que compõem o Edital, não 
podendo reivindicar posterior desconhecimento ou falta de recebimento de 
quaisquer das partes que o integram; e, 
c) Tem conhecimento da Lei nº 12.846/2013, de 1º de agosto de 2013, 
comprometendo-se em não praticar qualquer dos atos lesivos à Administração 
Pública elencados no Art. 5º, seus incisos e alíneas, seja durante o certame 
licitatório, seja no decorrer da execução do Contrato. Declara, ainda, para os 
devidos fins, estar ciente das penalidades previstas na referida legislação, além 
daquelas cominadas na Lei nº 8.666/93 e outras normas de licitações e 
contratos da Administração Pública; e, 
d) Considerou que o Edital e seus anexos referentes a esta Licitação 
permitiram a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 

 
 
5 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
5.1 - As empresas interessadas poderão estar presentes por meio de um 
representante legal, com poderes para intervir nas fases do procedimento 
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licitatório, devendo, no ato de entrega dos envelopes, apresentar documento de 
credenciamento de acordo com o “Modelo de Carta de Credenciamento” (Anexo 
B), separadamente dos envelopes 1, 2 e 3, acompanhado de documento que o 
identifique como representante do licitante, de acordo com uma das seguintes 
formas. 

5.1.1 - Em sendo procurador legalmente constituído para tal fim, deverá 
apresentar instrumento público de procuração ou instrumento particular, com 
firma reconhecida em cartório, acompanhada de cópia da cédula de identidade 
ou outro documento de identificação pessoal de fé pública.  
5.1.2 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da Empresa 
licitante, deverá apresentar cópia da cédula de identidade ou outro documento 
de identificação pessoal de fé pública, acompanhada da cópia do respectivo 
Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão de 
registro de comércio competente, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada 
cópia da ata de reunião ou assembléia em que se deu a eleição. 

5.2 - A ausência do documento de credenciamento ou sua incorreção não excluirá 
o licitante do certame, porém impedirá o representante de manifestar-se ou 
praticar qualquer ato inerente à Licitação. 
5.3 - Não será admitida a participação de uma mesma pessoa física, ainda que 
credenciada,  como representante de mais de um licitante. 
 
6 – VISITA AOS LOCAIS DOS SERVICOS  
 
6.1 - O licitante deverá declarar que conhece o local dos serviços, obtendo para 
sua própria utilização e exclusiva responsabilidade, todas as informações 
necessárias à elaboração da proposta e eventual celebração do Contrato. Todos 
os custos associados à visita serão arcados, integralmente, pelos próprios 
licitantes. Serão inaceitáveis alegações futuras de desconhecimento de fatos ou 
detalhes que impossibilitem ou dificultem a execução e entrega do objeto licitado. 
 

6.1.1 – Para viabilizar o conhecimento do local dos serviços, será 
disponibilizada visita conduzida por preposto da PBGÁS capacitado para 
informar sobre todos os detalhes técnicos dos serviços nas datas previamente 
agendadas por meio do telefone 83 3219-1705 ou do e-mail 
cpl@pbgas.com.br, até último dia útil que antecede a data da sessão de 
entrega dos envelopes e constará das seguintes etapas: 
 

a) Explanação sobre os serviços objeto desta Licitação; e, 
 
b) Recomendações próprias da PBGÁS para a execução dos serviços, 
padrões, exigências de segurança, meio ambiente, qualidade, organização 
 e forma de condução dos serviços. 

 

mailto:cpl@pbgas.com.br�
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6.1.2 - O licitante deverá certificar-se, "IN LOCO", de todas as condições locais, 
para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação, bem como contatar 
todos os órgãos envolvidos, a fim de verificar as normas a serem atendidas, 
tais como DNIT, Companhia de Água e Esgoto, Companhia Telefônica, 
Companhia de Energia Eletrica e quaisquer outros que possam ter interferência 
no traçado da rede, e de todos os outros fatores que possam afetar os 
serviços. 
 
6.1.3 – Caso o licitante não queira realizar a visita, deverá apresentar, em 
substituição à DECLARAÇÃO DE VISITA AOS LOCAIS DOS SERVIÇOS 
(Modelo – ANEXO F), declaração formal assinada pelo representante legal do 
licitante (Modelo – ANEXO F1), sob as penalidades da Lei, que tem pleno 
conhecimento das condições locais, para cumprimento das obrigações objeto 
da Licitação, inclusive o contato com todos os órgãos envolvidos tais como 
DNIT, Companhia de Água e Esgoto, Companhia Telefônica, Companhia de 
Energia Eletrica, que assume total responsabilidade por este fato e que não 
utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 
técnicas e/ou financeiras com a PBGÁS. 

 
 
7- HABILITAÇÃO 
7.1 - No local, data e hora estabelecidos, os interessados deverão entregar à CPL 
os documentos de habilitação, em envelope individual, não transparente, 
devidamente lacrado e rubricado no fecho, constando no anverso os seguintes 
dizeres: 

Envelope 1  
Documentação para Habilitação  
CONCORRÊNCIA № 006/2015 
 (Razão Social do licitante) 

7.2 - A documentação exigida para a habilitação, adiante indicada, deverá ser 
apresentada em 01 (uma) via preferencialmente encadernada, de forma a não 
conter folhas soltas, em original, ou cópia da frente e do verso, autenticada por 
cartório; publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por cópias simples, 
desde que acompanhadas dos respectivos originais para serem conferidos e 
autenticados pela CPL, preferencialmente até 48 (quarenta e oito) horas antes da 
data de abertura do certame e deverão ter todas as suas páginas 
preferencialmente numeradas em ordem crescente e rubricadas pelo 
representante legal do licitante. 
7.3 - Os licitantes que não atenderem as condições a seguir descritas (habilitação 
jurídica, regularidade fiscal e trabalhista,  qualificação econômico-financeira e/ou 
técnica e declaração relativa à Legislação do Menor) estarão impedidos de 
participar da fase subsequente da Licitação. 
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7.3.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
7.3.1.1 - Registro na Junta Comercial do domicílio ou sede do licitante, no 
caso de sociedade empresária; ou, 
7.3.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas 
alterações se houver, devidamente registrado (s) na Junta Comercial, do 
domicílio ou sede do licitante. Em se tratando de sociedades por ações e 
sociedades empresárias que elejam seus administradores em atos 
apartados, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia 
em que se deu a eleição, devidamente registrada na Junta Comercial, do 
domicílio ou sede do licitante; ou, 
7.3.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no registro competente, no caso de 
sociedades não empresárias, acompanhado de prova de investidura ou 
nomeação da diretoria em exercício. 
Obs.1: - As provas de que tratam as alíneas 7.3.1.1 e 7.3.1.2 poderão ser 
feitas mediante apresentação de certidão simplificada expedida pela Junta 
Comercial. No caso de sociedades não empresárias (alínea 7.3.1.3), por 
certidão, em breve relatório, expedida pelo Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas. 
Obs.2: - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, deverá ser apresentado decreto de autorização, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, em 
conformidade com o Art. 28, Inciso V da Lei 8.666/93. 
Obs. 3: - As microempresas – ME e as Empresas de Pequeno Porte – EPP 
deverão comprovar sua condição apresentando Declaração ME/EPP, 
conforme ANEXO S, bem como deverão apresentar Certidão específica 
fornecida pela Junta Comercial do Estado sede do licitante, comprovando 
que está registrada na condição de ME ou EPP.  

 
7.3.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

7.3.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ/MF); 
7.3.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta Licitação; 
7.3.2.3 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 
Ativa da União (DAU) por elas administrados, conforme art. 1º da Portaria 
Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014; 
7.3.2.4 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante 
apresentação de Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de 



 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 

_______________________________________ 

Página 8 de 29 

negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do domicilio ou 
sede do licitante; 
7.3.2.5 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante 
apresentação de Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de 
negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Município do domicilio ou 
sede do licitante; 
7.3.2.6 - Prova de regularidade de situação relativa ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei, mediante apresentação de Certificado de 
Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF); 
7.3.2.7 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou 
Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei Federal nº 
12.440/2011; 

 
7.3.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.3.3.1 Prova de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia (CREA), da jurisdição da sede da licitante. 
Obs.: Empresas consorciadas deverão apresentar o registro individual.  
NOTA: No caso do licitante vencedor ter a sua sede fora do Estado da 
Paraíba, deverá providenciar também, após assinatura do Contrato, o 
registro de inscrição no CREA/PB e cumprir demais formalidades que este 
órgão solicitar, sem as quais a PBGÁS não autorizará o CONTRATADO 
executar quaisquer serviços. 
7.3.3.2 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 
e compatível em características, quantidades e prazos, mediante 
apresentação de atestado(s) de capacidade técnico-operacional de 
execução de serviços de projeto executivo, emitidos por empresas de direito 
público ou privado, com o nome da Empresa licitante como executora, 
devidamente registrado(s) no CREA (com CAT - Certidão de Acervo 
Técnico).  
 7.3.3.3 - Comprovação de capacidade técnico-profissional mediante 
indicação que o licitante possui em seu quadro permanente (ver item 
7.3.3.3.1), na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível 
superior, devidamente reconhecido pelo CREA, detentor de Atestado com 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), de execução de serviços 
compatíveis em características, quantidades e prazos

7.3.3.3.1 – O profissional, cujo acervo técnico será apresentado pela 
Empresa, deverá pertencer ao seu quadro permanente, ou seja: 

 com o objeto desta 
Licitação, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) e acompanhado da respectiva Certidão de Acervo 
Técnico (CAT) expedida pelo CREA da Jurisdição em que foi realizado o 
serviço.  
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Empregado (com cópia da ficha ou livro de registro de empregado 
registrado na SRT ou, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social), Sócio (com cópia do Contrato Social devidamente registrado no 
órgão competente), Diretor (com cópia do Contrato Social, em se tratando 
de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente 
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima) ou 
profissional mediante a apresentação de Contrato de prestação de 
serviços com o Licitante. Tal profissional deverá ser o Responsável 
Técnico do Contrato, junto ao CREA. Para manutenção das condições de 
habilitação, esse profissional deverá permanecer na Empresa durante a 
execução de todo o objeto da Licitação, admitindo-se a sua substituição 
por outro profissional de qualificação equivalente ou superior, desde que 
previamente aprovado pela PBGÁS. 

Nota

7.3.3.4 – NÃO SE APLICA. 

: Ficam definidos como dutos ou ramais, as tubulações projetadas e 
construídas segundo as normas e procedimentos nacionais e internacionais 
referentes a estas instalações, entre as quais destacamos a NBR-12712, 
ASME B. 31.8, N-464, NBR- 14461, NBR-14462, NBR-14463, NBR-14465, 
além de terem seu traçado situado em áreas públicas e/ou em faixas de 
domínio de empresas concessionárias de gás, petróleo ou derivados, ou 
seja, fora de áreas privadas (instalações industriais e comerciais). 

7.3.3.5 – “Relação de Pessoal Técnico Especializado” (ver modelo no Anexo 
D) disponíveis para o objeto desta Licitação (inclusive dos profissionais do 
quadro próprio). Deverá cada profissional elencado na equipe apresentada 
fornecer “Declaração Individual de Disponibilidade” (ver modelo no Anexo 
E), assinada e com firma reconhecida
7.3.3.6 – A equipe técnica enunciada deve ter no mínimo, as especializações 
descritas no Anexo D. 

. 

Obs.: Os profissionais da equipe técnica deverão, obrigatoriamente, 
desenvolver suas atividades no canteiro de obras e/ou frente de serviço do 
CONTRATADO, durante a execução dos serviços correspondentes a cada 
especialidade. 
7.3.3.7 - Comprovação de que tomou conhecimento de todas as condições 
para execução dos serviços, conforme descrito no item 6, mediante 
apresentação de “Declaração de Visita aos Locais dos Serviços” (ver modelo 
no Anexo F), datada e assinada por representante da PBGÁS ou 
“Declaração de Conhecimento das Condições Locais” (ver modelo no 
ANEXO F1), comprovando que tomou conhecimento de todas as condições 
para execução dos serviços, conforme descrito no item 6. 

 
7.3.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
7.3.4.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
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situação financeira do licitante, conforme disposto no Anexo G – “Qualificação 
Econômico-Financeira”, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados pelo IGPM, “pro rata tempore”, quando 
encerrados a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta 
apresentados na forma a seguir, conforme o caso: 

a) Sociedades Empresárias  Acompanhado de cópia dos termos de 
abertura e de encerramento do Livro Diário, autenticado pela Junta 
Comercial do domicílio ou sede do licitante. 
b) Sociedade por Ações  Publicação no Diário Oficial da União ou do 
Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a 
sede do licitante, e em jornal de grande circulação, editado na localidade 
em que está situada a sede do licitante, conforme o caput do art. 289 e o 
parágrafo 5° da Lei n° 6.404/76 e comprovação de autenticação pelo 
Órgão do Registro do Comércio do domicílio ou sede do licitante; 
c) Sociedades Simples  Acompanhado de cópia dos termos de 
abertura e de encerramento do Livro Diário, registrado no Cartório de 
Registro Civíl das Pessoas Jurídicas. 

7.3.4.2 - As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não 
tenham balanço de final de exercício, deverão apresentar Demonstrações 
Contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos 
ao período de sua existência, obedecidos os aspectos legais e formais de sua 
elaboração. 
7.3.4.3 - Certidão Negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo 
Cartório distribuidor da sede do licitante, com data de expedição inferior a 90 
(noventa) dias, da data de apresentação dos Documentos de Habilitação e das 
Propostas, caso no documento não conste o prazo de validade. 

7.3.4.3.1 - Empresas em recuperação judicial poderão participar da presente 
Licitação, desde que, para tanto, comprovem mediante a apresentação de 
certidão judicial específica, o seu regular cumprimento. 

7.3.4.4 – Comprovação de garantia de participação na presente Licitação 
“Garantia de Manutenção da Proposta” (ver modelo no Anexo H), 
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para esta Licitação, 
através de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou 
seguro garantia. 

7.3.4.4.1 - A garantia prestada através de caução em dinheiro deverá ser 
depositada a crédito da PBGÁS, na Caixa Econômica Federal, Agência 
0729, Conta Corrente n° 1.344-5, Operação 003.  
7.3.4.4.2 - A garantia prestada em títulos da dívida pública deverá vir 
acompanhada, obrigatoriamente, das seguintes comprovações: 

a) documento de origem/aquisição e lançamento contábil por meio de 
registro no balanço patrimonial do licitante; e, 
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b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé 
pública, demonstrando o valor do título atualizado monetariamente.  

7.3.4.4.3 - A garantia prestada mediante fiança bancária deverá ser 
apresentada em sua via original e deverá ter validade de, no mínimo, 
60(sessenta) dias.  
7.3.4.4.4 - A garantia prestada na modalidade de seguro garantia será 
apresentada através de apólice de seguro completa, em sua via original, 
com as especificações técnicas do seguro, condições gerais e condições 
especiais de garantia impressas em seu verso ou anexo, firmadas entre a 
seguradora e a tomadora do seguro, com validade de, no mínimo, 90 
(noventa) dias, acompanhada, obrigatoriamente, da Certidão de 
Regularidade Operacional junto a SUSEP – Superintendência de Seguros 
Privados, em nome da seguradora que emitir a apólice.  
 7.3.4.4.5 - Ocorrendo eventual prorrogação de prazo de validade das 
propostas, aceita pelo licitante, este se obriga a providenciar a renovação da 
garantia, conforme tenha oferecido que atenda ao novo prazo de validade da 
proposta. O comprovante deverá ser apresentado à CPL até o 1°(primeiro) 
dia útil anterior ao término da validade desse documento. O licitante que 
aceitar a prorrogação e não fizer a renovação da garantia neste prazo, será 
excluído desta Licitação.  
7.3.4.4.6 - A Garantia de Manutenção da Proposta será devolvida no prazo 
de até 30 (trinta) dias após o término do período de validade da proposta, 
estipulado pela PBGÁS, ou de eventuais prorrogações aceitas pelo licitante. 
Quando a Garantia de Manutenção da Proposta for efetuada através de 
caução em dinheiro, a mesma será devolvida aos licitantes, atualizada 
monetariamente pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, 
após a conclusão do processo licitatório.  
7.3.4.4.7 - Ocorrendo qualquer dos casos previstos no Modelo de Garantia 
de Manutenção da Proposta, ou seja, as condições 1 ou 2 ali discriminadas, 
o licitante em questão, terá executada a garantia prestada. 

 
7.3.5 - Documentação Relativa à Legislação do Menor 

7.3.5.1 - Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, em atendimento ao disposto no 
Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal. Esta “Declaração Sobre Uso 
de Mão de Obra Infantil” (ver modelo no Anexo I) deverá estar contida no 
envelope de habilitação. 

 
7.3.6 - Disposições Gerais de Habilitação 

7.3.6.1 - Os participantes desta Licitação poderão apresentar o Certificado 
Estadual de Cadastramento e Habilitação (CECH), expedido pela Secretaria 
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da Administração do Governo do Estado da Paraíba, comprovando a 
inscrição no SIREF – Sistema Integrado de Registro de Fornecedores, 
dentro do prazo de sua validade, o qual substituirá os documentos exigidos 
nos subitens 7.3.1 (Habilitação Jurídica) e 7.3.2 (Regularidade Fiscal, exceto 
o item 7.2.3.7, que deverá ser apresentado), exclusivamente, ficando o 
licitante obrigado a apresentar o restante da documentação exigida.  

7.3.6.1.1 - Neste caso, o licitante é obrigado a apresentar a “Declaração 
de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo da Habilitação” (ver 
modelo no Anexo J), sob as penalidades cabíveis, devendo a referida 
Declaração estar contida no “Envelope 1 – Documentação para 
Habilitação”. 

7.3.6.2 - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) 
deverão apresentar toda a documentação exigida no subitem 7.3.2 relativa à 
Regularidade Fiscal e Trabalhista durante o procedimento licitatório, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

7.3.6.2.1 - A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 
declarada vencedora da Licitação terá prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data em que for publicado o resultado do certame licitatório, 
prorrogável por igual período, a critério da PBGÁS, para regularização 
de sua situação fiscal e trabalhista, devendo apresentar as certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa que comprovem a 
regularidade de sua situação fiscal e trabalhista, sob pena de aplicação 
do disposto no § 2º do Art. 43 da Lei Complementar nº 123/06.    

7.3.6.3 - Documentos obtidos por meio de acesso à Internet poderão ser 
apresentados em impressos, devendo a CPL verificar sua autenticidade e 
validade na página da website do órgão emissor. Ocorrendo discrepância 
entre a consulta efetuada e os documentos apresentados, prevalecerá a 
consulta. 
7.3.6.4 - O licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo 
motivo de inabilitação a constatação de informações falsas ou que não 
reflitam a realidade dos fatos e, ainda, quando a CPL venha a tomar 
conhecimento de fato anterior ou posterior à abertura desta Concorrência 
que desabone a idoneidade do licitante, ou qualquer outro que contrarie as 
disposições contidas neste Edital.  
7.3.6.5 - A validade das certidões relativas à comprovação da Regularidade 
Fiscal e Trabalhista e da Qualificação Econômico-Financeira corresponderá 
ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham 
expressamente o prazo de validade, fica estabelecido o prazo de 90 
(noventa) dias contados da data de sua expedição, ressalvada a hipótese de 
o licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ou 
inferior, mediante juntada de norma legal pertinente.  
7.3.6.6 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de 
documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital 
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e seus anexos, bem como não serão recebidos documentos e propostas 
enviados por fax ou correio eletrônico. 
7.3.6.7 - Será facultado aos licitantes a remessa dos envelopes de 
documentação e proposta por via postal ou por qualquer meio similar, em 
envelope lacrado, mediante processo que assegure o indispensável sigilo, 
com a comprovação de data e hora de entrega.  

7.3.6.7.1 - Os envelopes de documentação e proposta recebidos pela 
CPL após a data e horário fixado no presente Edital, serão devolvidos, 
ainda fechados, aos respectivos remetentes.  

 
8 - PROPOSTA TÉCNICA  
8.1 - No local, data e hora estabelecidos, os interessados deverão entregar à 
CPL, em envelope individual, não transparente, devidamente lacrado e rubricado 
no fecho, constando no anverso os seguintes dizeres:  

Envelope 2  
Proposta Técnica 
Concorrência Nº 006/2015 
(Razão Social do licitante) 

8.2 - A documentação exigida para a Proposta Técnica deverá ser apresentada 
em 01 (uma) via, em formulário que contenha a identificação do licitante, redigida 
com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso 
corrente, de forma legível, datilografadas ou impressas em processador de texto, 
preferencialmente encadernada, de forma a não conter folhas soltas, sem 
emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, com todas suas folhas 
preferencialmente rubricadas e numeradas em ordem crescente, com data e 
assinatura na última folha, de quem tenha poderes para esse fim, identificando-se 
claramente o signatário.  
 
9 - PROPOSTA DE PREÇOS  
9.1 - No local, data e hora estabelecidos, os interessados deverão entregar à 
CPL, os documentos de proposta, em envelope individual, não transparente, 
devidamente lacrado e rubricado no fecho, constando no anverso os seguintes 
dizeres: 

Envelope 3  
Proposta de Preços  
Concorrência N° 006/2015 
(Razão Social do licitante) 
 

9.2 - A documentação da Proposta de Preços, adiante indicada, deverá ser 
apresentada em 01 (uma) via, em formulário que contenha a identificação do 
licitante, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente, de forma legível, datilografadas ou impressas em 
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processador de texto, preferencialmente encadernada, de forma a não conter 
folhas soltas, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, com 
todas as suas folhas preferencialmente rubricadas e numeradas em ordem 
crescente, com data e assinatura na última folha, de quem tenha poderes para 
esse fim, identificando-se claramente o signatário, e deverá conter: 

9.2.1 – “Proposta de Preços” (ver modelo no Anexo K) contendo o prazo de 
validade da proposta, o qual não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos, contados a partir da data de sua apresentação. A data limite para 
apresentação da proposta será considerada como data de referência dos 
preços propostos. 
9.2.2 - Original da “Planilha de Preços Unitários - PPU” (Anexo L) deste Edital, 
fornecida e assinada por membro da CPL, preenchida em todos os seus itens, 
em moeda corrente nacional, expressa em algarismos e por extenso, contendo 
preço unitário e total utilizando-se até 02 (duas) casas decimais, desprezando-
se as demais, assinada pelo representante legal do licitante, identificando-se 
claramente o signatário. 

9.2.2.1 - Será fornecida apenas 01 (uma) unidade da PPU. Em caso de erro 
no seu preenchimento, deverá ser devolvida a PPU rasurada e/ou inutilizada à 
CPL, para substituição.  

9.2.3 – NÃO SE APLICA.  
9.2.3.1 - Os preços ofertados deverão absorver e exaurir na totalidade todas 
as despesas diretas como mão de obra direta, equipamentos, materiais, 
subcontratados etc, e quaisquer outras despesas indiretas como mão de 
obra indireta, ferramentas, EPI, tributos, encargos da legislação social, 
trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, e outros componentes da Taxa 
de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), enfim, todos os componentes de 
custo dos serviços necessários à perfeita execução do objeto deste Edital e 
seus anexos, até o recebimento dos serviços. 

9.2.4 - Apresentar “Cronograma Contratual” (ver modelo no Anexo Q11) 
devidamente preenchido. 
9.2.5 - Não serão aceitas quaisquer hipóteses que tornem os preços 
inconclusos, tais como indicação de preços estimados, reembolso de valores 
não discriminados na proposta ou menções de descontos ou acréscimos de 
preços ou quaisquer vantagens em relação à proposta de outro licitante. 
9.2.6 - Em caso de não incidência e/ou isenção de imposto, o licitante deverá 
apresentar ou indicar o documento legal que determina o benefício.  

 
10 - PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 
10.1 - Das reuniões para recebimento e abertura dos envelopes serão lavradas 
atas circunstanciadas onde será registrada a participação de todos os licitantes 
presentes, as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que 
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interessam ao julgamento desta licitação e serão assinadas pelos representantes 
dos licitantes presentes e pelos membros da CPL.  
10.2 - Abertura da sessão pela CPL, no dia, horário e local estabelecidos, em 
sessão pública, para o recebimento dos envelopes “1 – Documentação para 
Habilitação”; “2 – Proposta Técnica” e “3 - Proposta de Preços” e identificação dos 
representantes legais dos licitantes.   
10.3 - Recebidos os envelopes “1 – Documentação para Habilitação”; “2 – 
Proposta Técnica” e “3 - Proposta de Preços” não será permitida a participação de 
retardatários nem quaisquer retificações, adendos, acréscimos, supressões ou 
substituições à documentação de habilitação e às propostas apresentadas. 
10.4 - Quando da Abertura dos envelopes “1 - Documentação para Habilitação”. 
Os membros da CPL e os representantes credenciados dos licitantes procederão 
à rubrica em todos os documentos relativos à habilitação. 
10.5 - Abertos os envelopes “1 – Documentação para Habilitação”, será procedida 
à análise e apreciação da documentação de acordo com as exigências 
estabelecidas no ato convocatório, procedendo-se à habilitação e/ou inabilitação 
dos licitantes. A CPL poderá interromper a reunião para analisar a documentação 
ou proceder a diligências ou consultas, caso em que os envelopes das propostas 
ficarão sob sua guarda, devidamente fechados e rubricados nos fechos pelos 
membros da CPL e pelos representantes legais dos licitantes. 
10.6 - A CPL, na mesma reunião e ao seu juízo exclusivo, poderá divulgar o 
resultado dessa fase, mediante comunicação direta aos interessados, se 
presentes todos os representantes dos licitantes, fato que deverá ser registrado 
em ata.  
10.7 -  Quando todos os licitantes forem inabilitados, poderá ser fixado o prazo de 
08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação com eliminação das 
causas apontadas no ato de inabilitação. 
10.8 - Divulgado o resultado da habilitação, caso todos os representantes legais 
dos licitantes estejam presentes à reunião e declarem expressamente que não 
têm a intenção de recorrer da decisão referente à habilitação, hipótese que 
necessariamente deverá constar da respectiva ata assinada por todos os 
licitantes e pelos membros da CPL, a sessão prosseguirá, com abertura dos 
envelopes que contenham a proposta Técnica. Nesta hipótese a CPL devolverá 
os envelopes “2 - Proposta Técnica” e “3 – Proposta de Preços” dos licitantes 
inabilitados e procederá a abertura dos envelopes “2 - Proposta Técnica” dos 
licitantes habilitados. 
10.9 - Não ocorrendo a hipótese descrita no subitem 10.6, elabora-se a ata 
respectiva, na qual devem estar registrados os nomes dos licitantes e os motivos 
que fundamentaram a habilitação ou inabilitação do licitante, procedendo-se a 
divulgação do resultado da habilitação na imprensa oficial, aguardando-se o 
transcurso do prazo legal para interposição de recurso. 

10.9.1 - Se interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que 
poderão impugná-lo no prazo legal.  
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10.10 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência da Proposta, salvo por 
motivo justo, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e aceito 
pela CPL. 
10.11 - Abertos os envelopes “2 – Proposta Técnica” será procedida à avaliação e 
classificação das propostas técnicas apresentadas, mediante verificação de 
conformidade com os requisitos estabelecidos no ato convocatório para encontrar 
o valor da pontuação técnica, levando-se em consideração, para efeito de 
julgamento, os fatores de avaliação, com pontuações estabelecidas no Edital.  
10.12 - A CPL, na mesma reunião e ao seu juízo exclusivo, poderá divulgar o 
resultado dessa fase, mediante comunicação direta aos interessados, se 
presentes todos os representantes dos licitantes, fato que deverá ser registrado 
em ata.  
10.13 - Quando todas as propostas técnicas forem desclassificadas, poderá ser 
fixado o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas com 
eliminação das causas apontadas no ato de desclassificação. 
10.14 - Divulgado o resultado do julgamento e classificação das propostas 
técnicas, caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes à 
reunião e declarem expressamente que não têm a intenção de recorrer, tal fato 
deve constar necessariamente da respectiva ata, assinada pelos licitantes 
presentes e pelos membros da CPL, a sessão prosseguirá, com abertura dos 
envelopes que contenham as Propostas de Preços. Nesta hipótese a CPL 
devolverá os envelopes “3 – Proposta de Preços” dos licitantes cujas propostas 
foram desclassificadas e procederá a abertura dos envelopes “3 – Proposta de 
Preços -” dos licitantes classificados. 
10.15 - Não ocorrendo a hipótese descrita no subitem 10.12, elabora-se a ata 
respectiva, na qual devem estar registrados os nomes dos licitantes e os motivos 
que fundamentaram a sua desclassificação, procedendo-se a divulgação do 
resultado do julgamento e classificação das propostas técnicas na imprensa 
oficial, aguardando-se o transcurso do prazo legal para interposição de recurso. 

10.15.1 - Se interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes 
classificados que poderão impugná-lo no prazo legal.  

10.16 - Concluída a fase de classificação das propostas técnicas, serão abertos 
os envelopes que contenham as propostas de preços somente dos licitantes 
classificados tecnicamente, desde que transcorrido o prazo de interposição de 
recurso ou tenha havido desistência expressa dele, ou após terem sido julgados 
improcedentes os recursos interpostos. 
10.17 - A CPL, na mesma reunião e ao seu juízo exclusivo, poderá divulgar o 
resultado dessa fase, mediante comunicação direta aos interessados, se 
presentes todos os representantes dos licitantes, fato que deverá ser registrado 
em ata.  
10.18 - Quando todas as propostas de preços forem desclassificadas, poderá ser 
fixado o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas 
escoimadas das causas apontadas no ato de desclassificação. 
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10.19 - Divulgado o resultado de julgamento e classificação das propostas de 
preços, caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes à 
reunião e declarem expressamente que não têm a intenção de recorrer, tal fato 
deve constar necessariamente da respectiva ata, assinada pelos licitantes 
presentes e pelos membros da CPL.  
10.20 - Não ocorrendo a hipótese descrita no subitem 10.17, elabora-se a ata 
respectiva, na qual devem estar registrados os nomes dos licitantes e os motivos 
que fundamentaram a sua desclassificação, procedendo-se a divulgação do 
resultado do julgamento e classificação das propostas de preços na imprensa 
oficial, aguardando-se o transcurso do prazo legal para interposição de recurso. 

10.20.1 - Se interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes 
classificados que poderão impugná-lo no prazo legal.  

10.21 - Se por qualquer motivo a abertura dos envelopes não puder ser feita em 
uma única sessão, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho pelos 
representantes dos licitantes e membros da CPL, ficarão em poder do seu 
Presidente até a data e horário oportunamente marcado para outra sessão, a ser 
previamente divulgado aos licitantes. 
 
11 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
11.1 - Todas as propostas serão analisadas e julgadas com base na 
documentação apresentada nos envelopes “2 – Proposta Técnica” e “3- Proposta 
de Preços”, de acordo com as exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos e dos valores da planilha constante na “Planilha de Preços Unitários do 
Orçamento - PPUO” (Anexo P). 
11.2 - Durante a análise das propostas, a CPL poderá convocar os licitantes para 
esclarecimentos de qualquer natureza, pertinente às respectivas propostas. 
11.3 - Caberá à CPL, em despacho fundamentado, inabilitar, sem prejuízos de 
outras sanções cabíveis, os licitantes sobre os quais houver fato ou circunstância 
que, anterior ou posteriormente à abertura das propostas, desabone sua 
habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica ou qualificação 
econômico-financeira. A inabilitação não ensejará qualquer indenização ou 
ressarcimento por parte da PBGÁS. 
11.4 - Caso haja erros ou divergências entre os valores, os mesmos serão 
retificados na seguinte forma: havendo discrepância entre os preços unitários e os 
preços totais, multiplicar-se-á o preço unitário pela quantidade, prevalecendo o 
preço unitário e corrigindo-se o preço total. Havendo divergência entre o valor em 
cifras e o por extenso, prevalecerá esse último.  
11.5 - É de responsabilidade do licitante, a informação de quaisquer alíquotas de 
impostos. No caso de se constatar omissão da informação das alíquotas de 
quaisquer dos impostos incidentes, a CPL considerará que os preços contemplam 
esses impostos nas alíquotas definidas por lei. 

11.5.1 - Com relação à aplicação dos impostos, será sempre considerada a 
legislação em vigor na ocasião do recebimento das propostas, 
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independente da época do fato gerador do imposto. As alterações de 
legislação pertinentes aos impostos aplicáveis, ocorridas após a data de 
apresentação das propostas e antes da divulgação do resultado, serão 
consideradas pela CPL no julgamento da proposta. 
 

11.6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA E PREÇO 
O critério de julgamento da licitação será o de Técnica e Preço, e levará em 
consideração as condições e fatores cuja valorização e exigências são às 
seguintes: 

• Capacidade Técnica do Licitante: 50 (cinquenta) pontos, aferida conforme 
estabelecido no item 11.6.1.1; 

• Experiência Profissional do Licitante: 20 (vinte) pontos, aferida conforme 
estabelecido no item 11.6.1.2; 

• Avaliação do Preço: 30 (trinta) pontos, aferida conforme estabelecido no 
item 11.6.2; 

 

11.6.1. DA AVALIAÇÃO TÉCNICA 

11.6.1.1. Para aferição da pontuação quanto à Capacidade Técnica do Licitante 
deverá ser observada a Tabela 1 – CAPACIDADE TÉCNICA, a qual espelha as 
informações relacionadas aos trabalhos compatíveis com o objeto da licitação. 

A proposta com maior pontuação será atribuída 50 (cinquenta) pontos: 

O número de pontos que caberá às demais proponentes será calculado 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

Np(CP) = 
Pp(CP) 

x 50 
Pm 

Onde: 
Np(CP) = Número de Pontos referente à Capacidade Técnica; 
Pp = Pontuação Total da Proposta; 
Pm = Pontuação Total da Proposta mais bem colocada neste item. 
 

O proponente deverá preencher o quadro a seguir demonstrando a sua 
Capacidade Técnica na prestação de serviços objeto da licitação. 

Serão considerados, para efeito de pontuação, os serviços realizados para 
Empresas do ramo de distribuição de gás canalizado. 
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Tabela 1 – CAPACIDADE TÉCNICA 
 

 
 

EXTENSÃO (metros ) PESO* 
menor que 30.000 0 (zero) 
de 30.000 a 59.999 2,0 
de 60.000 a 79.999 4,0 
Acima ou igual a 80.000 8,0 

 
 

Observações: 

1. Para efeito de pontuação, serão considerados, no máximo 10 (dez) atestados 
para o item da Tabela 1, para cada licitante. O licitante deverá descrever na 
tabela 1 os atestados que serão considerados.  

2. Para efeito de comprovação das informações acima, deverão ser apresentados 
Atestados de Capacidade Técnica, com o nome da Empresa licitante como 
executora, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA), com Certidão de Acervo Técnico (CAT). 

3. Caso a pontuação total (CAPACIDADE TÉCNICA – Tabela 1) seja menor que 
30.000 no item relacionado na Tabela 1 o licitante obterá nota 0 e terá a 
proposta técnica desclassificada. 

 

Item Fator a ser avaliado Atestados 
(A) 

Quantidade 
em metros 

(B) 
Peso* 

Pontuação 
(A x B) 

1 

Projeto executivo para 
construção e montagem de 
dutos terrestres de transporte 
e/ou de distribuição de 
hidrocarbonetos, em aço 
carbono, com diâmetros 
nominais ≥ 2” (duas polegadas) 
e em PEAD PE 80 ou PE 100, 
com diâmetro ≥ 32mm (trinta e 
dois milímetros) 

1 
2 
3 

(...) 
10 

   

TOTAL Tabela 1  
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11.6.1.2. Para aferição da pontuação quanto à Experiência Profissional do 
Licitante, deverá ser observada a Tabela 2 – Experiência Pessoal Profissional, a 
qual espelha o tempo de experiência dos profissionais vinculados aos serviços 
objeto da licitação. 

A proposta com maior pontuação será atribuída 20 (vinte) pontos: 

O número de pontos que caberá às demais proponentes será calculado 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

Np(EP) = Pp(EP) x 20 
Pm 

Onde: 
Np(EP) = Número de Pontos referente à Experiência Profissional; 
Pp = Pontuação Total da Proposta; 
Pm = Pontuação Total da Proposta mais bem colocada neste item. 
 
 

Será considerado inabilitado, o licitante que não atingir a Nota Técnica mínima de 
45 (quanrenta e cinco) pontos no somatório dos itens 11.6.1.1 e 11.6.1.2, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

NT = Np(CP) + Np(EP) 

Onde: 
NT = Nota Técnica; 
Np(CP) = Número de Pontos referente à Capacidade Técnica; 
Np(EP) = Número de Pontos referente à Experiência Profissional; 

 

A pontuação máxima da Nota Técnica será 70 (setenta) pontos: 

 
 

Tabela 2 – EXPERIÊNCIA PESSOAL PROFISSIONAL 
 

O proponente deverá preencher o quadro abaixo demonstrando o tempo de 
experiência do profissional que exercerá a função de chefe de obra vinculado aos 
serviços objeto da licitação. 
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Nome do Profissional 
Atesta

dos 

Experiência como 
empregado do licitante 

Experiência em outras 
empresas 

Pontuação 
Total 

(P1 + P2) 

(a) 
quant. 

em 
metros 

(b) 
Peso 

P1 
(a x b) 

(c) 
quant. 

em 
metros 

(d) 
Peso 

P2 
(c x d) 

Projeto executivo para 
construção e montagem 
de dutos terrestres de 
transporte e/ou de 
distribuição de 
hidrocarbonetos, em aço 
carbono, com diâmetros 
nominais ≥ 2” (duas 
polegadas) e em PEAD 
PE 80 ou PE 100, com 
diâmetro ≥ 32mm (trinta e 
dois milímetros) 

1 
2 
3 

(...) 
10 

 

7,0   3,0  

 

Pp Pontuação Total da Proposta  
 
Observações: 

1. Para efeito de pontuação, serão considerados, no máximo 10 (dez) atestados 
para o profissional de cada licitante. O licitante deverá descrever na tabela 2 
os atestados que serão considerados. 

2. Para efeito de comprovação das informações acima, deverão ser 
apresentados Atestados de Capacidade Técnica, com o nome do 
profissional do licitante como Responsável Técnico e suas respectivas 
ARTs, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA), com Certidão de Acervo Técnico (CAT). 

3. Caso a Pontuação Total (Experiência como empregado do licitante – Tabela 2) 
seja inferior a 50% (cinquenta por cento) da Pontuação Total da Proposta mais 
bem colocada neste item, o licitante obterá nota 0 e terá a proposta técnica 
desclassificada. 

 
11.6.2. DA AVALIAÇÃO DE PREÇO 
 
11.6.2.1. A aferição da pontuação quanto ao Preço dos Serviços será 
procedida da seguinte forma: 
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A proposta com Menor Preço será atribuída 30 (trinta) pontos: 

O número de pontos que caberá às demais proponentes será calculado 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

NP = 
Pm 

x 30 
Pp 

Onde: 
NP = Nota de Preço; 
Pp = Valor da proposta em análise; 
Pm = Valor da proposta de menor preço. 

 
11.6.3. DA NOTA FINAL 
 
11.6.3.1. A Comissão Permanente de Licitação adjudicará o objeto da presente 
licitação à proponente que obtiver a maior pontuação na Nota Final, calculada 
através da média ponderada das Notas Técnicas e de Preço, conforme seguinte 
expressão: 
 
NF = Nota Técnica (NT) + Nota de Preços (NP) 

 
Para efeito de cálculo serão consideradas 2 (duas) casas decimais após a vírgula, 
desprezando-se a 3ª. (terceira) casa decimal em diante.  Não serão considerados 
arredondamentos. 

11.7 - Serão desclassificadas as propostas comerciais que: 
a)  Apresentem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios, inexeqüíveis 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 
da Licitação não tenha estabelecido limites mínimos; 
b) Não atenderem as exigências previstas no presente Edital e seus anexos; 
c) Apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
ou, 
d) Apresentem preços ou vantagens baseados nas ofertas de outros 
licitantes. 
e) Apresentem preços unitários e/ou global superiores ao apresentado na 
planilha de estimativa de preços da PBGÁS. 

11.8 - Ocorrendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas, a preferência de 
contratação será dada a Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), operacionalizado do seguinte modo:  
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a) Ocorre empate quando a ME ou EPP apresentar proposta igual ou até 10% 
(dez por cento) superior à melhor proposta; 
b) Havendo 02 (duas) ou mais propostas de ME ou EPP com propostas de até 
10% (dez por cento) superiores à melhor proposta, e cujos valores sejam 
equivalentes, será realizado sorteio entre elas a quem se assegurará o direito 
de apresentar a melhor oferta (de acordo com artigo 45, III da Lei 
Complementar 123/06) e seguintes; 
 c) A ME ou EPP melhor classificada ou assim definida em sorteio, conforme 
alínea “b” anterior será convidada a apresentar proposta melhor do que a 
primeira classificada e, neste caso, terá o objeto adjudicado, considerada a 
sua nova proposta, necessariamente melhor do que aquela anteriormente 
Classificada; 
d) Recusando-se a apresentar nova proposta, será convidada a 2ª (segunda) 
ME ou EPP melhor classificada para exercer o direito descrito na alínea “c” 
acima; e, 
e) Se nenhuma ME ou EPP com proposta empatada com a melhor proposta 
exercitar o direito que lhe á assegurado nos termos da alínea “c” supra, o 
objeto será adjudicado ao licitante que apresentou a melhor proposta.      

 
11.9 - Verificada a situação da alínea “e” acima, se duas ou mais propostas, em 
absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas na primeira classificação, a 
decisão será por sorteio, realizado em sessão pública, para o qual todos os 
licitantes serão convocados, a fim de que se obtenha a ordem de classificação 
dos licitantes.  
11.10 - Divulgado o resultado final da Licitação, se todos os licitantes 
manifestarem expressamente, desistência em interpor recursos ou depois de 
transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou, ainda, após o julgamento 
dos recursos interpostos, o processo será encaminhado para homologação da 
autoridade superior e adjudicação do objeto desta Licitação.  
 
 
12 - IMPUGNAÇÃO, RECURSO E RECONSIDERAÇÃO  
12.1 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a PBGÁS, 
qualquer cidadão que não apontar até o 5° (quinto) dia útil antes da data fixada 
para a abertura dos envelopes de habilitação e pelo licitante até o 2° (segundo) 
dia útil que anteceder a data da abertura dos envelopes contendo as propostas, 
as falhas ou irregularidades que viciaram o Edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
12.2 - Dos atos da PBGÁS, decorrentes da aplicação da Lei 8.666/93, cabem 
impugnações, recursos e pedidos de reconsideração previstos no artigo 109 da 
mencionada Lei.   
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12.3 - Os recursos e quaisquer outros procedimentos contestatórios aos atos da 
CPL deverão ser dirigidos à Autoridade Superior por intermédio do Presidente da 
CPL.   
12.4 - O recurso deverá ser apresentado em sua via original, assinado pelo 
representante legal do licitante, encaminhado por via postal com AR (Aviso de 
Recebimento), sendo considerada efetivamente a data de recebimento na 
PBGÁS ou entregue sob protocolo da mesma no endereço mencionado no 
preâmbulo deste Edital.  
12.5 - Interposto o recurso, o Presidente da CPL, comunicará a todos os 
licitantes, que poderão impugná-lo no prazo legal. A decisão quanto ao recurso 
será proferida dentro do prazo legal, contados do seu recebimento, independente 
da sua impugnação pelos licitantes, podendo a CPL reconsiderar sua decisão ou 
submetê-lo, devidamente informado, à decisão da Autoridade Superior. 
12.6 - Os autos do processo estarão com vista franqueada aos interessados, 
durante o prazo do recurso, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 
 
13 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
13.1 - A homologação desta Licitação e a adjudicação do seu objeto ao licitante 
vencedor serão efetuadas pelo Diretor Presidente da PBGÁS e as obrigações daí 
decorrentes constarão de Contrato a ser firmado com o licitante vencedor. 
 
14 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS 
14.1 - As decisões referentes a esta Licitação serão divulgadas na forma da Lei. 
 
 
15 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 - Fica assegurado à autoridade competente da PBGÁS o direito de, no 
interesse da Administração Pública, tomar as seguintes providências: 

a) Revogar esta Licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito, devidamente 
fundamentado; 
b) Alterar as condições deste Edital, devendo, se estas afetarem a formulação 
da Proposta, proceder à nova divulgação, reabrindo o prazo inicialmente 
estabelecido para apresentação das propostas; ou, 
c) Adiar justificadamente, a data de abertura dos envelopes, promovendo, em 
consequência, a divulgação da nova data.  

15.2 - Simples omissões puramente formais, sanáveis ou desprezíveis 
observadas na documentação ou nas propostas poderão ser relevadas, desde 
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que não contrariem a legislação vigente, não comprometam a lisura da Licitação, 
e que não causem prejuízos à PBGÁS e aos licitantes, a juízo da CPL. 
15.3 - O recebimento dos envelopes “1 – Documentação para Habilitação”, 2- 
Proposta Técnica e “3 - Proposta de Preços”, não geram qualquer direito de 
contratação para a proponente junto à PBGÁS.   
15.4 - A CPL ou Autoridade Superior poderá, em qualquer fase desta Licitação, 
promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que 
deveria constar originalmente da proposta. 
15.5 - A PBGÁS  não se responsabilizará, em hipótese alguma, por quaisquer 
penalidades ou gravames futuros decorrentes de tributos indevidamente 
recolhidos ou erroneamente calculados por parte do licitante contratado. 
 15.6 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a 
data de entrega dos documentos de habilitação e das propostas, cuja base de 
cálculo seja o preço proposto, implicarão na revisão dos preços, em igual medida, 
para maior ou para menor, conforme o caso.  
15.7 - Durante a vigência do Contrato, caso a PBGÁS  venha a se beneficiar da 
isenção de impostos, deverá informar ao licitante contratado, para que o mesmo 
possa cumprir todas as obrigações acessórias atinentes à isenção. 
15.8 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação. Na 
hipótese de se constatar a imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos 
documentos apresentados pelo licitante, poderá a PBGÁS, a qualquer tempo, 
desclassificá-lo ou rescindir o Contrato subscrito. 
15.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-
se-á o dia do início, e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.  

15.9.1. Só se iniciam e vencem os prazos acima referidos em dia de 
expediente normal na PBGÁS. 

15.10 - Os casos omissos serão resolvidos pela CPL. 
15.11 - O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante 
vencedor, farão parte integrante do Contrato, independentemente de sua 
transcrição. 
15.12 - Fica vedado ao licitante o uso de LOGO, SÍMBOLO ou qualquer outro tipo 
de SINAL ou MARCA de propriedade da PBGÁS, em seus documentos de 
habilitação, nas suas propostas e em qualquer tipo de documentação técnica ou 
comercial. A infringência a esta determinação sujeitará o licitante às sanções 
impostas pela Lei 9.279 de 14.05.1996 (Lei de Propriedade Intelectual). 
15.13 - Por ocasião do pagamento, e de acordo com os termos do inciso II, do art. 
7º, da Lei nº 10.128/2013, será retido 1,6% (um vírgula seis por cento) das 
empresas de médio porte ou superior e 1% (um por cento) das empresas de 
pequeno porte, em favor do Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo – 
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Fundo Empreender PB, do Governo do Estado da Paraíba, incidente sobre o valor 
constante da nota fiscal, fatura ou recibo emitido pelo licitante contratado. 
15.14 - A PBGÁS fará constar na primeira medição, a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, da FISCALIZAÇÃO, junto ao CREA – PB, nos 
termos do Art. 9° do Decreto Estadual n° 30.610/2009. 
 
16 - ASSINATURA DO CONTRATO 
16.1 - Em um prazo de até 10 (dez) dias úteis contados a partir da data da 
homologação do julgamento e limitado a 60 (sessenta) dias da data da entrega 
das propostas, a PBGÁS convocará o licitante vencedor para assinatura do 
instrumento contratual. 

16.1.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado de acordo com o § 1º do 
Artigo 64 da Lei 8.666/93. 
16.1.2 - No prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento 
da referida convocação, o licitante vencedor deverá retirar e devolver o 
instrumento contratual, devidamente firmado por seu(s) representante(s) 
legal(is), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no artigo 81 da Lei nº. 8.666/93. 
16.1.3 – Na assinatura do instrumento contratual, o licitante vencedor ficará 
responsável pela substituição dos documentos citados nos subitens 7.3.2.3 a 
7.3.2.7 e 7.3.4.3 do presente Edital, caso a validade de qualquer um destes 
documentos tenha expirado. 
16.1.4 - O licitante vencedor deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, contados a partir da data de emissão da Autorização de Serviços 
(AS) , a “Garantia do Cumprimento das Obrigações Contratuais” (ver modelo 
no Anexo R), por qualquer uma das formas previstas no Artigo 56, §1º, da Lei 
8.666/93, no valor de 5% (cinco por cento) do valor da sua proposta, a título de 
caução do desempenho na execução do objeto especificado na Minuta de 
Contrato.  Será exigida também, para assinatura do Contrato, prestação de 
garantia adicional, por parte do licitante vencedor, na forma do parágrafo 2°, do 
artigo 48, da Lei n° 8.666/93, com alteração dada pela Lei n° 9.648/98, se o 
valor total da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a 
que se referem as alíneas “a” e “b” do parágrafo primeiro do citado artigo. 

16.1.4.1 – Esta(s) Garantia(s) deverá(o) ser válida(s) até a data da aceitação 
definitiva, por parte da PBGÁS, dos serviços objeto do Contrato, após sua 
conclusão pelo CONTRATADO, que constará do “Termo de Encerramento 
do Contrato - TEC”, (ver minuta no Anexo Q15.3), devidamente assinado 
pelas partes contratantes, ou em documento equivalente emitido pela 
PBGÁS. 
16.1.4.2 - Quando a Garantia do Cumprimento das Obrigações Contratuais 
for efetuada através de caução em dinheiro, a mesma será devolvida ao 
CONTRATADO após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, 
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atualizada monetariamente pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor emitido pelo IBGE.  

16.2 - A não assinatura do Contrato por desistência do licitante vencedor ou por 
motivo a ele atribuível, importará na aplicação de sanções, tanto no âmbito da 
PBGÁS, como as legais cabíveis. 

16.2.1 - Presume-se a desistência do licitante de celebrar o Contrato quando, 
esgotado o prazo estipulado no item 16.1, não tenha ocorrido a aposição de 
assinaturas de seus representantes legais no instrumento formal do Contrato, 
servindo tal desistência como justificativa suficiente para o cancelamento da 
adjudicação. 

16.3 - O licitante em vias de ser julgado vencedor ou já vencedor do presente 
certame licitatório, ou já convidado a assinar o instrumento contratual com a 
PBGÁS, perderá sua condição para assinar o aludido Contrato caso seja 
declarado devedor da Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do INSS e do 
FGTS. Neste caso, a PBGÁS poderá revogar este Edital ou chamar o licitante 
imediatamente melhor classificado, com ele celebrando o Contrato, desde que 
aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto 
ao preço devidamente corrigido. 
16.4 - Na assinatura do instrumento contratual, o licitante vencedor deverá 
confirmar, ou se for o caso, reinformar o n. da conta do Banco, onde serão 
depositados os pagamentos referentes ao aludido Contrato. 
16.5 O licitante contratado deverá, obrigatoriamente, reservar até 5% das vagas 
para sentenciados que estejam em regime semiaberto, aberto e egressos do 
sistema penitenciário, em conformidade com o Decreto nº 32.383 de 29 de agosto 
de 2011. 
 
 
17 - PENALIDADES 
17.1 - Conforme Cláusula Décima da Minuta de Contrato anexa ao presente 
Edital. 
 
18 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
18.1 - Conforme Cláusula Quinta da Minuta de Contrato anexa ao presente Edital. 
 
18 – ANEXOS AO EDITAL 
18.1 - Os documentos relacionados a seguir são parte integrante deste Edital, 
como Anexos: 
ANEXO A - COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL; 
ANEXO B - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO; 
ANEXO D - MODELO DE RELAÇÃO DE  PESSOAL TÉCNICO 
ESPECIALIZADO; 
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ANEXO E - MODELO DE DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE DISPONIBILIDADE; 
ANEXO F -  MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AOS LOCAIS DOS 
SERVIÇOS; 
ANEXO F1 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS 
DOS SERVIÇOS; 
ANEXO G - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA; 
ANEXO H - MODELO DE GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA; 
ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE USO DE MÃO DE OBRA 
INFANTIL; 
ANEXO J - MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO; 
ANEXO K - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 
ANEXO L –PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU (A SER PREENCHIDA); 
ANEXO P –PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS DO ORÇAMENTO - PPUO; 
ANEXO Q - MINUTA DE CONTRATO E ANEXOS; 

• ANEXO Q1 - Condições Gerais Contratuais; 

• ANEXO Q4 - Memorial Descritivo – Projeto Executivo; 

• ANEXO Q5 - Diretrizes para Projeto Executivo de Implantação de RDGN; 

• ANEXO Q6 - Diretrizes Gerais para Execução do Projeto Executivo de 
Proteção Catódica; 

 

• ANEXO Q7 - Proposta do CONTRATADO datada de XX/XX/201X 
(Modelo no Anexo K do Edital) e Planilha de Preços Unitários (Anexo L do 
Edital – Preenchido); 

• ANEXO Q8  - Critérios de Medição dos Serviços; 

• ANEXO Q10  - Garantia de Cumprimento das Obrigações 
Contratuais; 

• ANEXO Q11  - Cronograma Contratual – Projeto Executivo; 

• ANEXO Q12  - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 
para Contratos; 

ANEXO Q12.1 - Tabela de Documentos a serem Apresentados.   
ANEXO Q12.2 – Modelo de Comunicação inicial de Anomalias. 
ANEXO Q12.3 – Modelo de Investigação de Acidentes e ou Incidentes 
de Trabalho. 

• ANEXO Q13  - Especificações Técnicas; 
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ANEXO Q13.1 - Estudo Geofísico por Sondagem Elétrica.   
ANEXO Q13.2 - Desenhos Típicos.   
ANEXO Q13.3 - Codificação de Desenhos.   
ANEXO Q13.4 - Sinalização.   

• ANEXO Q14  - Traçados Conceituais (Básicos) 

• ANEXO Q15 – MINUTA DE: 
ANEXO Q15.1 – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE 
SERVIÇO – TRPS;  
ANEXO Q15.2 – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE 
SERVIÇO – TRDS;  
ANEXO Q15.3 – TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO – 
TEC.  

ANEXO R – MODELO DA GARANTIA DE CUMPR. DAS OBRIGAÇÕES 
CONTRATUAIS; 
ANEXO S – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP. 
 
 

João Pessoa/PB, 25 de janeiro de 2016. 
 
 
 
 

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS 
Presidente da CPL 
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Empresa: .............................................................................................................................................. 
 
 
CNPJ/MF: ............................................................................................................................................. 
 
 
Endereço: ............................................................................................................................................. 
 
 
Cidade: ................................................................ Estado: ................................................................... 
 
 
CEP: .................................................................. Telefone: .................................................................. 
 
 
Fax:....................................................................... E-mail: ................................................................... 
 
 
Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(is): .......................................................................................... 
 
 
............................................................................................................................................................... 
 
 
Recebemos da PBGÁS, nesta data, cópia do Edital e ANEXO L (PPU – a ser preenchida) 
referente à Licitação acima identificada. 
 
 
Local e data: ......................................................................................................................................... 
 

 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is): ................................................................................... 
 
 
............................................................................................................................................................... 

 
 



 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO - ANEXO B 

___________________________________________ 

 Página 1 de 1  

 
CREDENCIAMENTO 

 
À 
PBGÁS 
 

Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 
 
 A Empresa...................................... com sede na Rua ................................................ 
................................., na Cidade de ............................................., Estado de........................ 
...................., inscrita no CNPJ/MF sob n.º ....................................., neste ato representada 
pelo Sr. ......................................................, portador do RG n.º.............................................. 
e do CPF/MF n.º ....................................... por seu Estatuto Social, CREDENCIA pela 
presente o Sr. ...................................................................., portador do RG n.º 
...................................e do CPF/MF n.º ......................................................., para representá-
la na presente Licitação, promovida pela PBGÁS, com poderes para concordar, desistir, 
renunciar, transigir, emitir recibos, assinar Atas e outros documentos, acompanhar todo 
processo licitatório até o seu final, tomar ciência de outras propostas da Comissão de 
Licitação, podendo para tanto, praticar todos os atos necessários para o bom e fiel 
cumprimento deste mandado. 
 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 
_____________________________________ 
Representante(s) Legal(ais) do licitante 
 
 
 
 
 
 
Obs.:  - Preencher em papel timbrado da Empresa 
           - Apresentar juntamente com o RG (Cédula de Identidade) 
           - Esta Carta de Credenciamento não deverá vir inserida em nenhum dos envelopes, 
de modo a ser exibida pelo referido representante antes da abertura dos mesmos 
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 

 
Pela presente declaramos ter a disponibilidade do pessoal técnico abaixo relacionado, 
com o compromisso de utilizá-lo nos elaboração de Projetos Executivos de rede e ramal 
de interligação de novos consumidores, incluindo o projeto executivo, levantamento de 
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 Distrbuição de Gás Natural no Estado da Paraíba, em 
conformidade com o Anexo Q4 – MEMORIAL DESCRITIVO. 
 
 
Declaramos ainda que, tais profissionais, executarão suas atividades no canteiro de obras 
do CONTRATADO, e/ou frente de serviço, durante o tempo que vigorar o Contrato. 
 
 

QUANT 
NOME DO 

PROFISSIONAL 

FUNÇÃO / FORMAÇÃO / ESPECIALIDADE 

01  

Função: Coordenador de Projetos. 
Formação / Especialidade: Engenheiro Mecânico 
(ou profissional com formação em Engenharia 
habilitado conforme Decisão Normativa 032 do 
CONFEA, de 14/12/88) detentor de CAT - Certidão 
de Acervo Técnico expedida pelo(s) CREA(s), em 
conformidade com o subitem 7.3.3.3 do Edital, com 
experiência em coordenação / gerenciamento de 
projetos executivos para construção e montagem 
de dutos de Aço Carbono e de PEAD (PE-80 ou 
PE-100). 
 

01  

Função: Projetista. 
Formação / Especialidade: Projetista (técnico ou 
profissional especializado), detentor de Atestado ou 
Declaração de Capacidade Técnica expedida por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado 
relativo(s) aos serviços de detalhamento de 
projetos executivos para construção e montagem 
de dutos de Aço Carbono e de PEAD (PE-80 ou 
PE-100). Na falta do Atestado/Declaração acima 
solicitado, a comprovação da experiência na função 
poderá ser feita mediante a apresentação de cópia 
da ficha ou livro de registro de empregado 
registrado na SRTE ou, cópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social. 
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01  

Função: Topógrafo. 
Formação / Especialidade: Topógrafo (técnico ou 
profissional especializado), detentor de Atestado ou 
Declaração de Capacidade Técnica expedida por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
relativo(s) aos serviços de levantamento topográfico 
para projetos de dutos de transporte e/ou 
distribuição de hidrocarbonetos. Na falta do 
Atestado/Declaração acima solicitado, a 
comprovação da experiência na função poderá ser 
feita mediante a apresentação de cópia da ficha ou 
livro de registro de empregado registrado na SRTE 
ou, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social. 
 

 
 
Observações:  
 
1) Um mesmo profissional não poderá ser indicado/apresentado para exercer mais 
de uma função. 
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2) A experiência de tais profissionais, deverá ser comprovada mediante 
apresentação dos documentos comprobatórios em até 10 (dez) dias após 
assinatura do Contrato, em conformidade com o subitem 4.3 do Anexo Q4 – 
Memorial Descritivo. Em havendo não comprovação satisfatória neste momento, 
caberá ao CONTRATADO a imediata apresentação de profissional equivalente 
em termos de experiência e das exigências originais do processo licitatório. Tal 
substituição terá seu prazo finalizado até o fim do período de mobilização, a partir 
do qual passará a contabilizar multas contratuais.  
 
 
 

..........................., de............................................. de 2015. 
 

 
 
 
 

________________________________ 
 

(Carimbo do proponente, nome e assinatura de seu representante legal) 
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE  
 
 
 

..........................., de.............................................de 201X. 
 
 
 
 
Pela presente declaro ter disponibilidade para trabalhar na prestação de serviços 
de elaboração de Projetos Executivos de rede e ramal de interligação de novos 
consumidores, incluindo o projeto executivo, levantamento de 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 Distrbuição de Gás Natural no Estado da Paraíba, 
em conformidade com o Anexo Q4 – MEMORIAL DESCRITIVO. 
na função de .......................   
 
 
 
 
 
 

NOME:........................................................................................................................ 
 
 
 
ASSINATURA:............................................................................................................ 
 
 

(Espaço reservado para reconhecimento de firma obrigatório) 
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À 
PBGÁS 
 
   
 Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 

 
  
 Em cumprimento ao item 6 do Edital, certifico pleno conhecimento de todas as 
condições e facilidades nos locais dos serviços bem como onde serão realizadas as 
obras/serviços objeto desta, bem como de todos os outros fatores que possam afetar as 
obras/serviços, inclusive o contato com todos os órgãos envolvidos tais como Companhia 
de Água e Esgoto, Companhia Telefônica e os demais, a fim de verificar interferência e 
normas a serem atendidas. 
 
 
 

Local e data:............................................................................. 
 

 
Assinatura(s): 

 
 

 
___________________________________ 

Nome da Empresa licitante; e 
Nome do(s) Representante(s) legal(ais) do licitante 

 
 
 

Assinatura: 
 
 

 
________________________________________ 

 .......... 
 
 
Obs.: Preencher em papel timbrado da Empresa e entregar ao representante da PBGÁS 
que acompanhou a visita, para devida assinatura. 
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À 
PBGÁS 
 
   
Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 

 
  
 Em cumprimento ao item 6 do Edital, certifico pleno conhecimento de todas as 
condições e facilidades nos locais dos serviços, bem como de todos os outros fatores que 
possam afetar as obras/serviços, inclusive o contato com todos os órgãos envolvidos tais 
como Companhia de Água e Esgoto, Companhia Telefônica e os demais e os demais, a fim 
de verificar interferência e normas a serem atendidas. 
 
 
 

Local e data:............................................................................. 
 

 
Assinatura(s): 

 
 

 
___________________________________ 

Nome da Empresa licitante; e 
Nome do(s) Representante(s) legal(ais) do licitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Preencher em papel timbrado da Empresa. 
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 A comprovação da boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada 
pela obtenção de Índices de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,00; Liquidez 
Corrente (LC) igual ou superior a 1,00, e Solvência Geral igual ou superior a 1,00, 
extraídos do balanço patrimonial apresentado, calculados pela licitante e confirmados pelo 
responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e 
do número do registro no Conselho Regional de Contabilidade, através das seguintes 
fórmulas: 

 
 

             Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ------------------------------------------------------------  

      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

 
LC = Ativo Circulante 

      ------------------------- 
  Passivo Circulante  

 
 

SG =    Ativo Total 
        ----------------------------------------------------------- 

    Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 
 
Local e Data: _____________________________________ 
 
Assinatura do Responsável pela Contabilidade:_________________________ 
 
Nº do CRC: ______________ 
 
 
Justificativa para abordagem dos índices de liquidez: 
 
Os índices de liquidez são medidas de avaliação e acompanhamento da capacidade 
econômico-financeira de uma empresa, buscando a satisfação dos compromissos firmados 
por ela junto a terceiros. Esta avaliação é feita por meio de um comparativo direto entre os 
direitos – leia-se disponibilidades de caixa e créditos realizáveis, ante suas obrigações no 
que tange desde o pagamento de fornecedores e de salários aos funcionários, passando 
pelo recolhimento dos impostos e encargos sociais oriundos da atividade corrente do 
negócio, até a distribuição de dividendos aos seus sócios ou acionistas. 
 
Justifica-se a abordagem destes índices neste edital à luz da legislação contábil vigente no 
Brasil, bem como as melhores práticas gestão administrativa. Pois são observados alguns 
aspectos financeiros, a saber: 
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I. Índice de Liquidez Geral (LG): Este índice é utilizado para uma avaliação da 
capacidade de pagamento e cumprimento de obrigações, observando-se um horizonte 
compreendido entre o curto e longo prazos, através dos recursos não caracterizados como 
ativos permanentes. Leia-se: Curto Prazo como sendo o período compreendido dentro do 
exercício fiscal em curso; Longo Prazo como sendo o período que transcende o exercício 
fiscal corrente. Sendo assim, pode-se de estabelecer que na Liquidez Geral (LG) o fator ≥1 
é interpretado como o início do índice ideal, ou seja, indica que a empresa tem bens e 
direitos no ativo circulante e realizável a longo prazo que corresponde a 01 (uma) vez o 
valor de suas dívidas e obrigações, podendo saldá-las sem que seja preciso recorrer aos 
bens do Ativo Permanente ou ainda sem que seja necessária a alienação de bens de uso 
na sua atividade. 
 
II. Índice de Liquidez Corrente (LC): Sendo um dos índices mais amplamente 
utilizados na avaliação e análise de balanços, pode-se se dizer que este pode indicar a 
saúde financeira de uma empresa, pois indica quanto esta poderá dispor em recursos de 
curto prazo, a exemplo do caixa e aplicações financeiras e ainda os recebíveis de terceiros, 
utilizando-os para honrar os compromissos também de curto prazo, a exemplo de 
fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo, salários entre outros 
configurados como sendo Passivo Circulante. Sendo assim, pode-se de estabelecer que na 
Liquidez Corrente (LC) o fator ≥1 é interpretado como o início do índice ideal, ou seja, 
indica que a empresa tem bens e direitos no ativo circulante que corresponde a 01 (uma) 
vez o valor de suas dívidas e obrigações, podendo saldá-las sem que seja preciso recorrer 
aos bens do Ativo Permanente, a capital de terceiros ou ainda sem que seja necessária a 
alienação de bens de uso na sua atividade. 
 
III. Índice de Solvência Geral (SG): Este índice é utilizado para uma avaliação da 
capacidade de pagamento e cumprimento de obrigações, observando-se um horizonte 
compreendido entre o curto, médio e longo prazos, considerando, também, os recursos 
caracterizados como ativos permanentes, ou seja, a totalidade dos ativos de uma empresa 
que poderão ser utilizados para honrar os compromissos de curto, médio e longo prazo. 
Sendo assim, pode-se de estabelecer que na Solvência Geral (SG) o fator ≥1 é 
interpretado como o início do índice ideal, ou seja, indica que a empresa tem ativos que 
correspondem a 01 (uma) vez o valor de suas obrigações exigíveis no decorrer de sua 
operação.  
 
Portanto, à luz da Lei 8.666/93, em seu Art. 3º, podemos justificar a presença destes 
índices neste Edital buscando a proposta que melhor atenda as expectativas da PBGÁS. 
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(O licitante poderá usar este modelo ou outro, de mesmo teor) 
 
  
À 
Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS 
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 4756 
João Pessoa/PB. 
 
 
Ref.: Garantia de Manutenção da Proposta 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 
 
  
 

A/O __________________________________ (denominada/denominado doravante 
SEGURADORA/BANCO) com sede à Rua ______________________________, Cidade 
de ________________, Estado de _____________, em caráter de fiadora/fiador e principal 
pagadora/pagador, garante pelo presente instrumento a Companhia Paraibana de Gás 
(denominada doravante PBGÁS) o pagamento de R$ ________ (_______ reais), referente 
as obrigações assumidas pela empresa ______________ (denominada doravante licitante) 
com sede à Rua __________________, Cidade de _____________, Estado de 
___________, através da apresentação da Proposta, em __/__/__ para a 
___________________ (objeto da Concorrência). 
 
 
 A/O SEGURADORA/BANCO se obriga, assim como seus sucessores e 
cessionários, pela presente Garantia, se ocorrerem as condições a seguir indicadas: 
 
1 - Retirando o licitante sua PROPOSTA durante o período de validade especificado no 
Edital  e suas eventuais prorrogações solicitadas pela PBGÁS e formalmente  aceitas pelo 
licitante. 
 
2 - Caso o licitante, tendo sido notificado da aceitação de sua PROPOSTA pela PBGÁS,  
durante o período de validade da PROPOSTA se recuse a assinar o Contrato, caso isto 
seja exigido, ou  não compareça para tal finalidade  no prazo estabelecido no Edital em 
referência. 
 
 A/O SEGURADORA/BANCO compromete-se a pagar à PBGÁS o montante acima 
referido, no recebimento de sua primeira notificação escrita, independentemente de 
justificativa, contanto que naquele documento a PBGÁS assinale que o montante 
reivindicado lhe é devido em virtude da ocorrência de qualquer das condições acima, 
especificando a condição ocorrida. 
 



                
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 
 

MODELO DE GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA - ANEXO H 

___________________________________________ 

Página 2 de 2 

Esta Garantia permanecerá em vigor por um período de 60 (sessenta) dias, após a 
data de apresentação da proposta retromencionada, portanto vencendo-se em __/__/__ 
(preencher iniciando a contagem do prazo no dia seguinte ao de apresentação das 
propostas), podendo ser prorrogada por solicitação do licitante, devendo qualquer 
notificação com respeito à mesma chegar às mãos da/do SEGURADORA/BANCO até a 
data correspondente ao término da validade aqui definido. 
 
 

(Local) __________________________, (Data) ____________ 
 
 
 
 
 
 

(Carimbo da/do SEGURADORA/BANCO) 
 
 
 
 

(Firma da/do SEGURADORA/BANCO) 
 
 
 
 
Obs: Preencher em papel timbrado da Seguradora/Banco. 
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 DECLARAÇÃO SOBRE USO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL 
 
 
 
 
 
À 
Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS 
 
 
Ref: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 
 
 
  
 
Prezados Senhores: 
 
 
A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra) 
..........................................................., portador(a) do Documento de Identidade nº. 
........................ e do CPF nº. ................................, DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
(    ) Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
 

 
___________________________ 

Local e Data 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
À 
Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS 
 
 
Ref: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 
 
 
   
    
 

 
Prezados Senhores: 
 
 
A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra) 
..........................................................., portador(a) do Documento de Identidade nº. 
........................ e do CPF nº. ................................, DECLARA, para efeito de 
participação no processo licitatório em epígrafe, que a Empresa, acima identificada, é 
cadastrada no(a) ............................................., estando com seu cadastro vigente, não 
existindo fato impeditivo que altere os dados para efetivação do referido cadastro, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
A presente declaração é feita sob as penas da lei. 
 

 
___________________________ 

Local e Data 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 
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PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
 
À 
Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS 
 
  
Ref: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 
 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas, nossa Proposta de Preços, para 
o serviço objeto da presente Licitação, de acordo com as exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 
 
O preço total para execução do objeto da Licitação em referência é de R$ xx,xx (xxx 
reais), conforme Planilha de Preços Unitários - PPU apresentada, assumindo inteira 
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua 
preparação. 
 
Caso venhamos a ser vencedores da presente Licitação, informamos: 
 

 O(s) Representante(s) Legal(is) para assinatura do Contrato, será(ão) o(s) 
Sr(s)... 

 
 O nº da conta do Banco, onde serão depositados os pagamentos referentes ao 

Contrato, é...   
 
O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da 
data de abertura dos envelopes. 

 
____________________________________ 

Local e Data 
 

______________________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 



        1 / 1                              

PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO PARCIAL  (R$)

PROPOSTO

(A) (C) D = CxA

1

-R$                             

1.1 M 80.000,00 -R$                             -R$                             

1.2 -R$                             

1.2.1 UN. 20,00 -R$                             -R$                             

1.2.2 M 3.000,00 -R$                             -R$                             

2
-R$                             

2.1 M 80.000,00 -R$                             -R$                             

2.2 Sondagem Geofísica para Interligações (Saturação) -R$                             

2.2.1 UN. 20,00 -R$                             -R$                             

2.2.2 M 3.000,00 -R$                             -R$                             

3 -R$                             

3.1 UN. 2.000,00 -R$                             -R$                             

4
-R$                             

4.1 UN. 2,00 -R$                             -R$                             

4.2 Estudo de Interferência Elétrica para paralelismo até 1.000m UN. 1,00 -R$                             -R$                             

4.3 Estudo de Interferência Elétrica para paralelismo acima de 1.000m UN. 1,00 -R$                             -R$                             

5
-R$                             

5.1 UN. 2,00 -R$                             -R$                             

5.2 UN. 1,00 -R$                             -R$                             

6
-R$                             

6.1 M² 3.000,00 -R$                             -R$                             

7 -R$                             

7.1 Hh 1.000,00 -R$                             -R$                             

NOTAS

LICITANTE

Serviços eventuais, conforme item 4.8 do Memorial Descritivo - ANEXO Q4).

2) Todos os custos referentes a quaisquer serviços necessários ao desenvolvimento do projeto
citados no memorial descritivo, e/ou nos demais documentos que fazem parte deste contrato, e
que por ventura não constem especificamente nesta planilha, deverão ser previstos no item 1.

Sondagem a trado 

     extensões de redes por Município, dentro da mesma AS até 200 m

Serviços eventuais de engenheiro projetista e equipe de campo (Topógrafo, auxiliares, etc)

5) As medições dos serviços serão realizadas de acordo com o Anexo Q8 do Contrato.

-R$                             

      extensão de redes acima de 201 m

      extensões de redes por Município, dentro da mesma AF até 200 m

Levantamento geológico atraves de sondagens geofísicas, conforme Memorial Descritivo

(ANEXO Q4,  item 3.2 e 4.3).

4) As extensões de rede de cada AF de Interligações (Saturação) deverão ser enquadradas na
PPU considerando-se os valores "em cascata", isto é, os "intervalos de extensão" serão
multiplicados pelos preços unitários correspondentes a cada sub-item.

Projeto de Proteção Catódica rede até 20.000m

Elaboração de estudos de interferencias elétricas, conforme  Memorial Descritivo, (ANEXO 

Q4,  item 3.3 e 4.4) 

 

CONCORRÊNCIA Nº 006/2015

ANEXO L/Q7 – PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU

Estudo de Interferência Elétrica por cruzamento

Rede/Ramais diversos

1) Os Quantitativos ("m" e "un") dos serviços apresentados nesta planilha de preços unitários
são estimados podendo variar, para mais ou para menos, conforme o necessário, vedando-se
ao Contratado qualquer direito a idenizações ou reinvindicações que venham alterar os preços
unitários.

ITEM SERVIÇOS
QUANT.

Interligações (Saturação)

UN

DATA                    /               / 201___           PREÇO GLOBAL (R$):

3) Cada AF poderá ter uma ou mais rede ou ramal de ligações de clientes, restrita ao mesmo
Município.

Elaboração de Projeto executico de Proteção Catódica, conforme Memorial Descritivo 

(ANEXO Q4, item 3.4 e 4.5)

Sondagem a trado, conforme Memorial Descritivo (ANEXO Q4,  item 3.5 e 4.6)

Projeto de recuperação e drenagem

Elaboração do Projeto executivo, por Autorização de Fornecimento (AF), incluindo a

apresentação de todos os desenhos, listas, especificações, relatórios, memoriais,

estimativas de custos, e demais documentos conforme Memorial Descritivo (ANEXO Q4,

item 3.1 e 4.2) e demais especificações, anexas.

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

OBJETO:

Elaboração de projeto executivo de rede e 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 de projeto executivo de recuperação e drenagem de faixas de domínio, na Rede de Distribuição 

de Gás Natural no Estado de Paraíba, de acordo com Memorial Descritivo e demais ANEXOS

Sondagem Geofísica (Rede/Ramais diversos)

Elaboração de Projeto executivo de Recuperação e drenagem da faixa de domínio, 

conforme Memorial Descritivo (ANEXO Q4, item 3.6 e 4.7)

Projeto de Proteção Catódica rede acima de 20.000m

     extensão de redes acima de 201 m



1              1.000.972,00 

1.1 M 80.000,00 11,240 899.200,00R$           

1.2

1.2.1 UN. 20,00 3.329,100 66.582,00R$             

1.2.2 M 3.000,00 11,730 35.190,00R$             

2              1.134.286,00 

2.1 M 80.000,00 12,960 1.036.800,00R$        

2.2 Sondagem Geofísica para Interligações (Saturação)

2.2.1 UN. 20,00 2.832,800 56.656,00R$             

2.2.2 M 3.000,00 13,610 40.830,00R$             

3 471.000,00R$           

3.1 UN. 2.000,00 235,500 471.000,00R$           

4 59.515,20                 

4.1 UN. 2,00 13.073,700 26.147,40R$             

4.2 Estudo de Interferência Elétrica para paralelismo até 1.000m UN. 1,00 13.073,700 13.073,70R$             

4.3 Estudo de Interferência Elétrica para paralelismo acima de 1.000m UN. 1,00 20.294,100 20.294,10R$             

5 96.664,50                 

5.1 UN. 2,00 24.791,700 49.583,40R$             

5.2 UN. 1,00 47.081,100 47.081,10R$             

6 86.130,00R$             

6.1 M² 3.000,00 28,710 86.130,00R$             

7 151.500,00R$           

7.1 Hh 1.000,00 151,500 151.500,00R$           

 

CONCORRÊNCIA Nº 006/2015

ANEXO P – PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS DO ORÇAMENTO - PPUO

OBJETO:

Elaboração de projeto executivo de rede e 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 de projeto 

executivo de recuperação e drenagem de faixas de domínio, na Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Paraíba, de acordo com 

Memorial Descritivo e demais ANEXOS

ITEM SERVIÇOS UN QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
PREÇO TOTAL (R$)

Elaboração do Projeto executivo, por Autorização de Fornecimento (AF), incluindo a apresentação

de todos os desenhos, listas, especificações, relatórios, memoriais, estimativas de custos, e

demais documentos conforme Memorial Descritivo (ANEXO Q4, item 3.1 e 4.2) e demais

especificações, anexas.

Rede/Ramais diversos

Interligações (Saturação)

      extensões de redes por Município, dentro da mesma AF até 200 m

      extensão de redes acima de 201 m

Levantamento geológico atraves de sondagens geofísicas, conforme Memorial Descritivo (ANEXO

Q4,  item 3.2 e 4.3).

Sondagem Geofísica (Rede/Ramais diversos)

     extensões de redes por Município, dentro da mesma AS até 200 m

     extensão de redes acima de 201 m

Sondagem a trado, conforme Memorial Descritivo (ANEXO Q4,  item 3.5 e 4.6)

Sondagem a trado 

Elaboração de estudos de interferencias elétricas, conforme  Memorial Descritivo, (ANEXO Q4,  

item 3.3 e 4.4) 

Estudo de Interferência Elétrica por cruzamento

Elaboração de Projeto executico de Proteção Catódica, conforme Memorial Descritivo (ANEXO Q4, 

item 3.4 e 4.5)

Serviços eventuais, conforme item 4.8 do Memorial Descritivo - ANEXO Q4).

Serviços eventuais de engenheiro projetista e equipe de campo (Topógrafo, auxiliares, etc)

PREÇO GLOBAL (R$): 3.000.067,70R$                                       

Projeto de Proteção Catódica rede até 20.000m

Projeto de Proteção Catódica rede acima de 20.000m

Elaboração de Projeto executivo de Recuperação e drenagem da faixa de domínio, conforme 

Memorial Descritivo (ANEXO Q4, item 3.6 e 4.7)

Projeto de recuperação e drenagem
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CONTRATO Nº xxxx/201X– DTC/GEE 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS E 
A EMPRESA __________________________  

 
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS, sociedade de economia mista, estabelecida na 
Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n° 
4.756, bairro do Cabo Branco, inscrita no CNPJ/MF sob o no 00.371.600/0001-66, inscrição 
estadual no 16.107.410-3, doravante denominada PBGÁS, neste ato representada pelo seu 
Diretor Presidente GEORGE VENTURA MORAIS, brasileiro, casado, advogado, portador 
do RG nº 1.948.934 - SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.715.584-05, residente e 
domiciliado à Rua Costa Bela Vista, nº72, apto 202 – D, Ponta de Campina, Cabedelo, 
Estado da Paraíba, a e pelo seu Diretor Técnico Comercial CARLOS AUGUSTO DE 
VASCONCELOS, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 1.395.535 - 
SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 166.938.094-94, residente e domiciliado à Rua Dep. 
Geraldo Mariz, nº 525, Edf. Solar Tambauzinho, apto 1101, Tambauzinho, João 
Pessoa/PB, Estado da Paraíba, e a _______________________, com sede em  
______________________, Cidade de ______________, Estado do 
__________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ________________, neste ato 
representada pelo seu sócio, _____________, ___________, _____________, residente e 
domiciliado na Rua _______________, Cidade de _________________, Estado 
________________, portador da cédula de identidade Nº. _____________, inscrito no 
CPF/MF sob n° _______________, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si 
ajustado o presente Contrato proveniente da Concorrência n.º 006/2015, fundamentada 
na Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar  n.º 123/06, Lei Estadual nº 
9.697/12, Lei nº 12.846/2013, de 1º de agosto de 2013, Lei Estadual nº 9.335/11 e Lei nº 
10.128/2013 (EMPREENDER), legislação aplicável aos casos omissos, demais disposições 
correlatas e sujeitando-se às seguintes cláusulas e condições: 
 
  

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 Contratação dos serviços de 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. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE EXECUÇÃO E REGIME 

2.1 - Os serviços a que se refere este Contrato serão executados sob a forma de execução 
Indireta no Regime de Empreitada por Preço Unitário.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS E VALOR 

3.1 - O valor do presente Contrato é estimado em R$ _______________ (_____________   
____________________), a preços referenciados ao mês de __________ de 201___. 

3.1.1 - O valor a ser pago pela PBGÁS pela execução dos serviços será o resultado do 
somatório dos valores dos preços parciais estabelecidos no ANEXO Q7 - “Planilha de 
Preços Unitários - PPU” aplicados aos serviços efetivamente realizados e aceitos pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com o disposto no ANEXO Q8 - “Critérios de 
Medição dos Serviços”, observando-se o disposto no item 5.1.1 abaixo. 
3.1.2 - As quantidades de serviços constantes da Planilha de Preços Unitários são 
estimadas, podendo, por conseguinte, ocorrer uma variação para mais ou para menos, 
sem que caiba ao CONTRATADO o direito a qualquer reclamação, indenização ou o de 
solicitar alteração dos preços unitários propostos nos termos do § 1º do Art. 65 da Lei 
8.666/93. 

3.2 - Nos preços estabelecidos no Contrato estão incluídas todas as despesas que onerem, 
direta ou indiretamente, os serviços contratados, bem como o lucro (bonificação), não 
cabendo quaisquer reivindicações do CONTRATADO, a título de revisão de preço ou 
reembolso, seja a que título for. 

3.2.1 - Estão incluídas nos valores unitários todas as despesas diretas e indiretas 
decorrentes de produtividade da equipe, disponibilidade de acesso aos clientes 
(descontinuidade dos serviços), logística de materiais, condições climáticas, entre 
outras. 

3.3 - Na hipótese de não constarem do Contrato os preços unitários para a realização de 
eventuais acréscimos de serviços para complementação do objeto do Contrato, os mesmos 
deverão ser compostos através dos índices e custos dos insumos apresentados na 
Composição de Preços Unitários (CPU) e aplicação do respectivo BDI. Caso não existam 
na CPU os custos dos insumos necessários, estes deverão ser acordados entre as partes, 
obedecendo a parâmetros de mercado. 
 
CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 - Os recursos financeiros necessários aos pagamentos da execução dos serviços do 
objeto deste Contrato estão devidamente equacionados e assegurados especificamente no 
orçamento, seguinte classificação orçamentária: 
Investimentos: 

• 1.3.1 – Anel de Segurança; 

• 1.1.2.7 – Bairro dos Estados; 
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• 1.1.2.8 – Bancários/Água Fria; 

• 1.1.2.2 – Basset (Expansão Bessa); 

• 1.1.2.3 – Torre (Etapa 2); 

• 1.1.1.1 – Ramal Mangabeira/Penha (Etapa 2); 

• 1.1.2.4 – Borborema; 

• 1.2.2.3 – Borborema (Mirante); 

• 2.1 – Projeto Executivo Caaporã; 

• 1.2.2.1 – Basset. 

 

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

5.1 - Os serviços executados serão pagos ao CONTRATADO com as seguintes condições: 
5.1.1 - Os documentos de cobrança deverão ser apresentados para pagamento no 
escritório da PBGÁS, localizado, na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 4756, bairro 
de Cabo Branco, Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, ou em outro local por ela 
indicado, emitindo separadamente, Nota Fiscal dos serviços e de eventual reajuste, no 
primeiro dia útil do mês posterior ao do período mensal de prestação do serviço objeto 
desse CONTRATO. 

a) Em função de adequação do trâmite de documentos ao calendário tributário, 
documentos de cobrança emitidos após o dia 01 só serão pagos 10 dias úteis após o 
recebimento dos mesmos.  

b) Em caso de incidência de juros moratórios ou multa por atraso no recolhimento 
dos impostos decorrentes dos fornecimentos, os mesmos serão deduzidos do 
pagamento ao CONTRATADO. 

5.1.2 - Os documentos de cobrança apresentados pelo CONTRATADO, bem como o 
documento de cobrança final, serão pagos deduzidas as importâncias que, a qualquer 
título, nas condições estipuladas no Contrato ou outras especialmente acordadas, sejam 
devidas à PBGÁS. 

 5.1.2.1 - Por ocasião do pagamento, e de acordo com os termos do inciso II, do 
art. 7º, da Lei nº 10.128/2013, será retido 1,6% (um vírgula seis por cento) das 
empresas de médio porte ou superior e 1% (um por cento) das empresas de 
pequeno porte, em favor do Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo – 
Fundo Empreender PB, do Governo do Estado da Paraíba, incidente sobre o 
valor constante da nota fiscal, fatura ou recibo emitido pelo CONTRATADO. 

5.1.3 - Os valores incluídos em eventual Boletim de Reajuste (BR) serão pagos 
simultaneamente com os do Boletim de Medição (BM) correspondente. 
5.1.4 - O CONTRATADO deverá indicar, obrigatoriamente, nos respectivos documentos de 
cobrança, o número do presente Contrato, o número do Boletim de Medição (BM) e 
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eventual Boletim de Reajuste (BR), o período de execução dos serviços a que se referem, 
bem como o nome e código do Banco e da agência e o número da conta-corrente do 
CONTRATADO em que serão creditados os pagamentos. 
5.1.5 – Em conformidade com a legislação vigente, os prestadores de serviços devem 
emitir notas fiscais individuais por município onde foi efetivamente executado o serviço.  
 5.1.6 - O documento de cobrança deve ser emitido com base no Boletim de Medição (BM) 
que lhe deu origem, devidamente atestado. 
 5.1.7 - Caso sejam constatadas irregularidades nos documentos de cobrança 
apresentados, o prazo para pagamento estabelecido será contado a partir da data da 
reapresentação, pelo CONTRATADO, dos documentos de cobrança devidamente 
corrigidos, sem prejuízo da continuidade dos serviços. 
5.1.8 – A PBGÁS efetuará a retenção de 3,5% (três vírgula cinco por cento) sobre o valor 
da fatura ou recibo emitidos pelo CONTRATADO, conforme preceitua o §6º do art. 7º da 
Lei nº 12.546/2011. 

 5.2 - O CONTRATADO deverá obrigatoriamente apresentar, junto com os documentos 
de cobrança: 
5.2.1 - Folha de pagamento dos empregados do CONTRATADO que estiverem 
vinculados ao Contrato; 
5.2.2 – Comprovante(s) do pagamento do salário dos empregados do CONTRATADO 
que estiverem vinculados ao Contrato; 
5.2.3 - Cópia autenticada do Comprovante de Recolhimento da Previdência Social 
referente ao mês de competência da prestação dos serviços devidamente quitada, com 
o preenchimento obrigatório dos dados que identifiquem a PBGÁS como tomadora dos 
serviços informando nome e CNPJ da PBGÁS, número, data e valor da Nota Fiscal ou 
Fatura referente aos serviços prestados no mês em questão; 
5.2.4 - Comprovantes de recolhimento do FGTS (Guia de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social – GFIP), dos empregados que estiverem vinculados 
ao Contrato; 
5.2.5 - Relatório de registro de ponto do trabalhador ou documento que comprove a 
jornada de trabalho do empregado; 
5.2.6 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, conforme 
art. 1º da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014; 
5.2.7 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 
Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pela Secretaria 
da Fazenda do Estado do domicílio ou sede do CONTRATADO; 
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5.2.8 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pela Secretaria 
da Fazenda do Município do domicílio ou sede do CONTRATADO; 
5.2.9 - Prova de regularidade de situação relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, 
mediante apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela 
Caixa Econômica Federal (CEF); 
5.2.10 – Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos 
de Negativa, de acordo com a Lei Federal nº 12.440/2011; 
5.2.11 – Nos casos de subcontratações, o CONTRATADO deverá apresentar 
juntamente com a fatura, os documentos mencionados nos subitens 5.2.6 a 5.2.10, 
relativos aos subcontratados. 

5.3 - Os pagamentos poderão ser suspensos, uma vez comunicado ao CONTRATADO, até 
que este cumpra integralmente a condição contratual infringida, nos seguintes casos: 

5.3.1 - Inobservância de condições e cláusulas contratuais; 
5.3.2 - Danos causados à PBGÁS ou a terceiros. 

5.4 – Caso a PBGÁS deixe de cumprir com o pagamento na data prevista (desde que 
tenham sido cumpridas pelo CONTRATADO as exigências e datas de protocolo 
referentes), o valor do pagamento será atualizado monetariamente através do INPC – Pro 
Rata Tempore. 
 
CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE  

6.1 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data limite para apresentação da proposta, após o que serão 
reajustados conforme o caso, de acordo com as seguintes fórmulas: 
a) Para serviços de projeto, quando integrantes do objeto do Contrato: 

V
Po

PoPiR )( −
=  

 

b) Para demais serviços: 

V
lo

loliR )( −
=  

 

Em cujas fórmulas: 
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R = Valor do reajuste; 
i = Décimo segundo mês após a data limite para apresentação da proposta (data base), ou, 
conforme o caso, vigésimo quarto mês, ou trigésimo sexto mês e assim por diante, após a 
mencionada data, nos contratos de maior prazo; 
o = Mês da data limite para apresentação da proposta; 
V = Valor de pagamento dos itens de serviço ou da etapa, a preços iniciais;e cujos índices 
publicados pelo site www.portalibre.fgv.br ou a revista Conjuntura Econômica da Fundação 
Getúlio Vargas, válidos para cada mês indicado acima, são: 
P = Índice Nacional de Custo da Construção - Materiais e Serviços - Projetos - Col. 78; 
I = Índice de Custo da Construção - Municípios das Capitais – Recife/PE - Total. 

 
6.2 - Caso os índices de reajuste publicados pelo site www.portalibre.fgv.br ou a revista 
Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas não estejam disponíveis, por não 
terem sido publicados até a data do faturamento, será utilizado para o cálculo do reajuste o 
índice anterior disponível, ficando a diferença de reajuste a ser paga ou restituída junto com 
o primeiro pagamento após a mencionada publicação. 
6.3 - Os preços contratuais não serão reajustados em caso de atrasos verificados e não 
justificados por parte do CONTRATADO que influenciem no prazo contratual dos serviços, 
ou cujas justificativas não forem aceitas pela PBGÁS.  
6.4 - Caso ocorra a prorrogação ou a antecipação do prazo de conclusão de algum serviço, 
etapa ou fornecimento, de um período para outro, a contar da data limite para 
apresentação da proposta, devidamente autorizadas pela PBGÁS, prevalecerão os índices 
vigentes no período de sua efetiva conclusão. 
6.5 - Caso ocorra o atraso na conclusão de algum serviço, etapa ou fornecimento, de um 
período para outro período, a contar da data prevista para apresentação da proposta, 
atribuível ao CONTRATADO: 
a) se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes no período previsto para a 
conclusão; 
b) se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes no período em que for 
concluído o serviço ou etapa; 

6.5.1 - A posterior recuperação do atraso não ensejará a atualização dos índices em que 
ocorrer a mora. 
6.5.2 - A concessão do reajuste de acordo com o subitem acima, não eximirá o 
CONTRATADO das penalidades cabíveis, conforme Cláusula Décima - PENALIDADES. 
6.5.3 – Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da 
parcela ou saldo contratual vigerá e passará a ser praticado, pelo próximo período de 01 

http://www.portalibre.fgv.br/�
http://www.portalibre.fgv.br/�
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(um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a vigência deste 
Contrato. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO 

7.1 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
7.1.1 – O prazo de vigência do presente Contrato é de 39 (trinta e nove) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura, e com eficácia a partir da publicação 
resumida na imprensa oficial, podendo ser prorrogado mediante aditamento contratual 
em conformidade com o Art. 57 da Lei 8.666/93. 

 
 
7.2 - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
7.2.1 – O prazo de execução dos serviços objeto do presente Contrato é de 36 (trinta e 
seis) meses, contados a partir da data da emissão da 1ª AF, em conformidade com o 
ANEXO Q11 – “Cronograma Contratual”. 
7.2.2 - Ocorrendo impedimento, inclusive comprovada força maior ou caso fortuito, 
sustação ou paralisação do Contrato, devidamente registrado e reconhecido pela 
FISCALIZAÇÃO da PBGÁS, o Cronograma Contratual será prorrogado 
automaticamente por igual período, desde que a paralisação tenha ocorrido por motivos 
aceitos pela PBGÁS.  

7.2.2.1 - As ocorrências determinantes do atraso deverão ser levadas ao 
conhecimento da PBGÁS, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 
considerar-se que o CONTRATADO renunciou ao direito de prorrogação. 

 
7.2.3 - Serão, também, acrescidos ao(s) prazo(s) de conclusão dos serviços os dias de 
paralisação decorrentes de modificações do projeto feitas pela PBGÁS, que, 
comprovadamente, afetem o andamento dos serviços, ou decorrentes de atrasos no 
fornecimento de elementos técnicos, da PBGÁS, quando tais providências forem 
encargo da PBGÁS, desde que essas ocorrências sejam comunicadas, por escrito, pelo 
CONTRATADO. 

7.2.4 - Não caberá qualquer extensão do prazo de execução dos serviços caso a 
FISCALIZAÇÃO da PBGÁS recuse serviço(s) executado(s) em desacordo com o projeto 
e/ou especificações. 

7.2.5 - Se a PBGÁS verificar, a qualquer tempo, que o andamento dos serviços não 
permitirá a sua execução no prazo previsto no Cronograma, por culpa exclusiva do 
CONTRATADO, consideradas as prorrogações de prazo previstas, poderá exigir, e este 
se obriga a atender, o acréscimo de mão de obra, a execução de serviços em horas - 
extras e/ou a utilização de equipamentos adicionais, tanto quanto for necessário, de 
modo a eliminar o atraso e permitir a conclusão dos serviços na data prevista, sem que 
isto, no entanto, implique em qualquer alteração dos preços contratuais. 
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7.2.5.1 - O fato de a PBGÁS não usar os direitos previstos no item anterior, não 
constituirá, em hipótese alguma, motivo alegável pelo CONTRATADO para se eximir 
da responsabilidade de executar os serviços no prazo contratual previsto e/ou das 
cominações legais e contratuais a que estiver sujeita, na forma do Contrato. 

  
CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
CONTRATUAIS  

8.1 – O CONTRATADO deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir da emissão da Autorização de Fornecimento, a Garantia do Cumprimento 
das Obrigações Contratuais, por qualquer uma das formas previstas no Artigo 56, §1º, da 
Lei 8.666/93, no valor correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor do 
Contrato.   

8.1.1 – Esta Garantia deverá ser válida durante a vigência do Contrato, e será devolvida 
após a sua execução e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo INPC - 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor emitido pelo IBGE.  

8.2 - No caso de aditamento de prazo e/ou valor do Contrato, a Garantia deverá ser 
renovada pelo mesmo período e/ou percentual do valor aditado.  
8.3 - Caso a garantia, ou parte dela, seja utilizada em pagamento de qualquer obrigação, 
inclusive multas contratuais ou indenizações a terceiros, o CONTRATADO obriga-se a 
repô-la ou complementá-la, no valor correspondente ao efetivamente utilizado, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data em que for notificado pela PBGÁS. 
8.4 - A garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída, após a execução do contrato, em 
conformidade com o § 4° do art. 56 da Lei n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA NONA – DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS 
PARTES 

9.1 – Conforme estabelecido nas Cláusulas Segunda e Terceira do ANEXO Q1 - 
“Condições Gerais Contratuais” e do ANEXO Q4 - “Memorial Descritivo”, deste Contrato. 
9.1.1 Além da obrigações constantes no ANEXO Q1 - “Condições Gerais Contratuais”, 
obriga-se o CONTRATADO a reservar até 5% das vagas para sentenciados que estejam 
em regime semiaberto, aberto e egressos do sistema penitenciário, em conformidade com 
o Decreto nº 32.383 de 29 de agosto de 2011. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES 

10.1 - Além das penalidades previstas em lei, o CONTRATADO fica sujeito às sanções 
relacionadas na Cláusula Quarta do ANEXO Q1 - “Condições Gerais Contratuais”. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO  

11.1 – A inexecução total ou parcial deste Contrato pode acarretar a sua rescisão, sem 
prejuízo das demais sanções, com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou 
Regulamento, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 
11.2. Na hipótese de rescisão contratual determinada por ato unilateral e escrito da PBGÁS 
(inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93), acarretará as consequências estabelecidas no art. 80 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções nela previstas. 
11.3. Este Contrato será rescindido caso a soma dos valores das multas aplicadas atinja o 
limite estabelecido de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

12.1 – Este Contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, de acordo com o 
Artigo 65 da Lei n.º 8666/93. 
12.2 – Se necessária uma determinada alteração, será adicionada a seguinte CLÁUSULA 
DE QUITAÇÃO ao Aditamento Contratual: 
O CONTRATADO DÁ À PBGÁS, NESTE ATO, PLENA, RASA E GERAL QUITAÇÃO DE 
TODOS OS SEUS DIREITOS CORRESPONDENTES AO PERÍODO COMPREENDIDO 
ENTRE O INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ A PRESENTE DATA, RELATIVOS 
AO CONTRATO ACIMA MENCIONADO, RESSALVADOS OS REQUERIMENTOS JÁ 
PROTOCOLIZADOS PERANTE A ADMINISTRAÇÃO E PENDENTES DE ANÁLISE, PARA 
NADA RECLAMAR, SOB QUALQUER TÍTULO OU PRETEXTO, COM FUNDAMENTO NO 
CONTRATO ORA ADITADO, EM JUÍZO OU FORA DELE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

13.1 - Os seguintes documentos, na ordem em que tiverem sido relacionados, são anexos 
deste Contrato. Os termos deste Contrato, em caso de dúvidas, prevalecerão sobre os 
anexos: 
ANEXO Q1  - Condições Gerais Contratuais; 
ANEXO Q4  - Memorial Descritivo – Projeto Executivo; 
ANEXO Q5 - Diretrizes para Projeto Executivo de Implantação de RDGN; 
ANEXO Q6 - Diretrizes Gerais para Execução do Projeto Executivo de Proteção 

Catódica; 
ANEXO Q7 - Proposta do CONTRATADO datada de XX/XX/201x (Modelo no 

Anexo K do Edital) e Planilha de Preços Unitários (Anexo L do Edital – 
Preenchido); 

 
ANEXO Q8  - Critérios de Medição dos Serviços; 
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ANEXO Q10  - Garantia de Cumprimento das Obrigações Contratuais; 
ANEXO Q11  - Cronograma Contratual – Projeto Executivo; 
ANEXO Q12   - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para 
Contratos; 

ANEXO Q12.1 - Tabela de Documentos a serem Apresentados.   
ANEXO Q12.2 – Modelo de Comunicação inicial de Anomalias. 
ANEXO Q12.3 – Modelo de Investigação de Acidentes e ou Incidentes de Trabalho. 

ANEXO Q13  - Especificações Técnicas; 
ANEXO Q13.1 - Estudo Geofísico por Sondagem Elétrica.   
ANEXO Q13.2 - Desenhos Típicos.   
ANEXO Q13.3 - Codificação de Desenhos.   
ANEXO Q13.4 - Sinalização.   

ANEXO Q14  - Traçados Conceituais (Básicos) 
ANEXO Q15 – MINUTA DE: 

ANEXO Q15.1 – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE SERVIÇO – TRPS;  
ANEXO Q15.2 – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVIÇO – TRDS;  
ANEXO Q15.3 – TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO – TEC.  

 
13.2 – Edital da Concorrência nº 006/2015 e seus anexos, aplicáveis e integrantes como 
se nele estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

14.1 - Conforme Cláusula Sexta, Sétima e Oitava do ANEXO Q1 - “Condições Gerais 
Contratuais”. 
14.2 – O Gestor do Contrato e respectivos fiscais serão designados por meio de 
documento específico emitido pela PBGÁS. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 – Qualquer tolerância de uma das partes na exigência do cumprimento do presente 
Contrato não constituirá novação, renúncia tácita ou extinção da respectiva obrigação, 
podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de João Pessoa, Estado da Paraíba, que será o 
competente para dirimir as questões decorrentes do cumprimento deste Contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este Contrato, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 
 
               João Pessoa/PB,            de                                             de 201___.                   
 
Pela PBGÁS: 
 

_______________________________ _______________________________ 
GEORGE VENTURA MORAIS CARLOS AUGUSTO DE VASCONCELOS  

Diretor Presidente  Diretor Técnico Comercial 
 
 
 
Pelo CONTRATADO: 

_______________________________ 
xxxxxxxxxxx 

Sócio 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 

_______________________________ _______________________________ 
    Nome:      Nome:  
    CPF:      CPF:  
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES 

1.1 – Para fins de simplificação, ficam adotadas, nestas disposições as seguintes 
definições: 
 
PBGÁS: Companhia Paraibana de Gás. 
AF: Autorização de Fornecimento 
BM: Boletim de Medição 
BAM: Boletim de Aplicação de Material 
BR: Boletim de Reajustamento 
BMC: Boletim de Medição Complementar 
CONTRATADO: Empresa executante dos serviços contratados 
GESTOR DO CONTRATO: Pessoa designada pela PBGÁS para exercer a gerência do 
Contrato. 
RDO: Relatório Diário de Obras 
TAG: Identificação do equipamento 
TRPS: Termo de Recebimento Provisório de Serviço 
TRDS: Termo de Recebimento Definitivo de Serviço 
TEC: Termo de Encerramento do Contrato 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

2.1 – Obriga-se o CONTRATADO, quanto aos documentos de cobrança: 
 
2.1.1 – O CONTRATADO deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO até o último dia do  período 
de medição mensal, a Memória de Cálculo (MC) detalhada ou Prévia do Boletim de 
Medição (BM) referente aos serviços executados no período em questão. 
 
2.1.2 – Apresentar os documentos de cobrança relativos aos Boletins de Medição (BM) 
e/ou Boletim de Reajustamento (BR) até o dia 05 do mês subsequente a cada período de 
medição, sendo que o descumprimento desses prazos acarretará a postergação do 
pagamento (ver cronograma de pagamentos no item 5.1.1 do Contrato). 
 
2.2 – Obriga-se o CONTRATADO, quanto ao pessoal a ser empregado nos serviços, 
a: 

2.2.1 – Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão de obra 
necessárias à execução dos serviços contratados, sendo, para todos os efeitos, a única e 
exclusiva empregadora. 

2.2.2 – Confiar os serviços a profissionais idôneos e habilitados e utilizar o mais alto nível 
da técnica atual. A comprovação da capacidade do profissional, mediante a realização de 
testes de qualificação, conforme as normas vigentes poderá ser exigida pela PBGÁS que 
terá o direito de acompanhá-los. 

2.2.3 – Adotar identificação para seu pessoal, de acordo com as indicações da PBGÁS. 
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2.2.4 – NÃO SE APLICA . 
 
2.2.5 – Manter em dia o registro dos seus empregados, conforme determinado por 
legislação vigente, exibindo os respectivos documentos, comprovante de seguro de 
acidente de trabalho, inclusive de eventuais subcontratados e/ou autônomos, sempre que 
solicitado pela FISCALIZAÇÃO, bem como atualizar as anotações na Carteira Profissional 
de cada empregado. 

2.2.6 – Atender, pontualmente, aos encargos decorrentes das leis trabalhistas e da 
Previdência e Assistência Social, para o que deverá, na forma da Lei, inscrever o serviço 
no órgão competente da Previdência e Assistência Social (CEI), bem como pagar 
quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser devidos ao seu pessoal. 

2.2.7 – Apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à comprovação do 
adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e 
depósitos do FGTS, para com seus empregados. 

2.2.8 – Fornecer por sua própria conta e exclusiva responsabilidade, o pessoal necessário 
à perfeita execução dos serviços contratados, observando rigorosamente todas as leis 
trabalhistas, de Previdência Social e outras aplicáveis, sendo considerada neste particular 
como única empregadora, responsabilizando-se, ainda, por qualquer adicional relativo à 
remuneração de seu pessoal, que seja ou venha a ser devido. Na eventualidade de 
qualquer demanda trabalhista que venha a ser pleiteada contra a PBGÁS como 
decorrência da execução deste Contrato, a PBGÁS fica autorizada a reter os créditos do 
CONTRATADO até o montante fixado judicialmente. 

2.2.9 – Submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO antes do início dos serviços, a previsão 
de mobilização e desmobilização de pessoal, inclusive de supervisão e de inspeção, em 
função do cronograma físico-financeiro. 
 
2.3 – NÃO SE APLICA: 
 
 
2.4 – NÃO SE APLICA. 
 

2.5 – Obriga-se o CONTRATADO, quando aplicável, às utilidades, canteiros de obra e 
local de execução dos serviços, a: 
 
2.5.1 – Manter durante a execução dos serviços em logradouros públicos e principalmente 
em áreas com grande intensidade de tráfego de veículos e pedestres, o mínimo de 
materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços de forma a garantir o 
menor transtorno possível. 
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2.6 – Obriga-se o CONTRATADO, quanto a outros tópicos, a: 

2.6.1 – Apresentar à FISCALIZAÇÃO em prazo estabelecido na primeira reunião do 
Contrato, um plano de Controle da Qualidade.  
Ao final deste prazo acordado deverão também ser apresentados: 

2.6.1.1 – Cronograma detalhado para execução dos serviços em consonância com as 
prioridades estabelecidas pela PBGÁS; 
 
2.6.1.2 – 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; 
 
2.6.1.3 – Composição e distribuição dos equipamentos a serem empregados nas frentes; 
 
2.6.1.4 – Lista dos materiais a serem empregados na execução dos serviços e de 
fornecimento pela PBGÁS; 
 
2.6.1.5 – Toda a documentação necessária para solicitação de autorizações para execução 
dos serviços junto aos diversos órgãos públicos envolvidos, incluindo empresas 
concessionárias de serviços, quando cabível. 
 
2.6.1.6 – Todas as licenças e autorizações faltantes obtidas nos órgãos competentes, às 
suas expensas, necessárias à execução dos serviços contratados, bem como responder, a 
qualquer tempo, pelas consequências que a falta ou omissão das mesmas vierem a 
acarretar. 
 
2.6.2 – Apresentar à FISCALIZAÇÃO até uma data acordada na primeira reunião do 
Contrato, uma estimativa do montante do faturamento do mês em curso. 

2.6.3 – NÃO SE APLICA. 

2.6.4 – Fornecer, sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, relatórios sobre o 
desenvolvimento das diversas fases dos serviços a seu cargo, bem como os elementos 
necessários à sua apropriação e ao preparo de informações de caráter estatístico, de 
acordo com as exigências da FISCALIZAÇÃO. 
 
2.6.5 – Apresentar, antes do início dos trabalhos, o relatório fotográfico em cor, das 
estruturas existentes (incluindo pavimentação, calçadas, gramados etc...) e com 
interferência no local de seus trabalhos. Este relatório tem por objetivo permitir a perfeita 
restauração da área e benfeitorias porventura existentes, que possam ser afetadas durante 
a execução dos serviços. Após a conclusão dos serviços e restauração do local o 
CONTRATADO deverá apresentar novo relatório fotográfico. 

2.6.6 – Garantir o acesso da FISCALIZAÇÃO aos serviços em execução, atendendo às 
observações por ela apresentadas e cumprindo suas exigências, feitas por escrito, nos 
prazos estabelecidos. 
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2.6.7 – Preservar e manter a PBGÁS a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, 
queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou de 
subcontratados. 

2.6.8 – Não divulgar nem fornecer, sob as penas da Lei, dados e informações referentes 
aos serviços realizados, nem os que lhe forem transmitidos pela PBGÁS, salvo os 
expressamente autorizados pela mesma. 

2.6.9 – Submeter à aprovação da PBGÁS, em prazo acordado na reunião inicial do 
Contrato, a relação dos demais profissionais do CONTRATADO (não apresentados na fase 
de habilitação da Licitação) que também serão necessários para execução dos serviços, 
acompanhados dos respectivos currículos, que comprovem a qualificação exigida. 
 
2.6.10 – Promover a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), relativa a este Contrato, assim como a 
eventuais aditamentos contratuais, encaminhando cópia à PBGÁS antes do início dos 
serviços. 

NOTA IMPORTANTE: O CONTRATADO apresentará as ART’s correspondentes aos 
profissionais que efetivamente desenvolvam suas atividades dentro do Contrato, sendo 
obrigatoriamente a do Engenheiro Coordenador de Projetos, sendo aceitável a 
apresentação de um profissional no cargo de Diretoria, que assine como responsável 
técnico pela empresa. Ao final do Contrato, a PBGÁS disponibilizará um Atestado de 
Serviços Executados, nos moldes do Adendo a estas Condições Gerais Contratuais.   

2.6.11 – Cumprir todas as exigências legais estabelecidas pelos municípios onde serão 
executados os serviços. 

2.6.12 – Cumprir e fazer com que seu pessoal cumpra o ANEXO Q12 - “Diretrizes de 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos”, deste Contrato. 

2.6.13 – Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
Licitação. 

2.6.14 – NÃO SE APLICA. 
 

2.6.15 – Colocar nos locais definidos pela FISCALIZAÇÃO placas nos modelos fornecidos 
pela PBGÁS. As placas deverão ser fornecidas pelo CONTRATADO e submetidas à 
apreciação da FISCALIZAÇÃO antes da sua instalação. 
 

 

2.7 – Além dos casos decorrentes da legislação em vigor, o CONTRATADO será 
também responsável: 

2.7.1 – Pela manutenção dos serviços já executados até a aceitação dos mesmos pela 
PBGÁS Quaisquer danos sofridos pelos serviços até a ocasião de sua aceitação deverão 
ser reparados pelo CONTRATADO, por sua inteira conta e responsabilidade. 
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2.7.2 – Pelo ressarcimento de qualquer dano ou prejuízo que causar, por ação ou omissão, 
à PBGÁS ou a terceiros. 

2.7.3 – Pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais ou processos de 
execução protegidos por marcas ou patentes, respondendo, neste caso, pessoal e 
diretamente por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem 
como por quaisquer reclamações resultantes do mau uso que deles fizer. 

2.7.4 - Apresentar, no primeiro dia útil de cada semana, relatório detalhando o andamento 
dos serviços realizados até a semana imediatamente anterior. 
 
2.7.5 - Fornecer à PBGÁS, durante a realização dos serviços objeto deste Contrato, o 
número de cópias dos documentos emitidos conforme solicitado e, ao final de cada fase de 
projeto, em meio eletrônico editável (CD). 
 
2.7.6 - Colocar à disposição da PBGÁS, em suas instalações, facilidades de escritório com 
acomodações para 1 (um) representante da PBGÁS. 
 
2.7.7 - Fornecer todo o material de desenho, de consumo e tudo o mais necessário à 
realização dos serviços. 
 
2.7.6 - Fornecer, sempre que solicitado e da maneira determinada pela PBGÁS, os 
elementos necessários à apropriação de mão de obra e registros dos serviços, bem como 
dados estatísticos. 
 
2.7.7 – Executar a sondagem do solo para obtenção de dados para elaboração de projeto 
para a instalação da tubulação e/ou de fundações. 
 
2.7.8 - Apresentar os serviços de engenharia, desenhos e projetos dentro dos padrões e 
normas estabelecidos pela PBGÁS. 
 
2.7.9 - Manter a PBGÀS, durante e após a vigência do Contrato, a salvo de quaisquer 
reivindicações dos seus empregados, sendo responsável, por si e/ou sucessores, por 
quaisquer ônus que venham a ser imputados à PBGÁS, em qualquer época, decorrentes 
de tais reivindicações ou reclamações, judiciais ou extrajudiciais. 
 
2.7.10 - Revisar ou corrigir, sem ônus para a PBGÁS, mesmo após o encerramento do 
Contrato, todas as imperfeições e/ou omissões de projeto que porventura sejam verificadas 
nos serviços projetados pelo CONTRATADO, bem como prestar à PBGÁS quaisquer 
esclarecimentos que sejam julgados necessários à perfeita compreensão do projeto 
elaborado. 
 
2.7.11 - Pela boa e integral realização dos serviços contratados. 
 
2.7.12 - Pelos efeitos decorrentes da inobservância e/ou infração do Contrato, de leis, 
regulamentos ou posturas em vigor. 
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2.7.13 - Por garantir que os projetos, desenhos ou especificações por ele elaborados para 
as instalações objeto do Contrato não infringirão direitos autorais, patentes ou outros 
privilégios detidos por terceiros no Brasil e/ou no exterior. Em qualquer circunstância e a 
qualquer tempo, o CONTRATADO indenizará e manterá a PBGÁS, a qualquer tempo, livre 
de qualquer reclamação, responsabilidade, demanda ou custos decorrentes da infração de 
tais direitos ou privilégios. 
 
2.7.14 – Executar os serviços topográficos necessários, em absoluta conformidade com os 
detalhes do desenho/projeto básico. 
 
2.7.15 - Dimensionar um efetivo de pessoal adequado aos serviços, observando as 
quantidades e especialidades mínimas exigidas. 
 

2.8 – A relação dos encargos e responsabilidades do CONTRATADO constantes desta 
Cláusula é meramente exemplificativa, não excluindo todos os demais decorrentes do 
Contrato ou de leis e regulamentos em vigor. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA PBGÁS 

3.1 – Constituem obrigações da PBGÁS: 

3.1.1 – Proceder à medição dos serviços executados. 

3.1.2 – Fornecer uma via do Boletim de Medição (BM) e/ou Boletim de Reajustamento (BR) 
dos serviços ao CONTRATADO até o quinto dia útil subsequente ao último dia do período 
de medição mensal. 

3.1.3 – Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no Contrato. 

3.1.4 – Notificar ao CONTRATADO, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, defeitos ou 
irregularidades encontrados na execução dos serviços. 

3.1.5 – Notificar, por escrito, ao CONTRATADO, da abertura de processo administrativo 
para aplicação de eventual penalidade. 
 
3.1.6 – Fornecer as informações técnicas que permitam ao CONTRATADO elaborar o 
projeto executivo / executivo complementar para a execução dos serviços do objeto 
Contratual. 
 

 
CLÁUSULA QUARTA - PENALIDADES 

4.1 – Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a PBGÁS poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes penalidades: 
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a)  Advertência, aplicada ao CONTRATADO por escrito; 

b)  Multa, conforme itens 4.2 até 4.6 abaixo;  

c)  Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com 
a PBGÁS pelo prazo de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; e, 

d)  Declaração de inidoneidade, nos termos do Artigo 87, da Lei 8.666/93. 

e)  Inclusão do fornecedor impedido de licitar com a administração Pública no CAFIL – 
PB (Cadastro de Fornecedores Impedido de Licitar com a Administração Pública 
Estadual), conforme Lei Estadual nº 9.697 de 08 de maio de 2012.   

4.2 – Além das penalidades previstas na Lei Estadual n.º 9.697/12 e na Lei n.º 8.666/93, o 
CONTRATADO fica sujeito às seguintes multas: 

4.2.1 – O CONTRATADO pagará à PBGÁS, a título de multa moratória, por dia que 
exceder ao(s) prazo(s) constantes do Cronograma para execução dos serviços, o seguinte 
valor: 
 
4.2.1.1 – Pelo não cumprimento dos prazos parciais contratuais estipulados no 
Cronograma Físico-Financeiro da obra, aprovado pela PBGÁS, serão aplicadas ao 
CONTRATADO multas moratórias de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor referente 
ao(s) serviço(s) que der(em) causa à multa, por dia de atraso, salvo se a justificativa do 
atraso for aceita pela PBGÁS. 
 
4.2.2 – Em caso de não cumprimento, por parte do CONTRATADO, das exigências 
contratuais apontadas pela FISCALIZAÇÃO dentro do prazo por esta fixado, a PBGÁS 
poderá, em notificação por escrito, aplicar ao CONTRATADO, por dia de não cumprimento 
dessas exigências, os valores respectivos que forem estipulados a seguir, conforme se 
trate de primeira falta, nova falta ou reincidência. 

4.2.2.1 – Pela primeira vez 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor referente ao(s) 
serviço(s) que der(em) causa à multa, por dia de atraso no cumprimento de exigência 
contratual apontado pela FISCALIZAÇÃO após esgotado o prazo por esta estabelecido e 
sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Primeira do Contrato. 
 
4.2.2.2 – Pela segunda vez e subsequentes, 1,0 % (um por cento) do valor referente ao(s) 
serviço(s) que der(em) causa à multa, por dia de atraso no cumprimento de exigência 
contratual apontado pela FISCALIZAÇÃO, após esgotado o prazo por esta estabelecido e 
sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Primeira do Contrato. 
 
4.2.3 – O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas aplicadas fica 
limitado a 10 % (dez por cento) do valor do Contrato, a partir do qual poderá acarretar a 
rescisão do mesmo. 

4.2.4 – O valor da multa será aplicado sobre o valor reajustado do evento a que lhe deu 
causa, quando ultrapassado 12 meses da data limite da apresentação da proposta.  
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4.3 – Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir o Contrato, poderá a 
PBGÁS aplicar ao CONTRATADO multa compensatória de até 100 % (cem por cento) do 
valor do débito eventualmente atribuído à PBGÁS, em razão do inadimplemento de 
obrigações pelo CONTRATADO, sejam de ordem trabalhista, previdenciária, tributária, 
cível ou de terceiros. 
 
4.3.1 – O pagamento da referida multa não eximirá o CONTRATADO da obrigação de 
restituir à PBGÁS o valor que a ela for imposto por força de eventual condenação solidária 
ou subsidiária proferida por autoridade judicial e/ou administrativa. 

4.3.2 – O limite e o reajustamento, previstos respectivamente nos itens 4.2.3 e 4.2.4 desta 
Cláusula, não se aplicarão às multas eventualmente aplicadas com base no item 4.3 acima. 

4.4 – A(s) multa(s) a que porventura o CONTRATADO der causa será(ão) 
descontada(s)/executada(s) da - “Garantia de Cumprimento das Obrigações Contratuais” 
(ANEXO Q10) ou de comum acordo em qualquer documento de cobrança já em 
processamento no órgão pagador da PBGÁS e dos que se seguirem, se for o caso, 
reservando-se à PBGÁS o direito de utilizar, se necessário, outro meio adequado à 
liquidação do débito. 

4.5 – As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras previstas 
nestas Condições Gerais Contratuais ou no Contrato, nem a responsabilidade do 
CONTRATADO por perdas e danos que causar à PBGÁS, em consequência do 
inadimplemento destas Condições Gerais Contratuais e/ou das demais condições do 
Contrato. 

4.6 – O CONTRATADO poderá recorrer da aplicação da multa, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis a partir da data do recebimento da notificação, caso em que a PBGÁS comunicará 
em prazo hábil a manutenção ou relevação da multa. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DIREÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 – A direção técnica dos serviços contratados cabe, exclusivamente, ao CONTRATADO, 
que se obriga a obedecer aos projetos e especificações técnicas bem como, na forma da 
lei, a respeitar rigorosamente as recomendações das normas brasileiras e internacionais 
aplicáveis, respondendo civil e criminalmente por quaisquer danos resultantes de seu 
descumprimento. 

5.2 – A direção geral dos serviços objeto do Contrato caberá ao Engenheiro Chefe da 
Obra, que deverá em caráter permanente dirigir todos os serviços durante o prazo 
contratual.  

5.2.1 – O profissional citado no item 5.2 deverá representar o CONTRATADO junto à 
PBGÁS em todos os assuntos pertinentes ao Contrato. 

5.3 – As comunicações e notificações feitas pela FISCALIZAÇÃO ao Engenheiro Chefe da 
Obra serão consideradas como feitas ao próprio CONTRATADO.  
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CLÁUSULA SEXTA – ACOMPANHAMENTO E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 – A PBGÁS acompanhará os serviços contratados por técnico(s) pertencente(s) ao seu 
quadro, designado(s) por escrito junto ao CONTRATADO, obrigando-se este a facilitar o 
pleno desempenho de suas atribuições. 

6.2 – O GESTOR DO CONTRATO ou FISCALIZAÇÃO (onde designado pelo GESTOR) 
terá os mais amplos poderes, inclusive para: 

6.2.1 – Ordenar a imediata substituição de empregado do CONTRATADO que dificultar o 
acompanhamento, ou cuja permanência no local de execução dos serviços, a seu exclusivo 
critério, julgar inconveniente, sem que esse fato acarrete qualquer ônus para a PBGÁS. 

6.2.2 – Recusar serviço que não tenha sido executado de acordo com o projeto e/ou 
especificações. 

6.2.3 – NÃO SE APLICA 
 
6.2.4 – NÃO SE APLICA 
 
6.2.5 – Solicitar ao CONTRATADO a documentação relativa à comprovação do 
adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e 
depósitos do FGTS, para com seus empregados. 

6.2.6 – Além do direito de aplicação das sanções previstas no Contrato, também o de 
suspender a execução dos serviços contratados e sustar o pagamento de quaisquer 
documentos de cobrança, no caso de inobservância, pelo CONTRATADO, das exigências 
da FISCALIZAÇÃO garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.2.7 – Determinar ao CONTRATADO a substituição imediata de profissionais cuja 
habilitação e experiência profissional julgar inadequadas para o exercício da função ou que 
execute serviço de rendimento ou qualidade não satisfatórios, correndo por conta exclusiva 
do CONTRATADO quaisquer ônus decorrentes das Leis Trabalhistas e Previdenciárias 
bem como qualquer outra despesa que possa decorrer de tal fato. 

6.2.8 – Ordenar que sejam refeitos serviços executados se suspeitar da existência de 
vícios ocultos. Se os defeitos forem comprovados, a recomposição ficará por conta do 
CONTRATADO. 

6.2.9 – NÃO SE APLICA 
 

6.2.10 – NÃO SE APLICA 
 

6.2.11 – Solicitar do CONTRATADO todas as informações e esclarecimentos necessários 
ao perfeito conhecimento e controle dos serviços. 
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6.2.12 – Promover a efetivação de modificações ou alterações propostas pelo 
CONTRATADO e aceitas pela PBGÁS. 
 

Nota: A ação ou omissão, total ou parcial, da FISCALIZAÇÃO não exime o CONTRATADO 
da total responsabilidade pela execução dos serviços contratados. 

 

6.3 – Medição dos Serviços 
 
6.3.1 – As medições serão feitas mensalmente e a medição final após conclusão total dos 
serviços contratados e da emissão do(s) TRDS, devendo delas participar a 
FISCALIZAÇÃO e o CONTRATADO. 
 

6.3.2 – O CONTRATADO procederá, mensalmente, em conjunto com a FISCALIZAÇÃO à 
medição dos serviços executados e concluídos, com base na Planilha de Preços Unitários 
e nos Critérios de Medição de Serviços, reunindo os resultados encontrados em Memória 
de Cálculo (MC), juntamente com a comprovação dos materiais aplicados através do 
Boletim de Aplicação de Material (BAM), devidamente atestados pela FISCALIZÇÃO, cuja 
cópia será fornecida à PBGÁS até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao último dia do 
período de medição mensal. 

6.3.3 – O Boletim de Reajustamento (BR) será emitido pela PBGÁS no mês devido, com 
base nos índices definidos na Cláusula Sexta do Contrato, e será encaminhado ao 
CONTRATADO até o 4º (quarto) dia útil subseqüente ao último dia do período de medição 
mensal. 

6.3.4 – O CONTRATADO deverá acompanhar as medições e verificações procedidas pela 
PBGÁS, oferecendo, na oportunidade, as impugnações ou considerações que julgar 
necessárias, as quais serão submetidas à apreciação da PBGÁS. 

6.3.5 – Ocorrendo erro na medição (com incorporação de quantidades a maior ou a 
menor), inclusive do seu reajustamento, e caso a fatura correspondente já tenha sido 
liquidada, o acerto dos valores pagos a maior ou menor se dará aplicando-se os mesmos 
fatores de reajustamento, desde que corretos, incorporados ao boletim em que houve erro 
de medição, da seguinte forma: 

6.3.5.1 – Para créditos do CONTRATADO: Será emitido Boletim de Medição 
Complementar (BMC) ou do seu Reajustamento (BR), para ser pago pela PBGÁS, 
juntamente com a fatura referente ao BM do período em que se verificou o erro de medição 
ou o devido reajuste. 

6.3.5.2 – Para débitos do CONTRATADO: Será emitido Boletim de Medição 
Complementar, (BMC) ou do seu Reajustamento (BR) e o efetivo desconto pela PBGÁS 
será feito no pagamento da fatura referente ao BM do período em que se verificou o erro 
de medição ou o devido reajuste. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS E ENCERRAMENTO DO 
CONTRATO 

7.1 – Os serviços registrados no BM serão considerados como provisoriamente aceitos, 
apenas para efeito de pagamento parcial. 

7.2 – A critério exclusivo da PBGÁS, poderá(ão) ser lavrado(s) e assinado(s) pelas partes 
contratantes Termo(s) de Recebimento Provisório de Serviços (TRPS) quando uma parte 
bem definida dos serviços estiver concluída. 

7.3 – A aceitação definitiva dos serviços dar-se-á após sua conclusão total e após a 
assinatura, pelas partes contratantes, do Termo de Recebimento Definitivo de Serviços 
(TRDS) que se dará em até 90 (noventa) dias, contados a partir da realização da medição 
final correspondente, salvo em casos excepcionais devidamente justificados. 

7.3.1 – Antes da assinatura do TRDS, o CONTRATADO deverá atender a todas as 
exigências da FISCALIZAÇÃO relacionadas com a correção de quaisquer imperfeições ou 
defeitos verificados, corrigindo-os, sem quaisquer ônus para a PBGÁS, bem como demais 
pendências porventura existentes. 

7.4 – O Termo de Encerramento do Contrato (TEC) será emitido imediatamente após a 
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo de Serviços (TRDS). 
 

CLÁUSULA OITAVA - SUBCONTRATAÇÃO 

8.1 – O CONTRATADO poderá subcontratar parte dos serviços, objeto do Contrato, 
quando previamente autorizado por escrito pela PBGÁS e, desde que, atendidas as 
exigências de habilitação e qualificação, previstas por ocasião da contratação, exigências 
estas limitadas aos serviços a serem subcontratados, mantendo, contudo, integralmente, 
as responsabilidades assumidas perante a PBGÁS. 

8.2 – Incumbe ao CONTRATADO dar pleno conhecimento do Contrato e seus Anexos ao 
subcontratado, eximindo a PBGÁS de quaisquer reclamações futuras por parte do 
CONTRATADO e/ou subcontratado. 
NOTA SOBRE SUBCONTRATAÇÃO  

Após a assinatura do Contrato, a Empresa deverá submeter toda e qualquer 
subcontratação à prévia aprovação da PBGÁS, de acordo com esta Cláusula que poderá 
ou não aceitar a Empresa indicada. 
 
As ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) de possíveis subcontratados, para 
emissão do respectivo Atestado, obedecerão ao seguinte procedimento: 
 
O Atestado de execução da obra é de quem realmente executa o serviço. Se a Empresa 
cedeu ou subcontratou parte da obra/serviço, deixa de ter direito ao Atestado, que passa a 
ser em sua totalidade da cedida ou subcontratada que executou o serviço. 
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Nota 1 - Caso o CONTRATADO venha a optar pela subcontratação de parte do contrato, 
por exemplo (topografia, sondagem geofísica, mecânica dos solos, etc...), a referida 
Empresa subcontratada deverá, obrigatoriamente, apresentar Certidão de registro da 
Empresa, emitida pelo CREA do Estado em que a mesma esteja sediada, identificando a 
sua competência para o exercício de atividades na área de Engenharia Civil. 
 
 
CLÁUSULA NONA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA 

9.1 – O CONTRATADO não poderá ceder ou transferir parte do Contrato, sem autorização 
prévia e por escrito da PBGÁS. 
 
9.1.1 – Caso a PBGÁS concorde com a CESSÃO, deverá a empresa a ser CEDIDA, 
atender a toda documentação solicitada na etapa de habilitação do Edital, isto é, 
habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica, quando só então poderá ser 
solicitada a cessão pela CEDENTE à PBGÁS. 
  
9.2 – O CONTRATADO não poderá ceder ou dar em garantia, a qualquer título, os créditos 
de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato, salvo autorização prévia e por 
escrito da PBGÁS. 

9.2.1 – Constará obrigatoriamente da autorização prévia, que a PBGÁS opõe ao 
cessionário dos créditos, as exceções que lhe competirem, mencionando-se 
expressamente que os pagamentos ao cessionário estarão condicionados ao 
preenchimento, pelo cedente, de todas as suas obrigações contratuais. 

9.3 – A ocorrência dos casos acima, devidamente autorizados pela PBGÁS, não exime o 
CONTRATADO de quaisquer de suas responsabilidades contratuais. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - INCIDÊNCIAS FISCAIS 

10.1 – Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que 
sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, do Contrato ou de sua execução, serão 
de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO assim definido na norma tributária, sem 
direito a reembolso. A PBGÁS, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que 
efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, recolhendo-os nos 
respectivos prazos legais. 

10.1.1 – Uma vez apurado, no curso da contratação, que o CONTRATADO acresceu 
indevidamente a seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou 
parafiscais e emolumentos de qualquer natureza não incidentes sobre a realização da Obra 
ou a execução dos serviços contratados, tais valores serão imediatamente excluídos, com 
a conseqüente redução dos preços praticados e reembolso à PBGÁS dos valores 
porventura pagos ao CONTRATADO, atualizados monetariamente. 
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10.2 – Se, durante o prazo de vigência do Contrato, ocorrerem quaisquer dos seguintes 
eventos: 

- criação de novos tributos; 
- extinção de tributos existentes; 
- alteração de alíquotas; e, 
- instituição de estímulos fiscais de qualquer natureza e isenção ou redução de tributos 
federais, estaduais e municipais; 
que, comprovadamente, venham a majorar ou diminuir os ônus das partes contratantes, 
serão revistos os preços, a fim de se adequarem às modificações havidas, compensando-
se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenças decorrentes dessas alterações. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – LICENÇAS 
 

11.1 – As licenças ambientais perante os órgãos públicos (IPHAN, IBAMA, SUDEMA etc) e 
as autorizações para utilização das faixas de domínio das rodovias federais e estaduais, 
estas respectivamente, junto ao DNIT, DER e das ferrovias necessárias à execução dos 
serviços objeto do Contrato, são de responsabilidade da PBGÁS.  
 
11.2 – Ficam a cargo e por conta do CONTRATADO a obtenção do Alvará de Construção 
junto as Prefeituras e das licenças e autorizações junto às Concessionárias de Serviços 
Públicos e quaisquer outras necessárias à execução dos serviços objeto do Contrato. O 
CONTRATADO responderá, a qualquer tempo, pelas consequências que a sua falta ou 
omissão acarretarem, não cabendo qualquer indenização de custos diretos e indiretos pelo 
atraso da obra na falta das autorizações dos órgãos públicos envolvidos. A PBGÁS poderá 
assessorar o CONTRATADO na obtenção dessas licenças e autorizações.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA DOS SERVIÇOS 
 
12.1 – O CONTRATADO garante os serviços executados, objeto do Contrato, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, contados da data do "Termo de Recebimento Definitivo de Serviços - 
TRDS" contra quaisquer erros, defeitos ou vícios de projeto que prejudiquem ou afetem a 
solidez, segurança ou o eficiente funcionamento da Rede de Distribuição da PBGÁS. A 
assinatura do TRDS não implica em eximir o CONTRATADO das responsabilidades e 
obrigações a que se refere este Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESPONSABILIDADE PELAS INDENIZAÇÕES 
 
13.1 – Serão de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO as indenizações 
reivindicadas por terceiros, relativas à execução dos serviços, quer os executados 
diretamente pelo CONTRATADO, quer por subcontratados. Se resultar, do não 
atendimento pelo CONTRATADO de qualquer reivindicação de terceiros, alguma medida 
de ordem administrativa ou judicial que importe em prejuízo no andamento da obra, ou para 
a PBGÁS, caso esta entenda por bem intervir no conflito, ou seja, compelida a efetuar o 
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pagamento de qualquer indenização devida pelo CONTRATADO, poderá ressarcir-se 
mediante compensação com os valores devidos ao CONTRATADO, que serão 
descontados das faturas seguintes até o montante que a PBGÁS tiver desembolsado. O 
disposto neste item abrange, entre outros, os seguintes casos: 
 

13.1.1 – Lesões corporais (inclusive seguidas de morte) de empregados ou prepostos do 
CONTRATADO ou subcontratados e de quaisquer outras pessoas. 
 

13.1.2 – Quaisquer outras lesões de direitos relativos à propriedade ou posse, inclusive as 
indenizações das culturas, matas e benfeitorias situadas dentro da faixa onde os serviços 
são executados. 
 

13.1.3 –  Os danos causados aos logradouros públicos e/ou privados reservados à 
passagem da tubulação, bem como quaisquer estragos materiais. 
 

13.1.4 – Não havendo mais créditos ao CONTRATADO, o valor de qualquer indenização 
poderá ser deduzido da Garantia Contratual. 
 

13.2 – O CONTRATADO deverá providenciar prontamente o pagamento das indenizações 
originárias de estragos ou lesões pelos quais for responsável, devendo levar ao 
conhecimento da PBGÁS as respectivas reclamações para que ela decida sobre a 
conveniência ou não de serem acompanhadas por seu representante. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORÇA MAIOR 

14.1 – As partes contratantes não responderão pelos prejuízos resultantes de caso fortuito 
ou força maior, na forma do Artigo 393 do Código Civil Brasileiro. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SERVIÇOS E FORNECIMENTOS ADICIONAIS 
 
15.1 – São denominados serviços e fornecimentos adicionais todos aqueles não previstos 
nos documentos de Contrato, resultantes de acréscimos ou modificações, inclusive os 
devidos a correções ou alterações do projeto e especificações, para melhor adequação 
técnica do objeto da contratação aos seus objetivos. 
 
15.2 – O CONTRATADO não poderá recusar-se a executar qualquer serviço ou 
fornecimento adicional determinado pela FISCALIZAÇÃO, no âmbito do objeto do 
Contrato; obrigando-se a aceitar a execução destes serviços e fornecimentos a preços 
compatíveis com o mercado, aferidos pela FISCALIZAÇÃO e apresentar, neste caso, no 
prazo que vier a ser solicitado, uma proposta específica para aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 
 
15.3 – Os preços dos serviços e fornecimentos adicionais serão tomados, quando 
aplicável, com base nos valores constantes dos subitens das composições de preços 
unitários ou explicitados em outro documento do Contrato. 
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15.4 – Caso estes preços não constem em nenhum documento do Contrato, eles serão 
estabelecidos e pagos com base na comparação entre o preço aferido pela 
FISCALIZAÇÃO e o da proposta específica a ser apresentada pelo CONTRATADO. 
A FISCALIZAÇÃO poderá, a seu critério, exigir a apresentação desta proposta por preço 
unitário ou global, e com a composição do preço, adotando-se, compatível com cada caso: 
a) os coeficientes de consumo e utilização a serem estabelecidos de comum acordo; 
b) os salários por hora da mão-de-obra, inclusive encargos, a preços por hora de mercado; 
c) os preços de aquisição dos materiais e equipamentos constantes da pesquisa mensal de 
mercado dos preços de materiais de construção, ou através das respectivas notas fiscais; 
d) os preços horários de utilização de máquinas, equipamentos e veículos calculados com 
base nos preços de mercado; e, 
e) os Benefícios e Despesas Indiretas - BDI incluídos nos preços acima, explicitados na 
mesma porcentagem do BDI da proposta original. 
 
15.5 – Caso a FISCALIZAÇÃO venha a exigir a realização de um teste ou ensaio adicional, 
não previsto nos documentos do Contrato, para a verificação e avaliação de algum defeito, 
e o teste ou ensaio constatar a existência do defeito, arcará o CONTRATADO com essa 
despesa. Se o resultado do teste ou ensaio não apontar nenhum defeito de construção ou 
montagem, ou nos materiais e equipamentos fornecidos pelo CONTRATADO, este será 
pago de acordo com os critérios do item 4, caso seu valor não conste dos documentos do 
Contrato. 
 
15.6 – Os serviços, fornecimentos, ensaios e testes adicionais somente poderão ser 
efetuados mediante autorização prévia da FISCALIZAÇÃO. O CONTRATADO perderá o 
direito de pleitear pagamentos "a posteriori" de serviços, fornecimentos, ensaios e testes, 
julgados por ela como adicionais, após tê-los iniciado e não reivindicado como tais. 
 
15.7 – A PBGÁS reserva-se o direito de efetuar, com mão de obra própria ou mediante 
contratação de terceiros, qualquer teste, ensaio, serviço ou aquisição adicional. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS 
 
16.1 – Qualquer supressão de serviço ou fornecimento relativo a uma etapa do objeto do 
Contrato ou de um item inicialmente previsto no Contrato será o CONTRATADO 
previamente notificado pela FISCALIZAÇÃO num prazo compatível, com a parte ou item a 
ser suprimido, respeitando o § 1º do Art. 65. 
 
16.2 – Não poderá o CONTRATADO recusar-se a aceitar as supressões determinadas 
pela FISCALIZAÇÃO no âmbito do Contrato, e concorda, desde já, que: 
a) o valor de qualquer supressão de serviços ou fornecimentos de uma etapa, seja 
descontado do pagamento do preço global desta etapa; 
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b) os valores das supressões sejam estabelecidos com base nos preços constantes dos 
documentos do Contrato ou, quando estes não estiverem explicitados nos mesmos, de 
acordo com os critérios da CLÁUSULA SERVIÇOS E FORNECIMENTOS ADICIONAIS. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – IMPRODUTIVIDADE 
17.1 – A PBGÁS, depois de notificada sobre a existência de embargos, ou modificações de 
projeto, ou outras causas que impeçam o início ou a continuidade dos serviços ou 
fornecimentos, estudará juntamente com o CONTRATADO o reaproveitamento do pessoal, 
veículos, máquinas e equipamentos em outras frentes de serviço ou em outros locais. 
 
17.2 – Não serão caracterizados como improdutivos, os casos em que a FISCALIZAÇÃO 
comunicar ao CONTRATADO, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, os eventuais 
embargos, ou modificações de projeto ou especificações, ou atraso na entrega de materiais 
e equipamentos. 
Nestes casos a FISCALIZAÇÃO estudará com o mesmo as alterações que se processarão 
no Cronograma Físico de Execução. 
 
17.3 – Havendo impossibilidade de remanejamento, poderá pleitear improdutividade para 
pessoal, veículos, máquinas e equipamentos não aproveitados, a partir do terceiro dia útil 
após sua ocorrência. A partir do 15º (décimo quinto) dia consecutivo de paralisação, as 
interrupções ou adiamentos de início das atividades não serão caracterizados como 
improdutividade, exceto se a FISCALIZAÇÃO exigir a permanência do pessoal no local de 
execução do objeto do Contrato. 
 
17.4 – Deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos 
da ocorrência de improdutividade, um demonstrativo de pessoal, veículos, máquinas e 
equipamentos que permaneceram improdutivos, com base nos registros do Diário de 
Obras. A não observância deste prazo resultará na perda de seus direitos quanto aos 
pagamentos eventualmente pleiteados. 
 
17.5 – O pagamento do pessoal/equipamentos que permanecer improdutivo será feito com 
base na comprovação dos salários efetivamente pagos, acrescidos dos encargos sociais / 
custo unitário do equipamento constante na CPU. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 – As presentes Condições Gerais Contratuais prevalecerão no que não contrariarem o 
expressamente ajustado nas Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato, do qual 
constituem anexo. 

*********************** 
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A T E S T A D O 
 
 
Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa ........................, sediada em 
............................, CNPJ/MF ............................., executou para a Companhia 
Paraibana de Gás, PBGÁS sediada na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 
4756, bairro de Cabo Branco, na cidade de João Pessoa, estado da Paraíba, a obra 
................(em negrito)................., objeto do Contrato n.º ......................., firmado em 
...../...../....., sob a Fiscalização da ...........................(nome da fiscalizadora)............, 
com as características descritas abaixo: 
 
 
1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

 
 
2. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS 

 
2.1. EXECUTADOS  
 
 
3. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
Início:  ............. 
Término: ............. 

 
4. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Início:       .............. 
Término:   ..............   

 
5. VALOR INICIAL DO CONTRATO 

 
R$ .............................  (........................................) 

 
 
6. DATA-BASE 

.........../........ 
 

7. ADITAMENTOS 
 

7.1. Aditamento n.º 01, datado de ............., de prazo. 
 
7.2. Aditamento n.º 02, datado de.........., de valor: 
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R$................... (......................) 
8. VALOR TOTAL FATURADO A PREÇOS INICIAIS 
 
8.1. R$.............................  (....................................) 
 
 
9. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 
 
9.1. Eng.º ................................................................CREA n.º ..................-D/........... 
9.2. Eng.º ................................................................CREA n.º ..................-D/........... 
 
 
10. EQUIPE TÉCNICA 
…………………………….. 

 
 

Atestamos, ainda, que todo o fornecimento de materiais (exceto.............) e mão-de-
obra, bem como o fornecimento, instalação e/ou montagem de peças e 
equipamentos necessários à conclusão da obra, ficou sob a responsabilidade do 
CONTRATADO. 
 
Declaramos que todos os serviços foram executados ......(PARÁGRAFO A SER 
ADAPTADO CONFORME O DESEMPENHO DO CONTRATADO) 
 
 
 

..........................(local)......., ............de ........................ de ................. 
 

 
Eng.º 
......................................................................... 
CREA n.º ....................-D/..................... 
....................(cargo).................... 

 
 
(O ATESTADO SERÁ ASSINADO PELO PROFISSIONAL COMPETENTE, COM 
SEU RESPECTIVO CREA). 
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1. OBJETIVO 
 
 

O presente documento tem por objetivo fornecer esclarecimentos adicionais e 
definir o escopo dos serviços de responsabilidade do CONTRATADO para 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. 

 
Está previsto no escopo do CONTRATADO, a elaboração dos projetos executivos 

dos seguintes ramais e interligações: 
 

RAMAL MUNICÍPIO (S) 
EXTENSÃO 

APROX. (M) 

ANEL DE SEGURANÇA OPERACIONAL E 
COMERCIAL CENTRO-TAMBIÁ JOÃO PESSOA 9.500,00 

BAIRRO DOS ESTADOS JOÃO PESSOA 6.000,00 

BANCÁRIOS / ÁGUA FRIA 
 

JOÃO PESSOA 4.000,00 

BASSET (EXPANSÃO BESSA) JOÃO PESSOA 10.000,00 

INTERMARES CABEDELO 10.500,00 

TORRE (ETAPA 2) 
 

JOÃO PESSOA 6.500,00 

MANGABEIRA-PENHA (ETAPA 2) 
 

JOÃO PESSOA 3.500,00 

BORBOREMA CAMPINA GRANDE 3.000,00 

BORBOREMA (EXPANSÃO MIRANTE) CAMPINA GRANDE 3.000,00 

DISTRITO INDUSTRIAL DE CAAPORÃ 
 

DIVERSOS 20.000,00 

REDE / RAMAIS (DIVERSOS) 
JOÃO PESSOA/ CAMPINA 

GRANDE 4.000,00 
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Os traçados conceituais (básicos) estão mostrados nos documentos contidos no 
ANEXO Q14. 

 
Especificações técnicas, desenhos típicos e padrões para projeto estão contidos 

no ANEXO Q13. 
 
 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

 

2.1 Para a execução dos serviços a PBGÁS emitirá Autorização de Fornecimento 
(AF) ao CONTRATADO, que deverá apresentar para aprovação da PBGÁS, num prazo 
de quinze dias corridos após a data da assinatura: 
 

 Cronograma detalhado para execução dos serviços de projeto executivo de 
engenharia para cada rede e/ou ramal;  

 Procedimento para atividade de Controle de Qualidade de Projeto (CQP), 
conforme item 4.8. 

 
2.1.1 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. 
 

2.2 Os serviços apresentados na Planilha de Preços Unitários (PPU), ANEXO Q7 
do CONTRATO, servem de base apenas para medição. Para efeito de posterior 
pagamento, serão considerados somente os serviços conforme critério de medição, 
efetivamente executados e atestados pela Fiscalização da PBGÁS. 

  
2.3 Para o desenvolvimento dos projetos das Redes e Ramais de “Saturação”, a 

PBGÁS definirá os consumidores a serem ligados em função de negociações comerciais 
dos contratos de fornecimento de gás. Os clientes são agrupados por Bairros/Município, 
no Estado da Paraíba, conforme mostrado nas imagens do ANEXO Q14. 

 
2.4 Para o projeto dos Ramais de “Saturação” serão observadas as seguintes 

faixas de extensão: 
  2.4.1 Extensões de rede por município, dentro da mesma AF até 200m; 
 2.4.2 A partir de 201m.  
 
 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Compreende os serviços objeto deste Memorial Descritivo: 
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3.1 Elaboração do projeto executivo de engenharia para interligação dos clientes à 
rede de distribuição de gás natural existente, compreendendo a verificação da melhor 
alternativa de traçado, obtenção das licenças junto aos órgãos oficiais (PREFEITURAS 
MUNICIPAIS, SEINFRA, CAGEPA, ENERGISA, EMPRESAS DE TELEFONIA, DNIT, 
ANTT, IPHAN, IBAMA, SUDEMA, CBTU, Petrobras, TBG, etc.), e entrega de 
documentação técnica, segundo padrão de documentação da PBGÁS. 
 
Fazem parte, também, mas não se limita, os seguintes serviços: 
 elaboração do Memorial descritivo de implantação; 
 elaboração da planilha com os quantitativos de materiais e serviços; 
 elaboração da planilha estimativa de construção do ramal; 
 elaboração  do Relatório Fotográfico do traçado do ramal e interligações; 
 revisão dos desenhos de interfaces da PBGÁS e/ou de terceiros; 
 elaboração dos desenhos das interligações e detalhamento da montagem das 

estações nos clientes, com obras civis; 
 elaboração de fluxogramas e planta-chave; 
 Georrefrenciamento com coordenadas UTM, em DATUM SIRGAS 2000; 
 atualização dos desenhos de referência (As Builts de partida), onde inicia o futuro 

ramal projetado, fazendo a referência com o mesmo. 
 
3.2 Levantamento do solo através de sondagens geofísicas ao longo de todo o 
traçado projetado, com a finalidade de determinar a presença de materiais (solo, rocha e 
detritos) que possam prejudicar a execução do furo direcional na implantação de redes de 
distribuição de gás natural, com entrega de memorial descritivo, relatório fotográfico, 
relatório do levantamento, e entrega de documentação técnica (relatórios, memoriais 
descritivos, desenhos, lista de documentos, identificação nos relatórios, das sondagens a 
trado executadas no trecho de sondagem geofísica, descrevendo os tipos de solos 
encontrados e profundidades, etc.), segundo padrão de documentação da PBGÁS. Os 
métodos de caminhamento elétrico e sondagem elétrica vertical devem ser utilizados para 
conclusão dos trabalhos, conforme a Especificação Técnica para Estudo Geofísico por 
Sondagem Elétrica.  
 
3.3 Estudo de interferência elétrica da rede de transmissão/distribuição de energia 
elétrica com a rede de distribuição de gás, com a elaboração de levantamento de campo, 
coleta de informações junto as companhias de transmissão e distribuição de energia 
elétrica, entrega de relatório detalhado (contendo no mínimo, memorial descritivo dos 
serviços, normas correlatas, metodologia aplicada, dados levantados, resultados obtidos 
e recomendações), e entrega de documentação técnica, segundo padrão de 
documentação da PBGÁS. 
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3.4 Projeto de Proteção Catódica, dos das redes/ramais, contendo no mínimo, 
memorial descritivo dos serviços, normas correlatas, metodologia aplicada, dados 
levantados, levantamento da resistividade do solo, especificação de materiais, desenhos, 
lista de materiais, estimativas de materiais e serviços para implantação, e entrega de 
documentação técnica,  segundo padrão de documentação da PBGÁS. 
 
3.5 Execução de Sondagem a Trado 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, incluindo todas as atividades, pessoal, equipamentos e serviços 
necessários para a execução desta sondagem, e a eventual necessidade de 
recomposição de benfeitorias afetadas. 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), 
mencionando as mesmas no relatório e nos perfis de sondagem geofísica. 
 
3.6 Recuperação e drenagem da faixa de domínio 
Os projetos de recuperação e drenagem da faixa de domínio em estudo objetivam 
recuperar as áreas danificadas e desprotegidas pela ação dos processos erosivos, 
promovendo a cobertura vegetal e condições de drenagem através de procedimentos 
técnicos adequados à situação existente, contemplando a faixa estabelecida para a 
passagem do duto. 
 
3.7 A entrega da documentação técnica deverá seguir o padrão de documentação da 
PBGÁS, em duas (02) vias impressas e uma (01) via em meio digital, acompanhados de 
GRD (Guia de Remessa de Documentos) e Lista de Documentos (Ver modelos no Anexo 
Q5). 
 
 
4. ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 
4.1 Salvo 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; 
 
 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC) quando em campo 

para coleta de dados; 
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 Veículos, equipamentos, ferramentas, aparelhos e instrumentos, estes últimos 
devidamente aferidos; 
 
 Transporte, alojamento, estadias, ajudas de custo e outras despesas indiretas com 

seu pessoal; 
 
 Todos os ônus diretos e indiretos tais como, encargos sociais, previdenciários, 

fiscais e administrativos, amortizações, seguros, juros e demais despesas financeiras, 
riscos, horas improdutivas da mão-de-obra e dos equipamentos, lucros, materiais de uso 
e consumo, materiais e equipamentos de segurança, e todos os encargos, inclusive BDI – 
Benefício e Despesas Indiretas; 
 
 Consumo de energia elétrica, água, combustíveis, lubrificantes e outros 

necessários à execução dos serviços;  
 
 Outros que se fizerem necessários á completa execução dos serviços. 

 
O CONTRATADO, dentro do prazo contratual, deverá auxiliar a PBGÁS quanto a 
esclarecimentos e defesa técnica de suas propostas do projeto, junto a órgãos e 
entidades públicas e a comunidade, quando necessário; 
 
O responsável técnico do CONTRATADO sempre que solicitado, deverá estar disponível 
para participar em reuniões de esclarecimentos e outras necessidades eventualmente 
existentes com os órgãos oficiais e comunidade, todas as vezes que for requisitado. 
 

Nota Importante: Os custos referentes aos recursos acima descritos deverão estar 
totalmente embutidos na composição das Despesas Indiretas (DI), prevendo períodos 
sem Autorizações de Fornecimento e contando que no período contratual, deverão ser 
Autorizados no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de serviços, sobre o valor total 
contratual. 
 

4.2 Execução dos serviços 
 
É escopo do CONTRATADO, a elaboração do projeto executivo detalhado da rede de 
distribuição de gás natural em tubulação de aço carbono e/ou PEAD, mais bi-tubo de 
polietileno de alta densidade (diâmetro externo de 40 mm) para telemetria, para os ramais 
listados no item 1. 
 
4.2.1 O projeto para Instalação de Estações (ERP’s, ERS’s, CRM’s, etc) dos 
consumidores a serem interligados faz parte do projeto executivo, devendo incluir o 
detalhamento, com plantas baixas, cortes e vistas; drenagem e urbanização; memórias 
de cálculo; especificações técnicas; requisições de material e listas de materiais, 
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acessos, lay-out, bases, cercas, aterramento (assegurando valores menores que 10Ω) e 
a equipotencialização de malhas quando necessário, proteção contra descargas 
atmosféricas, suportação e isométricos da tubulação aérea de interligação. O projeto 
deve ser desenvolvido com base nos documentos típicos listados, Anexo Q13, (Lista de 
Documentos) do Anexo Q5 do Contrato. 
 
4.2.2 Faz parte ainda do escopo, a definição do traçado (tomando-se como base o 
traçado sugerido pela PBGÁS), a consulta e a obtenção das licenças de implantação 
junto aos órgãos públicos, a consulta de interferências aos órgãos públicos e privados. 
 
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. Os resultados obtidos com a 
sondagem devem ser entregues em relatórios com as imagens, apresentando o perfil de 
sondagens a trado no trecho levantado, recomendações e definição do local para a 
passagem da tubulação, que deverá estar consolidado no projeto, nos desenhos de 
planta e perfil, nos quais deverá referenciar a imagem correspondente do relatório de 
sondagem geofísica. Os relatórios devem ser entregues em duas (02) vias impressas e 
uma (01) via digital, com GRD, segundo padrão de apresentação de documentação 
técnica. 
Os serviços de Sondagens Geofísicas por Caminhamento Elétrico (CE) e Sondagem 
Elétrica Vertical (SEV) devem ser executados conforme a especificação técnica para 
Estudo Geofísico por Sondagem Elétrica. 
 
4.4 Elaboração do estudo de interferência elétrica 
 

O estudo de interferência elétrica compreende a coleta de informações junto às 
companhias de transmissão e distribuição de energia elétrica, levantamento de campo, 
elaboração de estudo de interferência elétrica, entrega de relatório detalhado, contendo 
no mínimo, memorial descritivo dos serviços, normas correlatas, metodologia aplicada, 
dados levantados, resultados obtidos e recomendações, entrega de documentação em 
duas (02) vias impressas e uma (01) via digital com GRD, segundo padrão de 
apresentação de documentação técnica. 

 
Este estudo obedecerá aos padrões estabelecidos pela Companhia Paraibana de 

Gás – PBGÁS, e também, às exigências das empresas de transmissão e distribuição de 
energia elétrica. 

 
4.4.1 Descrição dos serviços 
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O estudo será elaborado sempre que ocorrer um caso de interferência de gasoduto 
com linhas de transmissão ou de distribuição de energia elétrica aérea ou subterrânea. 

Os aspectos gerais que deverão ser considerados no estudo são os seguintes: 
- Critérios de segurança adotados para a tubulação, seres humanos e animais; 
- Resultados obtidos quanto às tensões decorrentes dos efeitos de acoplamento 

magnético causado por forças eletromotrizes induzidas (proporcionais aos níveis de 
tensão e corrente das linhas de transmissão/distribuição de energia), ou provocados por 
defeitos nas linhas de transmissão/distribuição, que podem causar indução sobre as 
estruturas enterradas devido ao desequilíbrio do campo magnético, além das correntes 
de fuga para a terra. 

- Medidas que deverão ser tomadas visando à segurança dos sistemas envolvidos 
e da população em geral. 
 

4.4.2 Faz parte do escopo todos os serviços necessários à completa elaboração do 
estudo, que estejam descritos ou não neste documento, resumidos a seguir: 

 
4.4.2.1 Estudo: 
 

a) Descrição sucinta; 
b) Apresentação e análise dos dados obtidos nos trabalhos de levantamento 
de campo, informando a forma como foi realizado; 
c) Memória de cálculo; 
d) Memorial descritivo; 
e) Plantas e desenhos detalhados; 
f) Lista e especificação dos materiais a serem utilizados, utilizando os 
padrões da PBGÁS, ou caso seja necessário propondo uma nova 
especificação;  
g) Especificação para montagem, testes, operação e manutenção do 
sistema proposto. 

 
4.4.2.2 Levantamento de campo: 
 

a) Levantamento inicial, reconhecimento do local, identificação das linhas de 
energia elétrica e características preliminares; 
b) Levantamento após a definição do sistema de proteção da população em 
geral e da estrutura, quando necessário; e, 
c) Outros levantamentos julgados necessários. 
 

4.4.2.3 Equipamentos para o levantamento: 
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a) Todo e qualquer equipamento e acessório aos serviços acima descritos, 
deverão ser de inteira responsabilidade da empresa responsável pela 
execução dos serviços; e, 
b) Os equipamentos utilizados para as medições deverão estar disponíveis 
em número de dois, e um dos instrumentos deverá ser utilizado para 
comparação, que deve ser efetuada a cada dez pontos medidos. Os 
referidos equipamentos devem possuir aferição e calibração válidas. 

 
4.4.2.4 Compatibilidade com o projeto de proteção catódica: 
 
O CONTRATADO deverá compatibilizar o sistema de proteção definido, com o 
projeto de proteção catódica desenvolvido ou em desenvolvimento para a área de 
estudo. 
 
4.4.2.5 Relacionamento com a concessionária de energia elétrica: 
 

a) O responsável técnico e a equipe básica deverão estar disponíveis para a 
participação de reuniões, esclarecimentos e outras necessidades 
eventualmente existentes com a concessionária de energia elétrica, todas as 
vezes em que forem requisitados; 
b) Em qualquer contato realizado com as empresas de a concessionária de 
energia elétrica, a PBGÁS deverá receber cópia da documentação envolvida 
e avisada em caso de participação com técnico.  

 
4.4.2.6 Apresentação dos Estudos: 
 

Documentação para a PBGÁS. 
 

a) Encaminhamento, para análise da PBGÁS, de duas cópias dos 
documentos (memoriais descritivos, desenhos, memoriais de cálculo, listas 
de materiais, e outros) que compõem o projeto; 
b) Em caso de comentários e alterações, uma das cópias será devolvida 
para as necessárias revisões. 

 
4.4.2.7 Emissão dos documentos de forma definitiva, encaminhando-os à PBGÁS 
na seguinte forma: 
 

a) Desenhos: 2 (duas) cópias em papel e na forma digital em CD ou DVD 
(AutoCad® for Windows® na versão 2000 licenciada);  
b) Memórias de cálculo, listas e outros: 2 (duas) cópias em papel e na forma 
digital em CD ou DVD (Microsoft Word na versão mais atualizada). 
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4.4.2.8 Documentação para as empresas de energia elétrica. 
 
a) Encaminhamento das cópias dos documentos (memoriais descritivos, 
desenhos, memoriais de cálculo, listas de materiais, e outros) que compõem 
o estudo para análise da concessionária. O número de cópias deverá ser o 
exigido pela concessionária; 
b) Em caso de comentários e alterações, a documentação deverá ser 
reapresentada até que o estudo seja aprovado; 
c) Emissão dos documentos de forma definitiva, encaminhando-os à 
concessionária de energia elétrica como exigido pela concessionária. 

 
4.4.2.9 Todos os materiais e equipamentos necessários para a emissão da 
documentação, tanto para a PBGÁS, quanto para as empresas de energia elétrica 
são de inteira responsabilidade da empresa responsável pela execução dos 
serviços. 
 
4.4.2.10 Relação de documentos que compõem o estudo: 
 
4.4.2.10.1 Memorial Descritivo, apresentando de forma sumária e global todas as 
informações pertinentes ao projeto, contendo no mínimo, os seguintes elementos: 
 

a) Sumário; 
b) Objetivo; 
c) Descrição sumária da estrutura a proteger, contendo informações que 
caracterizem a mesma, tais como: localização, dimensões principais, 
finalidades e interrelacionamentos com outras estruturas; 
d) Levantamento de dados de campo descrevendo a forma como foram 
obtidos os dados e a relação dos mesmos;  
e) Descrição do estudo contendo informações sobre: parâmetros adotados 

(justificando cada um deles), critérios (escolha dos critérios adotados e 
filosofia adotada no estudo, justificando cada um), composição do estudo 
(quantidade, distribuição e localização de qualquer material ou equipamento 
que seja necessário a proteção), materiais empregados. 

 
4.4.2.10.2 Memória de Cálculo - Deverá ser apresentado de forma clara, todo 
procedimento de cálculo, com citação das normas nas quais é baseado, e deverá 
conter no mínimo: 
 

a) Objetivo; 
b) Parâmetros e critério de projeto adotados; 
c) Cálculos das áreas a proteger, com detalhes sobre a área de cada região, 
para efeito de estudo da distribuição de corrente; 
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d) Cálculo detalhado das correntes de proteção; 
e) Cálculo da massa dos anodos, quantidade de ânodos, leito de anodos e 
cabos, se for o caso, correntes debitadas pelos anodos e critérios de 
seleção no caso de sistemas galvânicos, quando necessário; 
f) Estudo sobre a distribuição de anodos nos sistemas galvânicos e sobre a 
distribuição das fontes de corrente nos sistemas por corrente expressa;  
g) Cálculos específicos que se façam necessários (correntes de 
interferência, sistemas de drenagem e outros). 

 
4.4..2.10.3 Especificações Técnicas: 
 

a) Instalação e montagem; 
b) Condicionamento e Pré-operação; 
c) Inspeção e manutenção;  
d) Equipamentos e materiais. 

 
4.4.2.10.4 Desenhos: 
 

a) Geral de posicionamento dos elementos do sistema de proteção; 
b) Plantas de localização de leitos de ânodos e/ou retificadores; 
c) Distribuição de ânodos;  
d) Detalhes necessários. 

 
4.4.2.10.5 Projetos especiais: 
 

a) Memorial Descritivo; 
b) Memória de Cálculo;  
c) Desenhos. 

 
4.4.2.10.6 Informações Básicas: 
 

a) Dados fornecidos pela PBGÁS: definição dos diversos trechos de rede 
que serão estudados, na forma de fluxogramas com dados para o estudo 
detalhado, definindo o traçado básico do gasoduto, a especificação, o 
diâmetro e a profundidade da tubulação; 
b) Dados sobre a (s) linha (s) de transmissão/distribuição: deverão ser 
obtidos pelo CONTRATADO junto a empresa concessionária de energia 
elétrica os dados abaixo, sendo de responsabilidade do CONTRATADO o 
preparo, a entrega do pedido e a retirada da documentação na 
concessionária. 

 
4.4.2.10.7 Características das fases: 
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a) Coordenadas dos centros das fases (A), (B), (C), em metros (distância 
equivalente entre L.T. e gasoduto e sua configuração); e, 

b) Flechas máximas do condutor ao solo; e, 

c) Altura equivalente. 

 
4.4.2.10.8 Cálculo das correntes de seqüência zero que 
circulam nos trechos das linhas de transmissão, próximos das 
tubulações. 

 
4.4.2.10.9 Outras características que o CONTRATADO julgar necessárias para a 
realização do estudo. 

 
4.5 Projeto Executivo do Sistema de Proteção Catódica – Quando definido nas AFs, 
será desenvolvido conforme ANEXO Q6. 
 
4.6 Sondagem a trado. 
 
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. Fica claro, que todas as atividades, pessoal, 
equipamentos e serviços necessários para a execução desta sondagem, e a eventual 
necessidade de recomposição de benfeitorias afetadas, estão previstas neste item e sob 
a responsabilidade do CONTRATADO. Os serviços deverão ser identificados e 
planejados pelo CONTRATADO e submetidos à aprovação da PBGÁS. A execução de 
sondagem a trado deverá ser realizada quando 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). 
Deve ser apresentado o Relatório de Sondagem a Trado com no mínimo os seguintes 
elementos: 
 - Locação dos pontos dos furos de sondagem realizados; 
 - Caracterização dos materiais identificados; 
 - Perfis Verticais dos furos; 
 - Cálculo de volume estimado de rocha.   
 
4.7 Recuperação e Drenagem da faixa de domínio 
 

file:///C:/Users/adezio.machado.SCGAS-FLN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Anexo%20Q-XVI
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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. 
 

O CONTRATADO deverá apresentar o projeto de recuperação e drenagem da  
faixa de domínio contendo a descrito da área de intervenção, bem como a localização 
com coordenadas geográficas (UTM), identificação da propriedade e do proprietário, caso 
o mesmo esteja localizado em área privada. No estudo topográfico do local, basicamente, 
será apresentado a locação do eixo, nivelamento, contra-nivelamento e seções 
transversais. Deverá ser realizado relatório fotográfico da situação inicial da faixa de 
domínio que será recuperada. 
 

4.7.1 Faz parte do escopo todos os serviços necessários à completa elaboração do 
estudo, que estejam descritos ou não neste documento, resumidos a seguir: 
 

4.7.1.1 Estudo: 
 

a) Descrição sucinta; 
b) Apresentação e análise dos dados obtidos nos trabalhos de levantamento 
de campo, informando a forma como foi realizado; 
c) Memória de cálculo; 
d) Memorial descritivo; 
e) Plantas e desenhos detalhados; 
f) Lista e especificação dos materiais a serem utilizados, ou caso seja 
necessário propondo uma nova especificação;  

 
4.7.1.2 Levantamento de campo: 
 

a) Levantamento inicial, reconhecimento do local, identificação da faixa de 
domínio e características preliminares; 
b) Levantamento topográfico do local que será recuperado; e, 
c) Outros levantamentos julgados necessários. 
 

4.7.1.3 Equipamentos para o levantamento: 
 

a) Todo e qualquer equipamento e acessório aos serviços acima descritos, 
deverão ser de inteira responsabilidade da empresa responsável pela 
execução dos serviços; e, 
b) Os equipamentos utilizados para as medições devem possuir aferição e 
calibração válidas. 
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4.8 Serviços Eventuais 
 

Eventualmente a PBGÁS poderá solicitar ao CONTRATADO à execução de outros 
serviços não previstos inicialmente, a exemplo de: estudos, levantamentos de campo, 
projetos executivos, que necessitarão de engenheiro projetista, juntamente com equipe 
de campo (ex: topógrafo, auxiliares, projetistas, etc). Cada AF (autorização de 
fornecimento) emitida para esses serviços eventuais, comportará, no máximo, 40 
(quarenta) horas do engenheiro e sua equipe. Todas as despesas (hospedagem, 
alimentação, transporte, etc) deverão ser inclusas no valor final do preço desse item. 

 
 

4.9 Verificação/Controle de Qualidade de Projeto (CQP). 
 
O CONTRATADO deverá executar a “verificação de projeto” antes de sua emissão. A 
verificação deverá ser feita por profissional qualificado, que não tenha participado 
diretamente da elaboração do documento, mas que tenha pleno conhecimento do 
assunto. O CONTRATADO deverá apresentar procedimento para esta atividade. 
 
Fica definido e claro que a ação da PBGÁS, através dos comentários / aprovação dos 
documentos, não tem a função de verificação de projeto do CONTRATADO. Essa função 
é de integral responsabilidade do CONTRATADO, através de seu Sistema da Qualidade. 
 
Durante a execução do projeto, a PBGÁS poderá solicitar alterações / modificações de 
projeto ao CONTRATADO, de forma a atender às suas necessidades. 
 
Caso, a juízo do CONTRATADO, tais modificações impliquem em acréscimos ou 
decréscimos de serviços ou paralisações de serviços, o CONTRATADO deverá 
comunicar o fato à PBGÁS.  
 
Fica definido e claro que qualquer modificação que acarrete acréscimo de serviços ao 
escopo somente poderá ser iniciada pelo CONTRATADO após a formal aprovação da 
PBGÁS (Gerente do CONTRATO). 

 
O CONTRATADO deverá apresentar para aprovação da PBGÁS o sistema que 

pretende adotar para controle de documentos. Fica definido o atendimento pelo 
CONTRATADO das seguintes diretrizes: 

 
a) Toda documentação de projeto será relacionada na “Lista de desenhos / 
documentos de projeto” a qual deverá ser atualizada sempre que houver revisão, 
inclusão ou cancelamento de documentos. Após a primeira emissão da “Lista de 
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documentos de projeto”, o CONTRATADO não poderá alterar a numeração de 
documentos, podendo, entretanto, proceder a cancelamentos ou inclusões. A Lista 
de documentos de projeto será emitida por processo informatizado, conforme 
modelo PBGÁS (Apêndice E do Anexo Q5); 
 
b)  A cada emissão de um documento de projeto corresponderá uma revisão do 
mesmo. Somente serão distribuídas as folhas revisadas de cada documento 
quando o documento possuir folha de capa. Esta deverá, também, ser revisada e 
distribuída junto com as folhas alteradas. As revisões deverão ser historiadas na 
primeira folha do documento; 
 
c) O cancelamento de qualquer documento de projeto será efetuado através da 
emissão de revisão do mesmo com a indicação em destaque de que o mesmo está 
CANCELADO; 
 
d) A tramitação dos documentos de projeto entre o CONTRATADO e a PBGÁS 
deverá ser controlada pela Guia de Remessa de Documentos (GRD) e pela Lista 
de Documentos (LD) (Apêndices E e F do Anexo Q5). A GRD e a LD devem ser 
apresentadas junto com os documentos do projeto, conforme item específico para 
entrega de documentos; 
 
e) Os documentos de projeto devem ser verificados, aprovados, assinados e 
datados pelo CONTRATADO, antes de serem enviados à PBGÁS; e, 
 
f) Deverá ser reapresentado qualquer documento em emissão final (LIBERADO 
PARA CONSTRUÇÃO) que não tenha incorporado os comentários ou tenha sido 
alterado após comentários ou aprovação pela PBGÁS. 

 
Todos os documentos de projeto deverão ter a identificação conforme o padrão de 
Codificação de Documentos da PBGÁS, no Anexo Q15. 
 
O documento, quando em sua 1ª emissão, deve estar na Revisão 0, e com status “Para 
Aprovação”. 
 
Após análise da PBGÁS, poderão ocorrer duas situações: 
 

a) Se o documento for devolvido para o CONTRATADO na condição “Sem 
Aprovação” ou “Aprovado com Comentários”, este deverá ser emitido revisado 

(Revisão A), e encaminhado novamente para análise. As sucessivas revisões até 
a aprovação da PBGÁS terão sequenciais alfabéticas; 

 

file:///C:/Users/adezio.machado.SCGAS-FLN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ANEXO%20Q-V/ANEXO%20Q-V%20-%20MD-40.300.SCG.011%20REV%202.doc
file:///C:/Users/adezio.machado.SCGAS-FLN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ANEXO%20Q-V/ANEXO%20Q-V%20-%20MD-40.300.SCG.011%20REV%202.doc
file:///C:/Users/adezio.machado.SCGAS-FLN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Anexo%20Q-XV
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b) Se o documento for devolvido para o CONTRATADO na condição “Aprovado”, 

este deverá ser emitido revisado (Revisão 1), com status “Liberado para 
Construção”. Sucessivas revisões terão seqüenciais numéricas. 

 
Todo documento revisado deve conter a descrição resumida e a finalidade da revisão.  
 
Toda parte revisada deve ser assinalada em destaque, através de “ameba”. No campo de 
descrição das revisões deve constar todo o histórico das revisões, desde a 1ª emissão  
(Revisão 0 do documento). 
 
4.10 Considerações Finais 
 
4.10.1 - A direção técnica dos serviços contratados cabe, exclusivamente, ao 
CONTRATADO, que se obriga a obedecer às especificações técnicas bem como, na 
forma da lei, a respeitar rigorosamente as recomendações das normas brasileiras e 
internacionais aplicáveis, respondendo civil e criminalmente por quaisquer danos 
resultantes de seu descumprimento. 

4.10.2 - A direção geral dos serviços objeto do Contrato caberá ao Engenheiro 
Coordenador de Projetos, que deverá em caráter permanente dirigir todos os serviços 
durante o prazo contratual.  

4.10.3 – O profissional citado no item 4.10.2 deverá ter a qualificação exigida no ANEXO 
D do Edital e representar o CONTRATADO junto à PBGÁS em todos os assuntos 
pertinentes ao Contrato. 

4.10.4 – As comunicações e notificações feitas pela FISCALIZAÇÃO ao Engenheiro 
Chefe da Obra serão consideradas como feitas ao próprio CONTRATADO.  

4.10.5 - O CONTRATADO obriga-se a promover a Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), 
relativa aos serviços objecto desse memorial, assim como a eventuais aditamentos 
contratuais, encaminhando cópia à PBGÁS antes do início dos serviços. 

4.10.6 – O CONTRATADO deverá ter a disponibilidade do pessoal técnico com as 
qualificações abaixo relacionadas, com o compromisso de utilizá-los na execução dos 
serviços de projeto executivo de Redes e de Ramais. A equipe técnica, apresentada no 
momento da mobilização, executará suas atividades no escritório do CONTRATADO, 
e/ou frente de serviço, durante o tempo que vigorar o Contrato. 
 

 

 

 

FUNÇÃO / FORMAÇÃO / ESPECIALIDADE 
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1 Função: Coordenador de Projetos. 
Formação / Especialidade: Engenheiro Mecânico (ou profissional com formação em 
Engenharia habilitado conforme Decisão Normativa 032 do CONFEA, de 14/12/88) 
detentor de CAT - Certidão de Acervo Técnico expedida pelo(s) CREA(s), em 
conformidade com o subitem 7.3.3.3 do Edital, com experiência em coordenação / 
gerenciamento de projetos executivos para construção e montagem de dutos de Aço 
Carbono e de PEAD (PE-80 ou PE-100). 
 

2 Função: Projetista. 
Formação / Especialidade: Projetista (técnico ou profissional especializado), detentor de 
Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica expedida por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado relativo(s) aos serviços de detalhamento de projetos executivos para 
construção e montagem de dutos de Aço Carbono e de PEAD (PE-80 ou PE-100). Na falta 
do Atestado/Declaração acima solicitado, a comprovação da experiência na função poderá 
ser feita mediante a apresentação de cópia da ficha ou livro de registro de empregado 
registrado na SRTE ou, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
 

3 Função: Topógrafo. 
Formação / Especialidade: Topógrafo (técnico ou profissional especializado), detentor de 
Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica expedida por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, relativo(s) aos serviços de levantamento topográfico para projetos de 
dutos de transporte e/ou distribuição de hidrocarbonetos. Na falta do Atestado/Declaração 
acima solicitado, a comprovação da experiência na função poderá ser feita mediante a 
apresentação de cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrado na SRTE ou, 
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

1) A PBGÁS, somente aceitará e assinará as ART’s correspondentes aos profissionais 
que efetivamente desenvolverem suas atividades dentro do Contrato (Engenheiro 
Coordenador de Projetos), bem como, a um profissional no cargo de Diretoria, que assine 
como responsável técnico pela empresa/obra. Ao final do Contrato, a PBGÁS, 
disponibilizará Atestado dos Serviços Executados. 

2) Um mesmo profissional não poderá ser indicado/apresentado para exercer mais de 
uma função, dentre as enumeradas acima nos itens 1 a 3, ou seja, quem for indicado 
para a atividade constante em 1 não poderá ser indicado nos itens 2 e 3; quem for 
indicado para a atividade constante em 2 não poderá ser indicado nos itens 1 e 3; quem 
for indicado para a atividade constante em 3 não poderá ser indicado nos itens 1 e 2. 
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3) A apresentação dos documentos comprobatórios de capacitação e de experiência dos 
profissionais apresentados para as funções descritas nos itens 2 e 3 acima, deverá ser 
feita em reunião a ser realizada imediatamente após a assinatura do Contrato. Caso a 
comprovação apresentada não seja satisfatória, caberá ao CONTRATADO a imediata 
apresentação de profissional equivalente em termos de experiência e das exigências 
originais do processo licitatório. Tal substituição deverá ser providenciada dentro do prazo 
estipulado pela PBGÁS, a partir do qual o CONTRATADO estará sujeito à aplicação, pela 
PBGÁS, das penalidades contratuais. 
 
 
5. DOCUMENTOS ANEXOS 

 
5.1. Fazem parte deste Memorial Descrit ivo, como anexos, os docume ntos 
relacionados no quadro a seguir:  
 
 

 ANEXO Q5  –  DIRETRIZES PARA PROJETO EXECUTIVO DE 
IMPLANTAÇÃO DA RDGN 

 
 

 ANEXO Q6  - DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 
EXECUTIVO DE PROTEÇÃO CATÓDICA 

 
 

 ANEXO Q7  - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS –  PPU 
 
 

 ANEXO Q8  - CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 

 ANEXO Q11  - CRONOGRAMA FÍSICO 
 
 

 ANEXO Q12  - ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE 
E SAÚDE  

 
 



 
 CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 

ANEXO Q4 – MEMORIAL DESCRITIVO 

Emitente: 
                       COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS 

Nº de Folhas:  
  19         

Empreendimento:                          
PROJETO EXECUTIVO – REDE/RAMAL 

Data: 
       13/08/2015 

Unidade:          
GERENCIA DE ENGENHARIA - GEE / DIRETORIA TÉCNICA COMERCIAL - DTC 

Rev: 
                      0 

 

 19 de 19  

 ANEXO Q13  - ESPECIFICAÇÕES, DESENHOS TÍPICOS, PADRÕES 
 

- Especif icação Técnica para estudo Geofísico por Sondagem Elétri ca 
- Desenho típico (Planta e Perf i l)  
- Desenho típico (Caixa de válvulas para tubulações em aço carbono)  
- Desenho típico (Caixa para válvulas de bloqueio para tubulações em 
PEAD) 
- Desenho típico (Ramais externos em PEAD)  
- Desenho típico (seção de vala para gasoduto em aço e PEAD) 
- Desenho típico (ERP –  Ramal Duplo) 
- Desenho típico (ERP –  Ramal Simples) 
- Desenho típico (Cabine metálica para ERPMs)  
- Padrão de sinalização para Marco de Rede (tipo tachão)  
- Padrão de sinalização para Marco de Rede (tipo poste)  
- Padrão de sinalização para Marco de Rede (tipo Placa de 
advertência)  
- Padrão de sinalização tipo C1, C2, C3, C4, C5 e C6 (Cliente)  
- Padrão de sinalização tipo E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10 
(ERP) 
- Padrão de sinalização tipo E11 (ERP)  
- Padrão de sinalização tipo EC1 (ERP –  Mapa de Riscos Ambientais)  
- Padrão de sinalização tipo SUDEMA  

 
 ANEXO Q14 - TRAÇADOS BÁSICOS 

 
 

 ANEXO Q15 - CODIFICAÇÃO DE DESENHOS 
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 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 

 GERAL 
 

 

 

FOLHA:
 

USUÁRIO:
 

EMPREENDIMENTO:
 

UNIDADE:
 

 

 
1 – OBJETIVO  
 
2 – CONDIÇÕES GERAIS 
 
3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4 – QUALIDADE NO PROJETO 
 
5 –  ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
 
6 –  APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – FLUXOGRAMA DE TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS 

APÊNDICE B – NORMA DE COORDENAÇÃO DA PBGÁS / CONTRATADO 

APÊNDICE C – DIRETRIZES PARA A FORMA DIGITAL 

APÊNDICE D – CRITÉRIO DE LOCAÇÃO DE VÁLVULAS DE BLOQUEIO INTERMEDIÁRIAS 

APÊNDICE E – PADRÃO PARA A LISTA DE DOCUMENTOS 

APÊNCICE F – GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS (GRDT) 

APÊNDICE G – RELATÓRIO SEMANAL DE PROJETO 

APÊNDICE H – AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO – AS 

APÊNDICE I – SISTEMA DE COORDENADAS 

APÊNDICE J – TOPOGRAFIA 
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 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 

 GERAL 
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1- OBJETIVO: 
 
1.1 As presentes diretrizes tem o objetivo de definir os serviços, especificar e relacionar 
os procedimentos, premissas, critérios, códigos, normas ou padrões, e os requisitos 
mínimos a serem observados na execução de Projetos Executivos para implantação de 
Redes e Ramais para Interligação de Novos Consumidores à Rede de Distribuição de 
Gás Natural existente no Estado da Paraíba. 
 
1.2 Para o desenvolvimento dos Projetos Executivos, a PBGÁS definirá os consumidores 
a serem ligados em função de negociações comerciais dos contratos de fornecimento de 
gás. Os clientes são agrupados por municípios no Estado da Paraíba, conforme mostrado 
nos traçados básicos, Anexo Q14. 
 
1.3 Para o desenvolvimento dos serviços pelo CONTRATADO, a PBGÁS fornecerá as 
informações básicas do ramal e/ou rede a ser projetado. 
 
1.4 A extensão dos ramais/redes apresentados e outros, para interligação, poderão ter 
trechos menores ou maiores, dependendo de negociações comerciais. 
 
1.5 As instruções deste documento visam complementar as orientações contidas nos 
códigos e normas de projeto face aos critérios adicionais seguidos pela PBGÁS. 
 
1.6 Na inexistência de eventuais referências que possam ser citadas ou de procedimentos 
fixados neste memorial descritivo, a empresa projetista deve adotar seus próprios 
critérios, que serão submetidos à aprovação da PBGÁS. 
 
2 - CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.1 Definições 
 
2.1.1 Projeto de Detalhamento 
 
2.1.1.1 Para fins de aplicação deste documento, entende-se como Projeto Executivo o 
conjunto de informações, memórias de cálculo, dimensionamentos e documentos 
necessários à aquisição dos materiais e à construção e montagem das instalações. 
 
2.1.2 Dutos, Redes e Ramais de Distribuição 
 
2.1.2.1 Designação genérica de instalação constituída por tubos ligados entre si, 
destinada à distribuição do gás natural (rede de distribuição, gasoduto de distribuição). 
 
2.2 Códigos e Normas Aplicáveis 
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2.2.1 O detalhamento do projeto deve observar o disposto nos documentos normativos 
(na sua última revisão) abaixo relacionados, nas normas técnicas neles referenciadas, 
nas normas da PETROBRAS, nas demais normas brasileiras e demais itens pertinentes a 
completa execução dos serviços contratados. 
 
a) ANSI B-31.3 “Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping” 
b) ANSI B-31.8 “Gas Transmission and Distribution Piping System” 

c) API RP 520 “Design and Installation of Pressure-Relieving Systems in Refineries - Part 
I - Installation” 

d) DOT “Minimum Safety Standards for Liquids and Gas Lines” 

e) NBR 12236 Critérios de Projeto, Montagem e Operação de Postos de Gás 
Combustível Comprimido 

f) NBR-12712 Projeto de Sistemas de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível 

g) NBR 14461 
Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas – 
Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 – Instalação em obra por 
método destrutivo (vala a céu aberto) 

h) NBR 14462 Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas – 
Tubos de polietileno PE 80 e PE 100 – Requisitos. 

i) NBR 14463 Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas – 
Conexões de polietileno PE 80 e PE 100 – Requisitos 

j) NBR 14464 
Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas – 
Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 – Execução de solda de 
topo 

k) NBR 14465 
Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas – 
Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 – Execução de solda por 
eletrofusão 

l) NBR 14466 Tubos de polietileno PE 80 e PE 100 – Verificação da resistência após 
envelhecimento 

m) NBR 14472 Tubos e Conexões de Polietileno PE 80 e PE 100 – Qualificação de 
soldador 

n) NBR 14473 
Tubos e Conexões de Polietileno PE 80 e PE 100 – Reparo ou 
Acoplamento de novo trecho à rede em carga, com utilização do processo 
de esmagamento (pinçamento) 

o) NBR ISO 
15589-1 

Indústria de Petróleo e Gás Natural – Proteção Catódica para sistemas de 
transporte de dutos. Parte 1: Dutos Terrestres 

p) NBR 15358 Redes de distribuição para gases combustíveis em instalações comerciais 
e industriais – Projeto e execução 

q) NBR 09603 Sondagem a Trado 
r) NBR 15280-1 Dutos Terrestre - Parte 1: Projeto 
s) NBR 15280-2 Dutos Terrestre - Parte 2: Construção e montagem 

t) NBR 15526 Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações 
residenciais e comerciais – Projeto e execução. 
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2.3 Geral 
 

2.3.1 Cabe ao CONTRATADO a total responsabilidade sobre o projeto, como também a 
elaboração dos desenhos detalhados, coordenadas e todos os dados topográficos, 
levantamentos, dimensionamentos, cálculos e demais documentos que constituem o 
projeto. É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO a total observância das 
prescrições deste Documento, bem como de todas as disposições legais que possam 
afetar o projeto do gasoduto de distribuição. 
 

2.3.2 A liberação ou aceitação do projeto, por parte da PBGÁS, em nada diminui a 
responsabilidade do CONTRATADO pelo projeto.

 

 

2.3.3 No projeto devem ficar claramente definidos os limites físicos do gasoduto de 
distribuição que serão também os limites de responsabilidade do CONTRATADO. 
 
2.3.4 O CONTRATADO deve incluir no projeto a largura da faixa de domínio, a largura da 
faixa não edificante e a edificação adjacente à via, as quilometragens de projeto das 
ferrovias e rodovias, sob a influência, municipal, estadual ou federal. Estas 
quilometragens devem ser indicadas no início e fim da planta, nos cruzamentos e 
travessias. 
 
2.3.5 É de responsabilidade do CONTRATADO o fornecimento de todo o material 
necessário à completa e perfeita execução dos serviços descritos nestas Diretrizes. 
 
2.3.6 Todos os documentos técnicos elaborados pelo CONTRATADO, relacionados 
nestas Diretrizes, deverão ser submetidos à PBGÁS para comentários. Após serem 
analisados pela PBGÁS, caso haja necessidade de revisões, estas deverão ser efetuadas 
pelo CONTRATADO e submetidos novamente, atendendo aos comentários ou 
justificando o não atendimento aos mesmos, para aprovação final da PBGÁS. 
 
2.3.6.1 Se necessário, o CONTRATADO deverá revisar e/ou adaptar os respectivos 
documentos, quantas vezes forem necessários, sem qualquer ônus adicional a PBGÁS.   
 
2.3.7 Os desenhos devem ser padronizados, em escalas compatíveis com a clareza 
desejada (1:500) e em conformidade com o padrão PBGÁS (Apêndice C). Durante a 
elaboração dos desenhos, estes sofrerão as revisões necessárias, pelo CONTRATADO, 
para o atendimento aos comentários da PBGÁS. 
 
2.3.8 O CONTRATADO será responsável pela elaboração do Projeto Executivo da rede 
de distribuição de gás natural, de modo a ser possível a execução da obra, incluindo: 
memoriais descritivos, coordenadas e todos os dados topográficos, levantamentos, 
dimensionamentos, procedimentos, especificações técnicas, memórias de cálculo, 
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requisições de material, desenhos, etc., de acordo com as normas citadas no item 2.2. 
deste documento, considerando os aspectos de segurança, econômicos, dimensionais e, 
principalmente ambientais. 
 
2.3.9 Aspectos de segurança da rede de distribuição de gás natural, localização de 
válvulas em locais seguros para a operação e manutenção, bem como facilidades de 
acesso as válvulas, deverão ser considerados pelo CONTRATADO na elaboração do 
projeto. 
 
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 georeferência à rede de satélite 
informatizada ou similar (Apêndice I). 
 
2.3.11 Os levantamentos planialtimétricos, para execução dos projetos deverão estar 
georreferenciados conforme Apêndice J.  
 
2.3.12 O CONTRATADO, obrigatoriamente, deverá providenciar, para o traçado definitivo 
da rede de distribuição de gás natural, todas as anuências necessárias junto aos Órgãos 
Federais, Estaduais, Municipais e Concessionárias, sempre que necessário, visando à 
permissão para a sua construção e montagem. 
 
2.3.13 O CONTRATADO deverá efetuar o levantamento do solo através de sondagens 
geofísicas, ao longo de todo o traçado projetado, com a finalidade de identificar a 
presença de blocos, matacões, zonas de fraturas, profundidade do topo rochoso, 
espessura e sua composição e nível do lençol freático. 
 
2.4 Dados Básicos 
 
2.4.1 Devem ser considerados, para efeito de projeto, todas as informações pertinentes 
constante dos documentos do Contrato fornecido ao CONTRATADO. 
 
2.4.2 Devem ser verificadas pelo CONTRATADO a consistência e a coerência entre os 
diversos dados fornecidos. 
 
2.4.3 Caso sejam necessários dados básicos complementares, os mesmos devem ser 
solicitados pelo CONTRATADO. Caso a PBGÁS solicite dados complementares os 
mesmos devem ser fornecidos pelo CONTRATADO. 
 
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 
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implantação, verificação do suporte e estabilidade da seção do tubo às cargas externas e 
internas, etc. 
 
2.4.5 Para o cálculo e o projeto das instalações complementares necessários devem ser 
obedecidos os critérios recomendados pela PBGÁS, visando à execução da obra. 
 
2.4.6 Deve ser prevista no projeto a instalação de todos os dispositivos necessários à 
construção, montagem, teste e pré-operação do duto, tais como: juntas de isolamento 
elétrico, abrigos ou proteções de instalações não enterradas, caixas de concreto, 
drenagem pluvial, iluminação, locação das sinalizações e tipo, etc. 
 
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. 
 
3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 Os serviços objeto destas Diretrizes serão determinados, especificados e detalhados 
por Autorizações de Fornecimento (AF), emitidas pela PBGÁS após a assinatura do 
Contrato. 
 
3.1.1 A execução dos serviços contratados será feita através de Autorizações de 
Fornecimento (AF) parciais, emitidas pela PBGÁS durante a vigência do Contrato, ficando 
ao seu critério o estabelecimento das Redes e Ramais a serem projetados e dos 
Consumidores a serem ligados. 
 
3.1.2 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. 
 
3.2 Faz parte do escopo, todos os serviços de topografia, cadastro de interferências, 
revisão ou emissão de todos os documentos necessários tecnicamente para a elaboração 
do Projeto Executivo das Redes e dos Ramais da Rede de Distribuição de Gás Natural, 
de modo a ser possível a execução da obra e aquisição dos materiais, tais como 
memoriais descritivos, procedimentos, especificações técnicas, memórias de cálculo, 
requisições de material, desenhos, etc., de acordo com as normas citadas nestas 
Diretrizes, considerando os aspectos de segurança, econômicos e, principalmente, 
ambientais abrangendo, mas sem se limitar, aos itens subseqüentes. 
 
3.3 Os serviços deverão ser desenvolvidos obedecendo as principais etapas do Projeto, 
as quais se seguem: 
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3.3.1 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. 

 
3.3.2 A Mobilização da Equipe e Equipamentos se dará imediatamente após a 
assinatura do Contrato e está limitada ao prazo máximo de 10 (dez) dias corridos. 
 
3.3.2.1 O Projetista e as Equipes de Campo (Topografia), exceto o Coordenador, deverão 
ter experiência em projetos de Construção e Montagem de Dutos de Transporte e/ou 
Distribuição de Hidrocarbonetos. O Coordenador dos serviços de projeto deverá atender 
aos requisitos informados no memorial descritivo – ANEXO Q4. 
 
3.3.2.2 Os Profissionais do CONTRATADO deverão possuir vínculo empregatício e ter 
seus Currículos previamente submetidos à PBGÁS, que poderá vetar ou aprovar aquela 
indicação. 
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3.2.2.3 Os Profissionais de Empresas sub-contratadas, pelo CONTRATADO, deverão ter 
seus Currículos previamente submetidos à PBGÁS, que poderá vetar ou aprovar aquela 
indicação. 
 
3.3.3 Os Equipamentos e Programas de Informática deverão estar instalados no 
Escritório do CONTRATADO, ser de sua propriedade e ter Certificados ou Autorizações 
para uso. 
 
3.3.4 A Lista de Documentos deve identificar toda a Documentação Técnica do Projeto 
com numeração de acordo com a Norma de Codificação de Documentos da PBGÁS, 
indicando n.º e título do documento, n.º e data da guia de remessa, finalidade da emissão, 
revisão e “status”. Essa lista deverá estar conforme o padrão PBGÁS, (Apêndice E), e 
sua emissão para análise da PBGÁS deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias corridos da 
assinatura da Autorização de Fornecimento (AF). 
 
3.3.4.1 Na Lista deverão estar previstos, dentre outros, os seguintes documentos: 

 Lista de Documentos; 
 Memorial descritivo de Implantação; 
 Planta Geral do Traçado; 
 Desenhos de Planta e Perfil do traçado e demais obras especiais; 
 Desenhos de Planta e Perfil dos cruzamentos, travessias e demais obras 

especiais; 
 Fluxogramas de Engenharia; 
 Lista de Materiais; 
 Relatório Fotográfico; 
 Relatório Topográfico; 
 Relatório de Sondagem; 
 Folhas de Dados das Válvulas de Bloqueio; 
 Folha de Dados das juntas de isolamento elétrico “tipo monobloco” (PROCHIND ou 

similar) e dos demais acessórios para proteção catódica; 
 Projeto Executivo das ERPs, ERPMs, EMs e ERSs; 
 Planta Chave; 
 Desenho detalhado para instalação e construção de Lançadores e Recebedores de 

Pig; 
 Desenho detalhado para instalação de Sistema de Odorização; 
 Desenho detalhado para Montagem de Válvulas de Bloqueio; 
 Desenho detalhado para construção de Caixas para Válvulas de Bloqueio; 
 Desenho detalhado dos acessórios para proteção catódica;  
 Especificação Técnica para Serviços, Materiais, Equipamentos e de Construção e 

Montagem; 
 Desenhos de Suportes; 
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 Memória de Cálculo de verificação de Flutuabilidade Negativa; 
 Memória de Cálculo de Suportação Mecânica. 

 
3.3.5 Os Procedimentos para a Qualidade no Projeto deverão ser apresentados até 20 
(vinte) dias corridos após a assinatura do Contrato e poderão seguir os padrões adotados 
pelo CONTRATADO, considerando as diretrizes do item 4, devendo ser aprovados pela 
PBGÁS. 
 
3.3.6 A Elaboração do Projeto Executivo terá início imediatamente após a Mobilização 
da Equipe e Equipamentos, limitado a 05 (cinco) dias corridos da assinatura da 
Autorização de Fornecimento (AF) e deverá seguir as informações constantes das 
presentes Diretrizes, e complementada pelo pessoal técnico da PBGÁS. 
 
3.3.6.1 Na execução dos serviços e atividades ora descritos, o CONTRATADO deverá 
obedecer às revisões mais recentes das Normas e Padrões aplicáveis, dentre outras, das 
seguintes entidades: 
 

 ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
 PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S/A; 
 AGA - American Gas Association; 
 API - American Petroleum Institute; 
 ASME - American Society of Mechanical Engineers; 
 ANSI - American National Standards Institute 

 
3.3.6.2 O CONTRATADO deverá elaborar o Projeto Executivo conforme NBR-12.712 
Projetos de Sistemas de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível, NBR 15280-1 - 
Dutos Terrestre - Parte 1: Projeto, NBR 15280-2 - Dutos Terrestre - Parte 2: Construção e 
montagem, ANSI/ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems, dentre 
outras, e documentos técnicos listados nos Anexos Q13 e Q14. 
 
3.3.6.3 Para a elaboração do Projeto Executivo, o CONTRATADO deverá realizar as 
atividades de levantamento de campo, com equipes devidamente qualificadas, 
identificando claramente o caminhamento para implantação das linhas que compõem a 
Rede e/ou Ramal, e suas alternativas para a análise e aprovação da PBGÁS. 
 
3.3.6.4 O CONTRATADO deverá efetuar a análise de interferências propondo soluções 
através do levantamento de alternativas para a execução de obras especiais e 
identificação dos pontos de risco. As informações deverão ser colhidas junto aos Órgãos 
Públicos envolvidos, como CAGEPA, ENERGISA, SEINFRA, DNIT, IPHAN, Secretarias 
de Obras das Prefeituras, entre outras. Os contatos com esses Órgãos serão oficializados 
através da PBGÁS de acordo com as solicitações do CONTRATADO. 
 
3.3.6.5 O CONTRATADO deverá efetuar o levantamento do solo através de sondagens 
geofísicas, ao longo de todo o traçado projetado, com a finalidade de identificar a 
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presença de interferências, blocos, matacões, zonas de fraturas, profundidade do topo 
rochoso, espessura e sua composição e nível do lençol freático, resistência relativa à 
execução de furo direcional. Poderão ser solicitadas sondagens a trado para 
complemento de informações. 
 
3.3.6.6 Faz parte do escopo do CONTRATADO a elaboração do Projeto Executivo das 
Travessias, Cruzamentos e demais obras especiais, para os quais deverá emitir 
desenhos, memórias de cálculo de suporte ou flutuabilidade negativa, memoriais 
descritivos, e quaisquer outros documentos que sejam necessários para detalhar 
suficientemente o método construtivo das respectivas obras especiais. Incluem-se os 
serviços de batimetria para os projetos de travessia de rios. 
 
3.3.6.7 O CONTRATADO deverá elaborar o projeto detalhado para instalação das 
Estações: ERPMs (Estação de Redução de Pressão e Medição) / ERPs (Estação de 
Redução de Pressão) / EMs (Estação de Medição) e ERSs (Estação de Redução 
Secundária de Pressão), abrangendo: terraplenagem, drenagem, urbanização, acessos, 
lay-out, bases, cercas, aterramento, proteção contra descargas atmosféricas, suportação 
e isométricos da tubulação enterrada e aérea de interligação. O projeto deve ser 
desenvolvido com base nos documentos típicos listados no Anexo Q13. 
 
3.3.6.8 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. 
 
3.3.6.9 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 de isolamento elétrico tipo monobloco (Prochind ou similar) 
e respectivo dispositivo de proteção (DPJI). 
 
3.3.6.10 É do escopo do CONTRATADO a revisão dos desenhos, de interface com o 
início do projeto de sua elaboração, e inclusão destes na Lista de Documentos.  
 
3.3.7 Detalhamento do Duto 
 
3.3.7.1 O detalhamento do duto deve ser executado de acordo com as seguintes etapas: 
 

 Recebimento e análise das informações técnicas fornecidas pela PBGÁS; 
 Reunião inicial entre o CONTRATADO e a PBGÁS para apresentação dos 

representantes, fixação do escopo, critérios, interface e prioridades do projeto (ver 
Apêndice B); 



  
CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 

ANEXO Q5 – DIRETRIZES PARA PROJETO EXECUTIVO DE 

IMPLANTAÇÃO DE RDGN 
 PBGÁS - CIA. PARAIBANA DE GÁS  

 
12 de 48 

 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 

 GERAL 
 

 

 

FOLHA:
 

USUÁRIO:
 

EMPREENDIMENTO:
 

UNIDADE:
 

 

 Execução do Projeto de Detalhamento; 
 Aprovação do Projeto de Detalhamento pela PBGÁS. 

 
3.3.7.2 Os documentos a serem emitidos, devem obedecer, em princípio, a seguinte 
prioridade: 
 

 Lista de documentos (conforme padrão PBGÁS) 
 Fluxograma; 
 Memória de Cálculo; 
 Planta chave; 
 Plantas e perfis da diretriz; 
 Plantas e perfis de interferências (cruzamentos, travessias e trechos especiais); 
 Plantas das Instalações das Estações; 
 Projeto de Proteção Catódica; 
 Desenhos de detalhes; 
 Especificações técnicas de construção e montagem. 

 
3.3.7.3 Paralelamente ao relacionado no sub-item anterior, demais documentos e projetos 
complementares, devem ser emitidos conforme indicado no escopo do projeto, e sempre 
que julgados necessários pela Fiscalização da PBGÁS. 
 
3.3.7.4 Os documentos devem ser emitidos de acordo com os seguintes propósitos das 
emissões: 
 

 Para aprovação; 
 Atendendo aos comentários; e 
 Liberado para execução. 

 
3.3.7.5 Os desenhos de Planta e Perfil devem ser apresentados em escala igual ao do 
levantamento topográfico cadastral (1:500), com no máximo de 500 metros de duto 
projetado por desenho. 
 
3.3.7.6 A planta e perfil da diretriz deve ter no mínimo os seguintes campos preenchidos 
conforme se segue: 
 

 Devem ser indicados todos os documentos de referência, tais como, planta-chave, 
desenhos de interface, normas, memoriais, especificações e outros. 

 
 Devem ser fixadas todas as notas gerais pertinentes. 

 
 A Lista de Material deve indicar, especificar e quantificar os materiais de tubulação, 

acessórios, revestimento, sinalização, proteção e outros, a serem aplicados. Os 
materiais a serem aplicados nos desenhos de detalhamento de interferências 
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(cruzamentos, travessias e trechos especiais), devem ser discriminados na Lista de 
Material da planta e perfil correspondente. 

 
 As convenções devem ser complementadas com as simbologias adicionais 

necessárias. 
 

 A planta deve ser complementada com o eixo do duto, sua posição em relação às 
laterais de faixa, faixa de domínio de estradas, vias públicas e de outros dutos ou 
outras instalações de linha e outros complementos, válvulas de operação e 
manobra, estações, lançadores e recebedores, pontos de teste, suportes, inclusive 
os dispositivos e instalações do sistema de proteção catódica, sistema de 
drenagem, obras especiais, obras de contenção, marcos topográficos e de 
sinalização de dutos.  

 
Também devem ser indicados: 

 
 As coordenadas dos pontos de mudança de diâmetro e/ou espessura da tubulação, 

válvulas, pontos de teste, pontos notáveis e derivações; 
 

 Os pontos de inflexão e suas coordenadas; 
 

 Todas as benfeitorias com ocupação humana, localizadas até 10m das laterais da 
faixa do duto; 

 
 Seqüencial de junta soldada, suas Coordenadas, elevações, estaca de referência e 

identificação do tubo; 
 

 Divisas de propriedades e de municípios; 
 

 Indicação da quilometragem das rodovias, no início da planta, no fim da planta e 
nos cruzamentos e travessias; 

 
 Apresentação de seções transversais, no mínimo uma em cada desenho de 500 

(quinhentos) metros, representando o duto e a seção da pista. Ou tantas seções 
transversais quantas forem necessárias, devido às interferências existentes; 

 
 Inserção das Coordenadas em DATUM SIRGAS 2000, no início e fim de cada 

planta; 
 

 Cada campo do rodapé da folha deve ser preenchido separando-se a extensão das 
indicações de cada linha por um traço vertical, na mesma escala horizontal 
(quilometragem progressiva) utilizada no perfil. 
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 O campo “Cobertura do Duto” deve indicar as coberturas mínimas, conforme 
especificado no Projeto Básico e na norma NBR-12712, NBR-15280-1 e NBR-
15280-2. 

 
 O perfil deve ser complementado com os dispositivos de proteção de vala, 

sinalização aérea, sondagens, etc. Os detalhes notáveis devem ser interligados por 
linha tracejada com a planta. A identificação do detalhe pode ser fixada entre os 
espaços destinados à planta e ao perfil, com o número do desenho de detalhe 
correspondente. 

 
 O campo “classificação do solo” deve ser preenchido conforme o “relatório de 

Classificação de Solos”, quando não previamente indicado. Quando for escopo do 
detalhamento, classificar e indicar os solos conforme definido a seguir: 

 
a) Materiais de 1ª categoria: são materiais compreendendo solos em geral, residual ou 
sedimentar, rochas em adiantado estágio de alteração, seixos rolados ou não, com 
diâmetro máximo de 15 cm, qualquer que seja o teor de umidade que apresentem; 
 
b) Materiais de 2ª categoria: são materiais compreendendo solos com resistência ao 
desmonte mecânico inferior à da rocha não alterada, cuja extração se processe por 
combinação de métodos que obriguem a utilização do maior equipamento de 
escarificação exigido, blocos de rocha com volume inferior a 1 m3, matacão e pedras com 
diâmetro médio compreendido entre 0,15 e 1 m. A extração, eventualmente, pode 
envolver o uso de explosivos ou processo mais adequados. 
 
c) Materiais de 3ª categoria: são materiais que compreendem solos com resistência ao 
desmonte mecânico equivalente a da rocha não alterada e blocos de rocha com diâmetro 
médio superior a 1 m, ou de volume igual ou superior a 1 m3, cuja extração e redução se 
processem somente com o emprego contínuo de explosivos; 
 
d) Materiais especiais: são materiais compreendendo solos não incluídos nas categorias 
acima, tais como: argila orgânica ou brejosa, turfa, argila marinha, cuja retirada exige 
equipamentos não convencionais de corte e não devem ser utilizados como aterros. 
 

 Indicar o material e o diâmetro nominal do duto, a espessura da tubulação e a 
extensão correspondente, inclusive para as “Obras Especiais” (cruzamento, 
travessias e trechos especiais) onde for requerida espessura majorada, conforme o 
projeto. A espessura deve ser majorada, em relação ao tipo de construção 
correspondente, visando atender aos requisitos de segurança e esforços adicionais 
de construção e montagem. Em tubos concretados, deve-se verificar a 
necessidade do aumento da espessura. 

 
 Preencher o campo “classe de locação, tipo de construção”, utilizando-se a 

distribuição de classe de locação, distribuindo as espessuras e sua extensão. 
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 Indicar, para o revestimento anticorrosivo selecionado, o esquema simples ou 

esquema duplo e os comprimentos a serem aplicados. Os totais de revestimento 
esquema simples e esquema duplo, aplicados em cada folha, devem ser indicados 
na lista de material. O revestimento anticorrosivo esquema duplo deve ser aplicado 
nas seguintes condições: 

 
a) Tubos a serem revestidos com concreto; 
b) Tubos a serem aplicados em trechos sujeitos a correntes de interferência; 
c) Trechos sujeitos a agressão mecânica e onde não haja disponibilidade de solos finos 
para reaterro da vala, ou onde não seja prevista a aplicação de esteiras de madeira e/ou 
folhas de mastique betuminoso; 
d) Cruzamentos com estradas vicinais ou projetadas sem melhoramentos, onde não for 
prevista a aplicação de tubo camisa ou jaqueta de concreto; 
e) Segmentos de baixa resistividade; 
f) Cruzamentos com linhas de transmissão indicados pelo projeto; 
g) Áreas urbanas e industriais em “Classe de Locação” 4. 
 

 No campo “Proteção de Tubulação” devem ser indicados: 
 
a) Jaqueta de concreto para proteção mecânica e/ou estabilidade a flutuação, sua 
espessura e comprimentos, os totais aplicados por folha devem ser indicados por 
finalidade e espessura de tubo na lista de material; 
b) Placa de concreto, folhas de mastique betuminoso (“rock-shield”), esteiras de 
madeira ou outros dispositivos de proteção mecânica com seus comprimentos. Os totais 
aplicados por folha devem ser discriminados como “Outros” na lista de material. 
 

 No campo “Sinalização e Proteção do Duto” devem ser indicados os dispositivos de 
sinalização e proteção a serem aplicados conforme o projeto. Devem ser indicados 
os totais na lista de material. 

 
 O campo “Observações e Referências” deverá incluir, adicionalmente, as 

informações necessárias, para o caso do duto ser estabilizado à flutuação pela 
utilização do reaterro da vala ou outros meios, e demais dados sobre drenagem 
superficial da pista e dispositivos de proteção da vala. Os totais aplicados devem 
ser indicados e quantificados na lista de material. 

 
3.3.7.7 Os desenhos de planta e perfil do Projeto de Detalhamento de interferências 
devem ser preparados após o desenho de referência da planta e perfil da diretriz, 
contemplando, além das informações do relatório dos cruzamentos e travessia, todos os 
dados complementares necessários ao projeto tais como Estudos Geotécnicos e 
Hidrológicos e demais instruções por parte dos órgãos proprietários. 
 



  
CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 

ANEXO Q5 – DIRETRIZES PARA PROJETO EXECUTIVO DE 

IMPLANTAÇÃO DE RDGN 
 PBGÁS - CIA. PARAIBANA DE GÁS  

 
16 de 48 

 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 

 GERAL 
 

 

 

FOLHA:
 

USUÁRIO:
 

EMPREENDIMENTO:
 

UNIDADE:
 

 

 Devem referenciar-se ao desenho de planta e perfil da diretriz do qual se originam, 
devendo o material a ser aplicado ser listado na Lista de Material do desenho de 
referência. 

 A espessura do duto a ser aplicado deve considerar as tensões e esforços 
adicionais oriundos do lançamento do duto, inclusive para o caso de passagens 
aéreas. 

 O tubo camisa deve ser selecionado conforme estabelecido no Projeto Básico e 
seu diâmetro nominal comercial deve considerar o revestimento ou isolamento, a 
jaqueta de concreto (espaçador e proteção mecânica) e uma folga de 4”. Em 
cruzamentos extensos esta folga poderá ser acrescida de mais 2”. 

 
3.3.7.8 Os materiais a serem utilizados no duto deverão seguir a Especificação de 
Material indicada nos documentos de projeto. 
 
3.3.7.9 Devem ser determinados os raios mínimos para as espessuras do duto visando o 
emprego de curva natural quando o perfil for compatível, visando dispensar o emprego de 
curvamento a frio e, especialmente, para o lançamento do duto em bacias sedimentares 
com solos moles, sujeitos a adensamento, visando prover o duto lançado com reserva de 
comprimento. Devem, adicionalmente, ser verificados os esforços nas locações de 
trechos aéreos suportados por trechos enterrados em solos moles. 
 
3.3.7.10 As faixas e áreas de domínio devem ser identificadas e sinalizadas com placas e 
marcos, conforme modelos Sinalização para Redes de Distribuição, fornecidos pela 
PBGAS. 
 
3.3.7.11 Na execução da cobertura da vala, em regiões urbanas ou industriais com classe 
de locação 4, independentemente da classe de pressão, deverá ser prevista a instalação 
de placas de concreto de proteção mecânica do duto com tela de segurança e fita de 
aviso. 
 
3.3.7.12 Na execução da cobertura da vala, em regiões urbanas ou industriais com classe 
de pressão 300#, independentemente da classe de locação, deverá ser prevista a 
instalação de placas de concreto de proteção mecânica do duto com tela de segurança e 
fita de aviso. 
 
3.3.7.13 Para o projeto elétrico o CONTRATADO deverá elaborar a documentação 
referente à: planta geral; energia elétrica, iluminação e aterramento; cortes e detalhes; 
memórias de cálculo; especificações técnicas; folhas de dados; requisições e listas de 
materiais, quando necessário. 
 
3.3.7.16 Para o projeto civil o CONTRATADO deverá elaborar a documentação referente 
à: plantas de localização e/ou situação de obras especiais, das estações ERPs, ERPMs, 
EMs e ERSs; plantas baixas, cortes e vistas; detalhes; drenagem e urbanização; 
memórias de cálculo; especificações técnicas; requisições e listas de materiais. 
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3.3.7.17 As válvulas de bloqueio intermediárias devem ser locadas ao longo do duto, 
observando-se os critérios do Apêndice D. 
 
3.3.8 Cruzamentos e Travessias 
 
3.3.8.1 Seleção dos Pontos de Cruzamento e Travessia 
 
a) A locação dos pontos de cruzamento e travessia deve levar em conta as limitações 
impostas pelos raios de curvatura mínimos admitidos pelos tubos, conforme definidos pelo 
projeto mecânico do duto. 
b) Merecem, também, atenção na locação dos cruzamentos e travessias os seguintes 
aspectos: 

 o eixo do cruzamento ou travessia deve ser perpendicular ao eixo da 
interferência de modo a obter o menor comprimento possível; 

 disponibilidade de um trecho reto nas margens, para a instalação do duto, 
evitando-se pontos de inflexão muito próximos das mesmas; 

 existência de projetos de ampliação; 
 necessidade de obras auxiliares; 
 danos e indenização a terceiros; 
 observância das normas e recomendações do órgão responsável. 

 
c) Na aproximação do cruzamento ou travessia devem ser considerados os seguintes 
fatores: 

 as curvas de entrada e saída devem ter raios compatíveis com os raios de 
curvatura admissíveis do duto; 
 facilidade de acesso para as fases de montagem e operação; 
 escolha de áreas não sujeitas ao alagamento e com espaço suficiente que 

permita a montagem e eventual armazenamento e revestimento de tubos. 
 
d) Além das recomendações dos itens b) e c) acima devem ser observados, também, os 
seguintes pontos: 

 quando for prevista a utilização de tubo-camisa, selecionar um trecho em que a 
ferrovia ou rodovia esteja em ponto de transição entre corte e aterro, evitando-se 
movimento de terra e curvas verticais desnecessárias; 

 não projetar cruzamentos através de bueiros ou galerias; 
 considerar no projeto de cruzamentos a possibilidade de utilizar pontilhões 

existentes quando autorizado pelo órgão competente; 
 procurar um ponto de cruzamento que possa ser executado a céu aberto, quando 

autorizado pelo órgão competente; 
 no cruzamento de linhas de transmissão o duto deve preferencialmente, passar 

perpendicular à mesma, no centro do vão entre duas torres, sem interferir com o 
ponto de aterramento; 
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 no cruzamento de adutoras e outros deve, preferencialmente, passar por baixo, 
evitando-se interferência, blocos de acoragem, suportes, etc; 

 na eventualidade da presença de rocha na região, executar sondagens 
geotécnicas de reconhecimento, para melhor definição do ponto de cruzamento ou 
travessia.  

 em locais onde for empregado o método não destrutivo por meio de furo direcional, 
o CONTRATADO deverá efetuar o levantamento do solo através de sondagens 
geofísicas, com a finalidade de identificar a presença de blocos, matacões, zonas 
de fraturas, profundidade do topo rochoso, espessura e sua composição e nível do 
lençol freático. 

 
e) Especialmente para as travessias quando não for viável a utilização de pontes 
existentes, deve ser observado o seguinte: 

 a travessia de rios deve ter margens bem definidas e que requeiram o mínimo de 
movimentação de terra e serviços de recomposição; 

 natureza, conformação e permanência do leito e das margens; 
 verificação da existência de batimetria e sondagens executadas pelo órgão 

responsável; 
 verificação junto ao órgão responsável, de extração de areia, e evitar a travessia 

neste local. 
 informações sobre o regime do rio, transporte de sedimentos, possibilidade de 

desvios, navegabilidade, dragagem, represamento, etc, obtidos com o órgão 
responsável; 

 inspeção de pontos à montante e à jusante da travessia para garantir que o local 
escolhido é, efetivamente, o mais econômico e seguro; 

 escolha de pontos onde o desvio do curso d´água seja possível durante a 
construção; 

 evitar a proximidade de pontes, barragens e outros dutos existentes; 
 a travessia aérea deve ser evitada, sempre que possível, só sendo justificável nos 

casos de vales, grotas e ravinas muito acentuadas ou, nos demais casos, quando 
os aspectos de segurança e a avaliação econômica aconselharem esse tipo de 
construção. 

 definição da distância mínima de segurança em relação ao duto, que deve ser 
mantida pelas atividades de dragagem. 

 efetuar o levantamento do solo através de sondagens geofísicas, com a finalidade 
de identificar a presença de blocos, matacões, zonas de fraturas, profundidade do 
topo rochoso, espessura e sua composição e nível do lençol freático, ao longo de 
todo o traçado projetado. 

 
3.3.8.2 Método de Execução de Cruzamento 
 
a) Para o cruzamento de ferrovias e rodovias são considerados aceitáveis os seguintes 
métodos: 
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 não-destrutivos (perfuração horizontal para instalação de tubo-camisa, túnel e furo 
direcional); 

 destrutivos (através de abertura de vala a céu aberto). 
b) A escolha do método deve levar em conta as normas e recomendações do órgão 
responsável pela ferrovia ou rodovia, e mais os seguintes aspectos: 

 profundidade em relação ao leito da ferrovia ou rodovia; 
 comprimento do cruzamento a ser executado; 
 natureza do solo; 
 disponibilidade de equipamento; 
 densidade de tráfego; 
 possibilidade de desvio do trânsito; 
 disponibilidade de área para instalação dos equipamentos; 
 nível do lençol freático. 

 
3.3.8 .3 Método de Execução de Travessias 
 
Para a execução de travessias são aceitáveis os seguintes métodos: 

 subterrânea (lançamento em vala ou furo direcional); 
 utilização de ponte existente; 
 aérea. 

 
No método subterrâneo o lançamento pode ser por flutuação, arraste submerso ou 
barcaça de lançamento. 
 
O método aéreo pode ser por arco autoportante, ou ponte estrutural. 
Na escolha do método devem ser levados em conta os seguintes aspectos: 

 lâmina d´água; 
 extensão da travessia; 
 natureza do solo; 
 regime do rio (vazão, correnteza, navegabilidade, cota máxima de cheia, etc.); 
 disponibilidade de equipamento; 
 tráfego de embarcações. 

 
3.3.8.4 O projeto deve considerar, em todas as travessias, cruzamentos e trechos 
especiais quando aplicado por método não destrutivo (lançamento em vala) a aplicação 
de proteção mecânica do duto através de revestimento por jaqueta de concreto com 
espessura mínima de 38 mm, fck 150 kgf/cm2 (15 MPa) e peso específico 2240 kg/m3, 
quando se tratar de tubos em aço carbono. Para cargas externas elevadas deve ser 
considerada a utilização de tubo camisa ou outros meios. 
 
3.3.8.5 Travessias especiais devem ser objeto de estudo específico, conforme orientação 
da fiscalização. 
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3.3.8.6 O lastreamento da tubulação deve ser analisado conforme NBR 12712, NBR 
15280-1 e NBR 15280-2. 
 
3.3.9 A Elaboração das Especificações de Materiais e Equipamentos deverá ser de 
acordo com os Padrões de Engenharia adotados, e englobará as Tubulações, 
Instrumentação, Válvulas, Revestimento Externo Anticorrosivo, Pintura, Juntas de 
Isolamento Elétrico tipo Monobloco, Placas de sinalização, peças e conexões, estações, 
etc. 
 
3.3.9.1 Todos os Materiais e Equipamentos especificados deverão ser padronizados, para 
facilitar estoques mínimos de manutenção e deverá ter, para compra, exigência de 
certificação segundo Normas ISO série 9.000, sempre que possível. Quando não houver 
tal certificação o CONTRATADO deverá emitir especificação complementar de inspeção 
ou outras recomendações de qualidade. 
 
3.3.9.2 No caso de Equipamentos pouco conhecidos no país, o CONTRATADO deverá 
buscar informações fidedignas nos Mercados Americano e Europeu. 
 
3.3.9.3 Todas as Especificações de Materiais e Equipamentos bem como suas 
alternativas deverão ser submetidas á PBGÁS para apreciação e aprovação, atendendo 
aos prazos previstos no Cronograma Contratual. 
 
3.3.10 A Elaboração dos Memoriais Descritivos de Implantação e Construção e 

Montagem, prever dentre outras, as seguintes informações: 
 

 Objetivo dos Documentos; 
 Descrição dos Serviços de Construção e Montagem; 
 Especificação Básica dos Materiais e Equipamentos necessários para a 

consecução do empreendimento; 
 Requisitos Mínimos de Segurança para Instalações e Obras; 
 Especificações e exigências para todos os serviços envolvidos na Construção e 

Montagem. 
 
3.3.10.1 Nos Memoriais Descritivos deverá estar claro que a empresa será responsável 
pelo detalhamento complementar para adequação aos seus recursos de fabricação, e de 
construção e montagem, incluindo os projetos de detalhamento necessários à completa 
implantação das e Redes e Ramais, detalhamento dos pontos de interferências e de 
obras especiais, detalhamento para fabricação dos “spools” e montagem das válvulas; 
pela emissão do projeto revisado “Conforme Construído” (As-built), especificações 
complementares e procedimentos executivos (soldagem, acoplamento, teste hidrostático, 
condicionamento, limpeza, pré-operação, etc); proteção catódica; levantamentos de 
campo (topografia, interferências, resistividade do solo, etc). 
 
3.3.10.2 Deverão constar do Memorial Descritivo informações sobre as responsabilidades 
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da empresa que executará a construção e montagem das redes e dos ramais, tais como: 
 
 Cronograma de Construção e Montagem; 
 Planejamento, Mobilização de Equipe e Equipamentos; 
 Detalhamento complementar para adequação aos seus recursos de construção e 

montagem; 
 Condução e Supervisão das Obras; 
 Placas de Identificação e de Segurança; 
 Indenizações decorrentes de danos ocasionados à Terceiros e à PBGÁS; 
 Aquisição de Materiais e Equipamentos; 
 Materiais de Consumo; 
 Teste Hidrostático; 
 Fabricação dos “spools” e montagem das válvulas; 
 Instalação das ERPMs; 
 Proteção contra descargas atmosféricas; 
 Estudo de interferência elétrica; 
 Instalação do sistema de proteção catódica; 
 Recomposição e sinalização da faixa; 
 Condicionamento das Redes e Redes; 
 Entrega das Instalações/Atualização da Licença de Operação; 
 Emissão do “AS BUILT”; e 
 Emissão do “Data Book” de construção e montagem. 

 

3.3.11 A Elaboração das Estimativas de Quantidades dos Serviços de Projeto 

Executivo e Construção e Montagem deverá ser realizada pelo CONTRATADO, com 
critérios adequados a se obter as quantidades e servirá à PBGÁS para efetuar diversos 
estudos, sendo considerados como informação sigilosa. Os critérios a serem adotados 
serão previamente discutidos e ajustados com os Técnicos da PBGÁS, após a assinatura 
do Contrato. O CONTRATADO deverá apresentar, em Planilhas específicas e detalhadas 
conforme modelo fornecido pela PBGÁS, o levantamento de quantidades dos serviços, 
materiais e equipamentos necessários à execução de toda a obra. 
 
3.3.12 Obtenção das Licenças de Passagem junto as Prefeituras, SEINFRA, DNIT, 
IPHAN, SUDEMA, IBAMA, ENERGISA, TBG e ou outros órgãos, diz respeito ao 
desenvolvimento do Projeto respeitando as normas de todos os órgãos que tem jurisdição 
sobre os trechos onde passará a tubulação. Cabe ao CONTRATADO obter junto aos 
órgãos as informações necessárias ao desenvolvimento do projeto, considerando em 
seus estudos as interferências existentes e futuras. Também, cabe ao CONTRATADO 
obter junto a esses órgãos as licenças e aprovação, por escrito, do projeto para 
implantação das redes e ramais. 
 



  
CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 

ANEXO Q5 – DIRETRIZES PARA PROJETO EXECUTIVO DE 

IMPLANTAÇÃO DE RDGN 
 PBGÁS - CIA. PARAIBANA DE GÁS  

 
22 de 48 

 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 

 GERAL 
 

 

 

FOLHA:
 

USUÁRIO:
 

EMPREENDIMENTO:
 

UNIDADE:
 

 

3.3.13 Acompanhamento da Evolução das Atividades Contratuais, é o 
acompanhamento do Planejamento Geral dos Serviços, tem caráter Gerencial e deverá 
prever a emissão de um relatório mensal informando a evolução dos Serviços e 
Atividades do CONTRATADO, inclui a análise estatística para indicar os possíveis 
desvios e ganhos nos prazos contratuais. 
 
3.3.14 Execução de Sondagem a Trado deverá estar prevista 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. Fica claro, que 
todas as atividades, pessoal, equipamentos e serviços necessários para a execução 
desta sondagem, e a eventual necessidade de recomposição de benfeitorias afetadas, 
estão previstas neste item e sob a responsabilidade do CONTRATADO. Os serviços 
deverão ser identificados e planejados pelo CONTRATADO e submetidos à aprovação da 
PBGÁS. Somente após a aprovação e autorização da PBGÁS, o CONTRATADO 
realizará tais serviços, com acompanhamento da Fiscalização. A execução de sondagem 
a trado deverá ser realizada quando 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). 
 
3.3.15 Estudos de Interferências Elétricas serão elaborados sempre que ocorrer caso 
de interferência de rede de gás com linhas de transmissão ou de distribuição de energia 
elétrica. Faz parte do escopo todos os serviços, pessoal e equipamentos necessários à 
completa elaboração do estudo, tais como: emissão de relatórios, memórias de cálculo, 
levantamento de campo, e medição de resistividade do solo. Os aspectos gerais a serem 
considerados são os seguintes: 

 Critérios de segurança para a tubulação e seres humanos, 
 Resultados obtidos quanto às tensões recorrentes dos efeitos de acoplamento 

indutivo e resistivo e respectivas tensões resultantes ao longo do duto, 
 Medidas que deverão ser tomadas, visando a segurança dos sistemas envolvidos e 

dos seres humanos. 
 
3.3.15.1 Os serviços deverão ser identificados e planejados pelo CONTRATADO e 
submetidos à aprovação da PBGÁS. Somente após a aprovação e autorização da 
PBGÁS, o CONTRATADO realizará tais serviços, com acompanhamento da Fiscalização. 
 
3.3.16 Estudo do solo através de sondagens geofísicas: Serão elaborados ao longo 
de todo o traçado projetado, com a finalidade de determinar a presença de materiais 
(solo, rocha e detritos) que possam prejudicar a execução do furo direcional na 
implantação de redes de distribuição de gás natural. Faz parte do escopo todos os 
serviços, pessoal e equipamentos necessários à completa elaboração do estudo, tais 
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como: entrega de relatórios, memorial descritivo, desenhos, relatório fotográfico. O estudo 
deverá utilizar método do caminhamento elétrico (CE) e sondagem vertical (SV). 
 
3.3.17 Elaboração de Estudos e Projetos complementares não previstos no escopo 
descrito nestas Diretrizes, necessários à conclusão do Projeto das Redes e dos Ramais. 
 
3.3.18 Prazos 
 
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. 
 
4 QUALIDADE NO PROJETO 
 
4.1 O CONTRATADO deverá apresentar Procedimentos da Qualidade no Projeto, 
contemplando: 
 

 - Controle de projeto; 
 - Controle de documentos e dados; 
 - Identificação e rastreabilidade. 

 
4.2 Controle de Projeto 
 
O CONTRATADO deverá estabelecer e manter procedimentos para o Controle de Projeto 
abrangendo: 
 

 - Planejamento do projeto; 
 - Interfaces técnicas e organizacionais; 
 - Entrada de projeto; 
 - Saída de projeto; 
 - Verificação de projeto. 

 
4.2.1 Planejamento do projeto 
 
O CONTRATADO deverá atender aos requisitos definidos no subitem 3.3.1 destas 
Diretrizes (Planejamento Geral dos Serviços). 
 
4.2.2 Interfaces Técnicas e Organizacionais 
 
O CONTRATADO deverá apresentar o organograma para os Serviços de Projeto, bem 
como definir as interfaces técnicas e organizacionais entre os que participam do processo 
de projeto. 
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O CONTRATADO deverá considerar as interfaces internas e as interfaces com a PBGÁS, 
a qual participará do processo de projeto, através da análise e aprovação dos 
documentos. 
 
4.2.3 Entrada de Projeto 
 
O CONTRATADO deverá manter o controle das entradas de projeto, compreendendo: 

 - Os dados técnicos contratuais fornecidos pela PBGÁS, e; 
 - Os dados técnicos complementares, definidos pela PBGÁS durante a fase de 

desenvolvimento do Projeto, através de comentários na documentação técnica e / 
ou através de esclarecimentos prestados ao CONTRATADO. 

 
4.2.4 Controle de saída de projeto 
 
O CONTRATADO deverá manter o controle da distribuição da documentação técnica, 
para comentários da PBGÁS. 
O controle de documentos deverá atender o definido no subitem 4.3 (Controle de 
documentos e dados), deste documento. 
 
4.2.5 Verificação de Projeto 
 
O CONTRATADO deverá executar a “verificação de projeto” antes de sua emissão. A 
verificação deverá ser feita por profissional qualificado, que não tenha participado 
diretamente da elaboração do documento, mas que tenha pleno conhecimento do 
assunto. 
Fica definido e claro que a ação da PBGÁS, através dos comentários / aprovação dos 
documentos, não tem a responsabilidade de verificação de projeto do CONTRATADO. 
Essa função é de integral responsabilidade do CONTRATADO, através de seu Sistema 
da Qualidade. 
 
4.3 Controle de Documentos e Dados 
 
4.3.1 O CONTRATADO deverá estabelecer e manter procedimentos documentados para 
controlar: 

 Os Dados de Entrada para desenvolvimento do Projeto conforme definido no 
subitem 4.2.3 acima (Entrada de projeto), 

 Os Documentos de Projeto, conforme definido no subitem 4.3.2. abaixo, 
 A distribuição de documentos, conforme subitem 4.3.3 abaixo. 

 
4.3.2 Controle de Documentos de Projeto 
 
O CONTRATADO deverá apresentar o procedimento adotado para controle de 
documentos, considerando as seguintes diretrizes: 
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a) Toda documentação de projeto será relacionada na “Lista de Documentos”, a qual 
deverá ser atualizada sempre que houver revisão, inclusão ou cancelamento de 
documentos. Após a primeira emissão da “Lista de Documentos”, o CONTRATADO não 
poderá alterar a numeração de documentos, podendo, entretanto, proceder a 
cancelamentos ou inclusões. A Lista de Documentos de projeto será emitida por processo 
informatizado, conforme modelo PBGÁS. 
b)  A cada emissão de um documento de projeto corresponderá uma revisão do 
mesmo.  Somente serão distribuídas as folhas revisadas de cada documento quando o 
documento possuir folha de capa. Esta deverá, também, ser revisada e distribuída junto 
com as folhas alteradas.  As revisões deverão ser historiadas na primeira folha do 
documento.  
c) O cancelamento de qualquer documento de projeto será efetuado através da 
emissão de revisão do mesmo com a indicação em destaque de que o mesmo está 
CANCELADO. 
d) A tramitação dos documentos de projeto entre o CONTRATADO e a PBGÁS 
deverá ser controlada por um documento transmitente (Guia de Remessa).  
e) Os documentos de projeto devem ser verificados, aprovados, assinados e datados 
pelo CONTRATADO, antes de sua emissão à PBGÁS. 
 
4.3.3 Distribuição de Documentos de Projeto 
 
O CONTRATADO deverá apresentar o procedimento adotado para controle da 
distribuição dos documentos, considerando que: 
 
a) Toda documentação de projeto deve ser submetida à ação da PBGÁS em meio 
digital e em 2 (duas) vias impressas, 
b) Toda remessa deve ser feita por Guia de Remessa, 
c) A cada emissão ou revisão de documento, deve ser necessariamente emitida a 
“Lista de Documentos” revisada, bem como o arquivo digital do documento. 
d) Adicionalmente deverão ser providenciadas pelo CONTRATADO 3 (três) cópias 
impressas para encaminhamento e aprovação nos órgãos públicos e concessionárias. 
 
4.4 Identificação e Rastreabilidade 
 
4.4.1 Todos os documentos de projeto deverão ter a identificação conforme a Norma de 
Codificação de Documentos da PBGÁS. Em complemento, deve ser observado: 
- Grupo 5: Código Complementar - Este grupo, cujo código é constituído por 3 (três) 
letras, identifica os documentos emitidos pelo CONTRATADO, e será fornecido pela 
PBGÁS. 
- Grupo 7: Revisão - Este grupo deve ser preenchido conforme segue: 
O documento, quando em sua 1ª emissão, deve estar na Revisão 0, e com status “Para 
Aprovação”; 
- Após análise da PBGÁS, poderão ocorrer duas situações: 
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a) Se o documento for devolvido para o CONTRATADO na condição “Sem Aprovação” ou 
“Aprovado com Comentários”, este deverá ser emitido revisado (Revisão A), e 
encaminhado novamente para análise. As sucessivas revisões até a aprovação da 
PBGÁS terão seqüenciais alfabéticas; 
b) Se o documento for devolvido para o CONTRATADO na condição “Aprovado”, este 
deverá ser emitido revisado (Revisão 1), com status “Liberado para Execução”. 
Sucessivas revisões terão seqüenciais numéricas. 
 
4.4.2 Todo documento revisado deve conter a descrição resumida e a finalidade da 
revisão. Toda parte revisada deve ser assinalada em destaque (com “ameba”). No campo 
de descrição das revisões deve constar todo o histórico das revisões, desde a 1ª emissão 
(Revisão 0 do documento). 
 
5 ENTREGA FINAL DA DOCUMENTAÇÃO (LIVRO DE PROJETO) 
 
5.1 Ao término dos serviços, antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo 
(TRD), o CONTRATADO deverá entregar toda Documentação de Projeto, atualizada, 
como segue: 
 
5.2 Os arquivos digitais dos documentos devem ser entregues gravados em CD ou DVD 
devidamente identificado, e seu conteúdo organizado em “pastas” divididas da seguinte 

forma: 
 Lista de Documentos; 
 Projeto Executivo; 
 Documentos da Qualidade 

 
5.3 A documentação impressa (02 cópias) deve ser entregue organizada em Manuais 
(MA), devidamente identificados, conforme o seguinte padrão: 

 Pasta ELETRON, tipo pino / tubo na cor branca, com plástico frontal e lateral para 
identificação; 

 Documentos organizados conforme o item 5.2 acima. 
 Correspondências emitidas pelos órgãos públicos (Prefeituras, FATMA, IPHAN, 

DEINFRA, DNIT, CELESC, FIBRA ÓPTICA, IBAMA ou outros) com a aprovação do 
projeto para implantação do ramal. 

 

6 APÊNDICES 
 
6.1 Fazem parte deste documento os APENDICES A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. 
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APÊNDICE A 
FLUXOGRAMAS DE TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS  
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APÊNDICE B 
NORMA DE COORDENAÇÃO PBGÁS / CONTRATADO 
 
1. REPRESENTANTES 
 
Os representantes da PBGÁS e do CONTRATADO serão definidos na reunião de 
abertura do projeto. 
 
2. COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 
 
Toda troca de correspondência sobre assuntos de projeto deverá ser emitida em nome 
dos Coordenadores do Contrato do CONTRATADO ou da PBGÁS, designados na 
reunião de abertura dos serviços de projeto. 
Considerar ainda que: 

a. Toda correspondência será enviada em original com duas cópias.  Uma cópia será 
devolvida com a assinatura de recebimento servindo como recibo do destinatário. 

b. Toda correspondência técnica ou administrativa deverá fazer referência ao número 
do Contrato e tratar de um único assunto, o qual deverá estar claramente 
mencionado no tópico “Referência”. 

c. Entendimentos verbais poderão ser confirmados por escrito, através do 
representante autorizado, se julgado necessário.  Esta confirmação ficará a cargo da 
parte interessada em manter o registro do assunto tratado. 

d. Reuniões: todos os assuntos acertados em reuniões serão formalizados em “Atas de 
reuniões”, as quais deverão ser datadas. As reuniões serão semanais ou definidas 
conforme critério da fiscalização. 

e. A tramitação de documentos entre o CONTRATADO e a PBGÁS deverá ser 
conforme definido no Apêndice A deste documento - Fluxograma de tramitação de 
documentos. Os endereços para correspondência serão definidos na reunião de 
abertura do projeto. 

 
3. FISCALIZAÇÃO 
 
A fiscalização dos serviços de Projeto de detalhamento poderá ser gerencial ou técnica e 
será executada por prepostos da PBGÁS, os quais serão designados após a emissão da 
Autorização de Fornecimento. A fiscalização dos serviços poderá ser executada nos 
escritórios da PBGÁS ou do CONTRATADO, aos quais os prepostos da PBGÁS terão 
amplo acesso.  
 
3.1 Fiscalização do Contrato 
 
A PBGÁS designará o Fiscal do Contrato, o qual será o responsável pela coordenação e 
fiscalização dos serviços de Detalhamento de Projeto, o que compreende, dentre outras, 
as seguintes atividades: 
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a) Coordenação: 
 coordenação geral das ações da PBGÁS junto ao CONTRATADO; 
 expedição e recebimento de correspondências em nome da PBGÁS; 
 programação das atividades de fiscalização da PBGÁS junto ao CONTRATADO. 

 
b) Planejamento e controle: 

 análise e aprovação do planejamento dos serviços do CONTRATADO; 
 análise e aprovação dos procedimentos para controle dos serviços/documentos; 
 análise e aprovação de eventuais reprogramações de serviços; 
 análise e aprovação de eventuais Modificações de Serviços propostas pelo 

CONTRATADO; 
 controle físico e financeiro do CONTRATO. 

 
c) Desenvolvimento dos serviços: 

 aprovação de currículos; 
 providencias quanto ao fornecimento de informações para o desenvolvimento dos 

serviços; 
 medição mensal dos serviços e expedição do Boletim de Medição. 

 
3.2 - Fiscalização técnica 
 
A PBGÁS designará especialista, o qual será o responsável pela fiscalização técnica dos 
serviços de Detalhamento de Projeto, compreendendo, dentre outras, as seguintes 
atividades: 
a) análise e aprovação dos procedimentos de execução e de verificação e demais 
documentos relativos ao Controle da Qualidade de projeto; 
b) identificação, avaliação e comunicação de eventuais deficiências nos processos de 
execução, capazes de comprometer os custos, prazos ou qualidade do projeto; 
c) acompanhamento dos serviços técnicos executados pelo CONTRATADO, fornecendo 
informações, comentando ou aprovando documentos técnicos.  
 
4. TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 
Os documentos gerenciais serão encaminhados aos representantes designados conforme 
item 1, acima. A documentação técnica será distribuída conforme definido no Apêndice A 
deste documento - Fluxogramas de Tramitação de Documentos.  
A quantidade de cópias incluídas nos preços é definida no item 6 deste Apêndice. 
 
5. PRAZO 
 
Prazo de comentários e incorporação de comentários 
Os documentos de projeto serão comentados pela PBGÁS nos seguintes prazos: 
Emissão para aprovação: 10 dias corridos, contados da data de recebimento do 
documento; 
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Emissão aprovada / liberada para construção: 03 dias corridos, contados da data de 
recebimento do documento. 
Os comentários apresentados pela PBGÁS deverão ser incorporados no prazo de 10 dias 
corridos a partir da data de seu recebimento pelo CONTRATADO. 
 
6 - QUANTIDADE DE DOCUMENTOS 
 
 Fica definido e claro que além do quantitativo de cópias definido neste item, é obrigação 
do CONTRATADO, o fornecimento para a PBGÁS do arquivo digital do documento a 
cada emissão do mesmo. Este fornecimento poderá ser feito através de CD ou DVD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISSÃO N.º DE VIAS 
 FISCALIZ. PROJETO FISCALIZ. CAMPO 
P / APROVAÇÃO (PA) 02 - 
ATENDENDO COMENTÁRIOS (AT) 02  
LIBERADO P/ EXECUÇÃO (LC) 02  
LIVRO DE PROJETO (LP) 01 01 
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APÊNDICE C  

DIRETRIZES PARA A FORMA DIGITAL 
 
Para a forma digital do desenho deve ser adotado o critério abaixo, conforme prancha da 
modelo PBGÁS (Anexo Q13), logo qualquer duvida a respeito destas diretrizes, o 
CONTRATADO deverá pedir orientações à PBGÁS (fiscal do contrato). 
 
a) Os desenhos deverão ser entregues em versão oficial do software AutoCAD 2000 da 

AUTODESK na extensão DWG. 
b) Não serão aceitas versões educacionais do AutoCAD.  
c) O objetivo dos projetos produzidos em AutoCAD 2000 é permitir a migração das 

informações para um sistema mais eficaz de Geoprocessamento de dados como o GIS 
ou SIG, auxiliando na coleta de dados, tratamento das informações e aplicação dos 
sistemas para toda a companhia (PBGÁS). 

d) Deverá ser utilizado o menor número possível de “layers” sendo básicos os seguintes: 
 0 
 Eixo 
 Estaca 
 Formato 
 Hachura 
 Malha 
 Marco 
 Perfil 
 Pista 
 Tabela 
 Texto 
 Tubo DN 10” 
 Tubo DN 8” 
 Tubo DN 6” 
 Tubo DN 4” 
 Tubo DN 3” 
 Tubo DN 2” 
 Tubo PEAD 32 mm 
 Tubo PEAD 63 mm 
 Tubo PEAD 110 mm 
 Tubo PEAD 200 mm 

 
O nome dos “layers” e cores deverão explicitar claramente o seu conteúdo, conforme 
legenda apresentado na prancha modelo, Anexo Q13. 
e) Todos os desenhos Planta e Perfil deverão ser em formato digital, abrangendo 500 m 

de faixa longitudinal, a largura da faixa de domínio da via, a largura da faixa não 
edificante e a edificação adjacente à via. Conforme a necessidade deverá ser 
complementada até a largura de interferência da execução da obra. 
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f) A escala horizontal e vertical devem ser de 1:500, o formato da prancha será de 
594mm x 1300 mm, conforme desenho modelo: Anexo Q13.  

g) O sistema de coordenadas utilizado nos projetos geométricos é o UTM (Universal 
Transverso de Mercator) que possibilita a representação de pequenas porções do 
globo terrestre e a importação de dados de sistemas de posicionamento global (GPS), 
sem a necessidade de conversão. O sistema de coordenadas padrão utilizado em 
planta deverá ser o DATUM GEODÉSICO SIRGAS 2000 (GEOCENTRICO). No início e 
fim da representação dos 500 m longitudinais dos dutos, deve-se inserir as 
coordenadas georreferenciadas em SIRGAS 2000 e DATUM SAD 69, a fim de auxiliar 
na migração do sistema de geoprocessamento da informação, conforme desenho 
modelo: Anexo Q13. Neste item cabe solicitar orientação a fiscalização da PBGÁS em 
caso de duvidas. 

h) A unidade dos desenhos deverá ser metros, isto é, cada unidade no desenho 
corresponderá a 1,00 metro e a escala de plotagem deve ser 1:1. 

i) Os dados do desenho geométrico devem ser transferidos para o AutoCAD em layout 
“Model”, obedecendo algumas particularidades:  
 Em um arquivo 2D– planimetria - as coordenadas de um ponto devem ser 

representadas da seguinte forma: (x, y, z) = (x, y, 0); 
 Em um arquivo 3D– planialtimetria – as coordenadas de um ponto são 

representadas da seguinte forma: (x, y, z) = (x, y, z). 
j) A malha deve ser criada em todo projeto geométrico. Esta malha deve ser 

georreferenciada utilizando a ferramenta UCS do AutoCAD, devendo cobrir a extensão 
de 500 metros do desenho de forma a facilitar a medida de coordenadas de qualquer 
ponto. 

k) Deverá ser utilizado o sistema de coordenadas UTM, com malha de 50m. Utilizar cor 
n.º 8. 

l) Informar sempre o “DATUM” horizontal (N) e vertical (E) em cada desenho, e também a 
escala gráfica. 

m)  Deve conter caixa de texto com as coordenadas de todos os equipamentos da RDGN, 
como VES, ERS, ERPM, EM, ERP, etc. 

n) Nos desenhos “as built”, além das coordenadas mencionadas acima, devem conter 
ainda a planilha com as coordenadas das soldas e estacas implantadas, conforme 
representado no desenho modelo: Anexo Q13. 

o) Será obrigatória a apresentação em cada desenho de uma planilha contendo as 
coordenadas dos PI (pontos de inflexão) do trecho desenhado. 

p) A espessura das linhas deverá ser dada em tela por meio de “polyline”, nunca por meio 
de configuração de plotagem (PCP). Deverá ser considerado que a pena utilizada para 
plotagem será a 0.2. (qualquer espessura de linha diferente desta deverá ser dada em 
tela). 

q) As linhas e textos do desenho devem ser em cor preta. O uso da cor em diversos 
elementos do desenho deve ser feito quando estas forem necessárias para o 
entendimento do documento, e em conformidade com a legenda. Não será permitida a 
utilização de cores que dificultem a visualização do desenho após sua plotagem (ex.: 
Amarela, branca e etc) tendo em vista que as plotagens serão coloridas. 
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r) Os demais detalhes da prancha serão realizados no layout “Paper Space” do AutoCAD, 
afim de não interferir e de não sobrecarregar as informações geoprocessadas. 

Estes detalhes serão constituídos em: 
 Margens; 
 Selo de identificação do projeto; 
 Responsáveis; 
 Tabela de revisões conforme padrão PBGÁS; 
 Origem planialtimétrica; 
 Lista de materiais; 
 Notas gerais de recomendação; 
 Documentos de referência e orientação; 
 Convenção de legenda, nome das ruas, rodovias, clientes, ramal, etc.; 
 Convenção de siglas e pavimentos; 
 Planilhas de controle e coordenadas; 
 Área destinada à corte e perfil longitudinal do trecho projetado (representação que 

utilizará a criação de “viewport’s associada” em model paper space); 
 Área destinada à planta baixa geométrica do trecho projetado (representação que 

utilizará a criação de “viewport’s associada” em model paper space). 
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s) Os textos devem ser em fonte default AutoCAD, com altura de 1mm e fator 1 (Somente 
fontes que venham na instalação padrão AutoCAD preferencialmente ROMANS para 
espessuras mais finas e ROMAND e ARIAL, para maiores espessuras): 

t) Deve-se reservar espaço para inclusão de detalhes típicos de construção e montagem 
e dos detalhes adicionais, conforme solicitação do fiscal do projeto. 

u) O projetista deverá utilizar a ferramenta PURGE do AutoCAD a fim de eliminar os 
blocos e “layers” que não sejam necessários ao desenho final, reduzindo ao máximo o 
tamanho de memória do arquivo. 

v) O desenho deve ser confeccionado de forma que o comando “ZOOM EXTENDS” 
enquadre apenas o desenho no monitor, a gravação do arquivo deve ser feita sempre 
neste “ZOOM”. 

 
ÁREA DE VIEWPORT DESTINADA A 

PLANTA GEOMÉTRICA 

 
ÁREA DE VIEWPORT DESTINADA AO 

PERFIL LONGINTUDINAL 
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w) Os elementos componentes do desenho, excetuando-se o carimbo, deverão estar 
afastados 10 mm das margens; 

x) O arquivo DWG deverá ser entregue já configurado para plotagem, de acordo com 
arquivo enviado como modelo. 

y) O arquivo digital deverá ter o nome igual ao n.º do desenho, incluindo a revisão. 
z) Os erros cometidos em função da não observância dos métodos e equipamentos 

estabelecidos neste texto serão de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, que 
será obrigada a corrigi-los, parcialmente ou na sua totalidade, segundo critério da 
Fiscalização do projeto. 
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APÊNDICE D  
CRITÉRIO DE LOCAÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO INTERMEDIÁRIAS 

 
A instalação da válvula de bloqueio de um sistema de distribuição de gás é um dos itens 
necessários para uma eventual ocorrência de um vazamento, manutenção, extensão de 
rede, etc. 
 
As válvulas de bloqueio devem ficar enterradas em locais de fácil acesso, 
preferencialmente fora da faixa de rolamento e deverão ser acionadas manualmente 
através de alavanca.  
 
A PBGÁS adota um critério para locação das válvulas de bloqueio intermediárias na rede 
de gás natural, segundo os critérios definidos abaixo, como limite de distância máxima 
para o espaçamento entre válvulas. 
 
Ramal para Consumidor 
 
Todo ramal para atender consumidores, deverá ter uma válvula de bloqueio no início 
deste, assim como deverá ser instalada válvula de bloqueio na parte externa ao 
consumidor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Montante e a Jusante de Obras Especiais 
 
As obras consideradas especiais compreendem travessias sub-aquáticas, pontes e linhas 
de ferrovias. Serão instaladas válvulas de bloqueio nas travessias sub-aquáticas e pontes 
acima de 30 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linha 

Principal 

Tubulação 

de Gás 

Consumidor 

Obras 

Especiais Tubulação 

de Gás 
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Nas áreas urbanas e rural, o espaçamento entre as válvulas de bloqueio intermediárias, 
será conforme tabela 1 abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1 
Local L (km) Densidade 

Populacional 
Área Rural 3,0 Baixa 
Área Rural 4,0 Sem população 
Área Urbana 1,0 Alta 
Área Urbana 2,0 Média/Baixa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L (Ver Tabela 1) 
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APÊNDICE E - LISTA DE DESENHOS / DOCUMENTOS 

 
 



  
CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 

ANEXO Q5 – DIRETRIZES PARA PROJETO EXECUTIVO DE 

IMPLANTAÇÃO DE RDGN 
 PBGÁS - CIA. PARAIBANA DE GÁS  

 
39 de 48 

 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 

 GERAL 
 

 

 

FOLHA:
 

USUÁRIO:
 

EMPREENDIMENTO:
 

UNIDADE:
 

 

 
APÊNDICE F – GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS (GRD) 
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Obs.: Nas indicações de data deve constar o ano atual vigente. Inclusive na 
numeração da GRD. 

 
 

APÊNDICE G – RELATÓRIO DE PROJETO  
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Obs.: Em todas as indicações de data devem constar o ano atual vigente. 

 
 

APÊNDICE H - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - AF 
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APÊNDICE I – SISTEMA DE COORDENADAS 
 

01- Transporte de Coordenadas 
 
SISTEMA DE COORDENADAS: UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM 
ORIGEM DAS COORDENADAS:  

DATUM GEODÉSICO SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para a  
América do Sul). 

 
 Todos os transportes de coordenadas deverão partir dos Marcos de coordenadas e 

RN do IBGE – Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística. 
 
02- Tolerâncias 
 
 Levantamentos Topográficos em áreas ou faixas destinadas a implantação de Projeto 

Definitivo.  
 
a) Fechamento Linear - O erro relativo máximo admissível para fechamento linear de 
poligonais deve ser de 1/10000. (um metro para dez mil metros de poligonal). 
b) Fechamento Angular – O erro máximo admissível para fechamento angular de 
poligonais deve ser de 30” x N  (30 segundos vezes a raiz quadrada de  N), SENDO “N” 
o número de vértices da poligonal .  
c) Fechamento Altimétrico: O erro máximo admissível para nivelamento geométrico de 
poligonais deve ser de 10mm x L (10 milímetros vezes a raiz quadrada de L), sendo “L” o 
número de quilômetros da poligonal. 
 
03 - Verificação do Erro de Fechamento 
 
Todas as operações devem ter o erro de fechamento verificado, caso o erro admissível 
seja ultrapassado, devem se realizadas todas as operações necessárias para adequá-lo 
ao disposto no item 02.  
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APÊNDICE J – TOPOGRAFIA 

 
1.1 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
Este documento tem como objetivo definir as diretrizes gerais para a execução de 
serviços topográficos. 
São considerados serviços técnicos topográficos os trabalhos de engenharia relacionados 
à coleta de informações topográficas e outros dados técnicos de determinada área e seu 
entorno, executados por profissionais legalmente habilitados. 
Fazem parte dos serviços topográficos os levantamentos planimétricos e planialtimétricos, 
contendo todas as informações necessárias para a elaboração e locação de projetos, nas 
diversas áreas de implantação. 
Estes deverão atender, necessariamente, às especificações descritas a seguir e às 
demandas estabelecidas pelo fiscal do projeto e pelos setores envolvidos da própria 
PBGÁS. 
 
1.2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços topográficos consistem em uma série de medições de ângulos, distâncias e 
níveis em determinada área, com a finalidade de representá-la em um plano, em uma 
escala apropriada e com alto grau de precisão. Como produto final, tem-se a planta 
topográfica, que contém as projeções ortogonais cotadas das diversas feições 
topográficas, tais como edificações, arruamentos, desníveis do terreno, drenagens, 
caixas, poços de visita, rede de água, esgoto, elétrica, fibra ótica, e demais infra-
estruturas, dentre outras interferências naturais ou artificiais. Em etapa distinta, efetua-se 
a locação dos elementos de projeto (edificações, eixo, traçado, divisas etc.). 
Na fase de execução dos serviços, a PBGÁS poderá solicitar ao CONTRATADO o 
acompanhamento do processo, que engloba a realização de reuniões e vistorias ao local, 
conforme a conveniência. 
O estudo topográfico poderá ser executado no mínimo em 3 (três) etapas distintas, a 
critério da Fiscalização da PBGÁS: 

-1ª etapa – Serviços topográficos de Campo; 
-2ª etapa – Serviços de escritório (processamento dos dados, relatório topográfico 

e desenho); 
-3ª etapa – Locação do projeto (eixo, traçado e outros elementos necessários). 

 
1.2.1 - 1ª Etapa – Serviços Topográficos de Campo 
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. 

 
a) Transporte de Coordenadas e Referência de Nível (RN) 
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O CONTRATADO deverá executar o serviço de transporte de coordenadas e RN 
até o local do projeto, utilizando marcos padrões da PBGÁS já implantados e/ou marcos 
de referência oficiais do IBGE.  

O transporte de coordenadas e RN deverá ser executado com a utilização de 
equipamento preciso, do tipo GPS geodésico de alta precisão, equipamento de medição e 
armazenamento eletrônico de dados topográficos.  
 
B) Levantamento Planialtimétrico Cadastral 

O levantamento planialtimétrico só poderá ser iniciado após a apresentação e 
aprovação, pelo fiscal da PBGÁS, do perímetro da área a ser levantada. 

Para a execução do levantamento planialtimétrico cadastral, deverá ser implantada 
uma poligonal fechada, que dará apoio a todo o levantamento. Esta poligonal de serviço 
terá como origem os pontos da poligonal de transporte. 

Quanto à precisão, a poligonal de serviço deverá atender aos mesmos critérios 
estabelecidos para a poligonal de transporte, com valores máximos de 1:10.000 para o 
erro relativo e de 10mm x L (10 milímetros vezes a raiz quadrada de L), sendo “L” o 
número de quilômetros da poligonal,  para o erro altimétrico.  

Não será admitida a implantação de poligonais abertas como base para o 
levantamento, em hipótese alguma. 

Na área de projeto, a faixa cadastrada deverá abranger uma vez a largura total da 
via, considerando o eixo como referência, a largura da faixa de domínio da via, a largura 
da faixa não edificante e a edificação adjacente à via, ou ainda, seguindo critério da 
fiscalização da PBGÁS. O levantamento não poderá ser interrompido pela presença de 
obstáculos, como muros, cercas, etc. O interior dos lotes ao longo da via deverá ser 
cadastrado parcialmente, considerando todos os elementos relevantes para o projeto 
(edificações, caixas, demais construções e interferências). 

No levantamento da faixa estudada, todas as interferências consideradas 
relevantes para o projeto deverão ser cadastradas, tais como: 
-Adutora; 
-Redes aéreas e enterradas, de serviços públicos ou privadas, como por exemplo, fibra 
ótica, GVT, água, drenagens, esgoto, telefone, energia elétrica, gás, oleodutos, águas 
servidas, etc.; 
-Afloramento de rochas; 
-Árvores de grande porte com seus diâmetros e caracterização da espécie; 
-Construções (muros, cercas, torres de qualquer tipo, alicerces, divisas dos lotes etc.); 
-Cursos d’água (córregos, ribeirões e rios); 
-Edificações de qualquer tipo (com as respectivas numerações e outras informações 
relevantes); 
-Taludes; 
- Calçadas, cercas, muros, grades; 
-Vias públicas: bordo de pista, meio-fio, sarjeta; 
-Tipo de pavimento das vias; 
-Padrões existentes: água e energia elétrica; 
-Outras interferências (postes, placas, semáforos, faixa de pedestres, etc.). 
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A representação em planta dos cursos d'água ou lagos deverá conter o sentido de 
escoamento, na planta perfil a delimitação da linha d’água e a cota máxima de cheia.  
No quadro de notas é imprescindível a indicação da data do cadastro destas informações. 
No cadastro de Caixas, Bocas de Lobo (BL´s) e Poços de Visita (PV´s), deve-se fornecer 
as seguintes informações: 
-Caracterização do uso (PVA, válvulas de manobra, PVE, ENERGISA, CAGEPA, 
companhias telefônicas, Caixas, etc.); 
-Cotas de topo; 
-Cota de fundo (montante e jusante); 
-Diâmetro da tubulação (montante e jusante); 
-Direção de Escoamento (montante e jusante). 
O CONTRATADO deverá contatar as concessionárias de serviços públicos e solicitar os 
cadastros atualizados, para sua confirmação em campo e lançamento no desenho. 
Todas as edificações existentes na faixa de domínio da via deverão ter suas soleiras 
cadastradas (portão e varanda). 
Caso o fiscal constate erros de levantamento ou insuficiência dos pontos cadastrados, o 
CONTRATADO deverá providenciar a complementação do levantamento, sem ônus para 
a PBGÁS. 
 
1.2.2 - 2ª Etapa – Serviços de Escritório – Processamento dos dados, Relatório 
Topográfico e Desenho 
 

A etapa dos serviços de escritório engloba os trabalhos de seção técnica, 
compreendendo o processamento dos dados (cálculos), desenho e o Relatório de 
apresentação dos serviços topográficos. 

Após a execução dos cálculos, o CONTRATADO deverá entregar o Relatório 
Topográfico constando os seguintes itens: 
-Cadernetas eletrônicas de campo; 
-Memoriais de cálculo das poligonais; 
-Memoriais de cálculo das irradiações; 
-Croquis de campo. 
 
O desenho geométrico deverá atender à padronização estabelecida pela PBGÁS, 
relacionada à representação das diversas feições topográficas e aos modelos de formato 
e de selo. Além da padronização, deve-se atentar para as informações consideradas 
relevantes para uma planta topográfica, tais como a localização dos marcos de partida e 
implantados, localização e coordenadas dos pontos de poligonal, diagrama de transporte, 
articulação de pranchas etc., conforme modelo no Anexo Q13. 
As escalas de apresentação dos desenhos geométricos deverão ter: 
-Planta: 1:500; 
-Perfil longitudinal: 1:500; 
-Seção transversal: 1:100 ou, excepcionalmente, 1:200. 
Os desenhos deverão apresentar todos os dados levantados em campo e, ainda outros 
elementos significativos, tais como: 
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-A localização detalhada e as coordenadas dos marcos de partida e dos marcos 
implantados, caso necessário; 
-Diagrama do transporte de coordenadas, contendo quadro com os azimutes, distâncias, 
coordenadas e cotas das estações de passagem; 
-Coordenadas de inicio e fim de cada trecho em planta; 
-Coordenadas de equipamentos como, VES, ERS, ERPM, EM, ERP e etc; 
-Número do desenho e indicações dos desenhos de referência, inclusive quando desenho 
Particular; 
-Indicação do Norte; 
-Curvas de nível de metro em metro, com o lançamento de cotas nas curvas múltiplas de 
5; 
-Nomes dos logradouros públicos; 
-Largura das vias e dos passeios; 
-Tipo de pavimento. 

No desenho do perfil deverão ser indicadas as estacas de interseção com as vias 
transversais e suas cotas. 

O levantamento dos cadastros das redes públicas deverá ter sua identificação em 
planta, através do padrão de convenções adotado pela PBGÁS, conforme modelo (Anexo 
Q13). É obrigatória na apresentação do projeto em planta e perfil, o cadastro e 
profundidades das redes de terceiros, assim como as distancias em cota do duto 
projetado em relação à geratriz superior ou inferior do cadastro. 

Em pontos onde houver necessidade de estudos especiais, as seções serão 
prolongadas até uma extensão considerada suficiente para aqueles estudos. 

Nas seções transversais, todos os obstáculos encontrados deverão ser levantados 
e representados, tais como casas, muros, meios-fios, cercas etc. Estes obstáculos não 
podem ser considerados impedimento para dar continuidade à seção até a extensão 
estabelecida. 

As ruas transversais e paralelas deverão ser levantadas conforme as diretrizes 
dadas pela Fiscalização da PBGÁS. 

Os desenhos das Seções Transversais deverão conter os obstáculos encontrados 
(casa, edificações, muros, cercas, meio fios, grades, etc.), com a anotação das cotas das 
soleiras. 

 
1.2.3 - 3ª Etapa – Locação do projeto (eixo, traçado e outros elementos necessários) 
 

O trecho de implantação da RDGN deverá ser estaqueado de 20m em 20m. 
A locação deverá ser fechada linear, altimetricamente e angularmente nos marcos 

do levantamento. Os pontos notáveis de locação (estaca zero, estaca final, estacas de 
igualdade e as estacas de interseção) deverão ser destacados em projeto. 

Na interseção de vias, deve-se informar em seu eixo a quilometragem especificada 
pelo órgão controlador da via, SEINFRA, DNIT, DER, Município, etc.. 

Nesta fase, todos os serviços deverão ser executados com a utilização de GPS 
geodésico, especificado no item de Transporte de Coordenadas e RN. O nivelamento 
também poderá ser executado com o uso de nível, a critério do fiscal. 
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Todos os pontos do eixo locado deverão ser nivelados e seccionados 
transversalmente de maneira simétrica. 

Nos trechos em curva, as seções do estaqueamento deverão ser tiradas seguindo 
a direção do raio da curva. 
 
1.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os erros cometidos em função de não observância dos métodos e equipamentos 
estabelecidos neste texto serão de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, que os 
corrigirá, parcialmente ou na sua totalidade, segundo critério da Fiscalização do projeto. 
 
1.4. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

Os levantamentos topográficos deverão atender também às seguintes Normas e 
Práticas Complementares: 
-ABNT: NBR 13133:1994 – Execução de levantamento topográfico 
-Decreto n.º 89.817 de 20/06/84 – Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da 
Cartografia Nacional quanto aos Padrões de Exatidão 
-Especificações e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos – IBGE – Resolução 
PR n.º 22 de 21/07/83.  
- Norma Petrobras N-0047D; 
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1. OBJETO 
 
Contratação de serviços de projeto, fornecimento de materiais, instalação e montagem do 
sistema de proteção catódica dos ramais para interligação de novos consumidores da Rede 
de Distribuição de Gás Natural da PBGÁS no Estado de Paraíba. 
 
 
2. ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 
Elaboração de uma Lista Geral de Documentos a qual deverá identificar toda a 
Documentação Técnica como desenhos, memoriais, especificações, memórias de cálculo, 
lista de materiais, estudos e relatórios, com a numeração de acordo com a Norma de 
Codificação de Documentos da PBGÁS, indicando a data de emissão, situação, revisão e 
Guias de Remessas. Essa Lista deverá ser emitida concomitantemente com o Planejamento 
Geral dos Serviços, isto é, antes da emissão dos documentos de projeto. A Lista de 
Documentos deve ser elaborada conforme modelo PBGÁS. 
 
Faz parte do escopo todos os detalhes necessários à completa implantação do sistema de 
proteção catódica de todas as linhas de distribuição de gás em aço e suas instalações de 
apoio, e que são resumidas a seguir: 
 
2.1 Análise das informações básicas apresentadas; 
 
2.2 Levantamento cadastral nos locais onde for proposta a instalação de quaisquer 
equipamentos que venham a fazer parte do sistema de proteção catódica, como segue: 
 
 Deverão ser levantadas as áreas dos locais, com indicação dos seguintes detalhes: 

alinhamentos prediais, muro, cercas, guias, bueiros, tampões de poços de visita, postes, 
córregos, e outros que porventura possam vir a interferir na execução das obras; 
 Plantas na escala 1:500 e detalhes em escala adequada; 
 Amarração através de pontos notáveis (guias, postes, esquinas, e outros); 
 Obter em nome da PBGÁS, junto aos órgãos competentes e/ou empresas de serviços o 

cadastro das diversas concessionárias dos serviços públicos (energia elétrica, água, esgoto, 
galeria de águas pluviais e outras instalações) confirmando em campo a localização, para 
permitir a elaboração do projeto de instalação do sistema de proteção catódica da rede de 
distribuição de gás, tais como: pontos de teste, caixas de interligação, camas de ânodos, 
retificadores de corrente e outros; 
 
2.3 Projetos de detalhes de pontos críticos, quando existirem, tais como: nos pontos de 
interferência com outras empresas, nos padrões exigidos por estas; 
 
2.4 Elaboração de lista de material detalhada; 
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2.5 Elaboração das especificações de todos os materiais; 
2.6 Negociação com os proprietários particulares e/ou concessionárias de serviços dos 
locais onde haja a necessidade de instalação de equipamentos que façam parte do sistema 
de proteção catódica da rede de distribuição de gás; 
 
2.7 Elaboração de Lista de Documentos do projeto no padrão PBGÁS; 
 
2.8 Preparação da documentação necessária para aprovação do projeto e da instalação de 
equipamentos que façam parte do sistema de proteção catódica da rede de distribuição de 
gás,(memoriais descritivos, memoriais de cálculo, desenhos e outros); 
 
2.9 Obtenção em nome da PBGÁS de autorizações e permissões de instalações junto aos 
proprietários particulares e/ou concessionárias de serviços, órgãos públicos, Prefeituras,  
concessionárias de energia elétrica, órgãos responsáveis pelo meio ambiente, patrimônio 
histórico, por córregos e rios, e outros; 
 

2.10 Fornecimento de mão de obra 
 
2.10.1 É de responsabilidade da Contratada, o fornecimento de toda mão de obra, 
especializada ou não, para o integral cumprimento do escopo dos serviços de: levantamento 
de campo; projeto; administração. 
O pessoal de campo deverá estar devidamente uniformizado e portando os equipamentos 
de proteção (EPIs). 
 
2.11 - Transporte 
 
2.11.1 É de responsabilidade da Contratada, o transporte, ao local da obra, de todo material, 
equipamentos, máquinas e de toda mão de obra, necessários à execução dos serviços. 
 
 
3. DESCRIÇÃO - PROJETO DE PROTEÇÃO CATÓDICA. 
 
O projeto de proteção catódica deverá contemplar: 
 
3.1 Descrição das instalações; 
 
3.2 Apresentação e análise dos dados obtidos nos trabalhos de levantamento de campo, 
informando a forma como foi realizado; 
 
3.3 Análise técnica e econômica na escolha do método de proteção catódica a ser adotado; 
 
3.4 Lista de Documento; 
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3.5 Memória de cálculo; 
 
3.6 Memorial descritivo; 
 
3.7 Plantas e desenhos detalhados de construção; 
 
3.8 Lista e especificação dos materiais a serem utilizados; 
 
3.9 Especificação para montagem, testes, operação e manutenção do sistema projetado. 
 
 
4. DESCRIÇÃO – LEVANTAMENTO DE CAMPO 
 
4.1 Medições 
 
 Medições das resistividades elétricas do solo ou da água, em profundidades diferentes, 

ao longo da região atravessada pela estrutura; 
 
 Levantamento e análise das condições de operação das fontes de força eletromotriz 

(estradas de ferro eletrificadas e sistemas de proteção catódica instalados em outras 
estruturas e potencial elétrico dos pés das torres de transmissão de energia elétrica) que 
cruzam ou se aproximam das estruturas; 
 
 Levantamento completo das fontes de suprimentos de energia elétrica para a 

alimentação de retificadores, para o caso dos sistemas por corrente impressa; 
 
 Escolha dos melhores locais para a instalação de camas de ânodos galvânicos ou 

inertes, retificadores, pontos de teste, caixas de interligação, juntas isolantes e dispositivos 
de proteção, levando em consideração vandalismo, erosão, inundações, condições de 
acesso e se são áreas urbanas ou rurais; 
 
 Outros levantamentos julgados necessários. 

 
4.2 Equipamentos para o levantamento 
 
4.2.1 Todo e qualquer equipamento e acessório necessário aos serviços acima 
especificados deverão ser de inteira responsabilidade da empresa responsável pela 
execução dos serviços. 
 
4.2.2 Equipamentos que deverão estar disponíveis para a medição: 
 
 Dois (02) medidores de resistência de terra; 
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 Dois (02) voltímetros calibrados, com certificação; 
 
 Duas (02) semi-células de cobre-sulfato de cobre; 

 
 Cabos elétricos, eletrodos, garras e conectores; 

 
 Demais equipamentos e acessórios necessários e sobressalentes. 

 
4.2.3 Um dos instrumentos deve ser utilizado para comparação, que deve ser efetuada a 
cada dez pontos medidos. 
 
4.3 Método de medição da faixa de dutos 
 
 Determinar a resistividade elétrica do solo pelo método de Wenner (NBR 7117); 

 
 Levantamento da resistividade de 500 em 500 m, à profundidade de 1,5m, a cada dez 

medições efetuar também medidas nas profundidades de 3m; 4,5m e 6m; 
 
 Nas áreas de baixa resistividade deverá ser prevista medições nas margens, e caso as 

extensões nestas regiões ultrapassem 20m deverão ser realizadas medições a fim de 
delimitar-se estas áreas; 
 
 No cruzamento com prováveis faixas para instalação de retificadores/ leito de ânodos, 

deverão ser realizadas medições nas profundidades de 1,5m; 3m;  4,5m e 6m. 
 
4.4 Faixa para retificadores/leito de anodos 
 
 Boas condições de acesso ao local de instalação do retificador; 

 
 Proximidade de rede de distribuição de energia elétrica; 

 
 O mais perpendicular possível em relação aos dutos; 

 
 Anodos afastados no mínimo 50m dos dutos; 

 
 Evitar locais onde haja a possibilidade de alteração de umidade na instalação de anodos; 

 
 Distribuídas ao longo dos dutos de forma mais adequada possível e atendendo ao 

exposto neste item; 
 
 Medição, cuidados e precauções estabelecidas na NBR 7117; 
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 Medições de 20 em 20m nas profundidades de 1,5m; 3m; 4,5m e 6m; 
 
 Realizar medições em um numero maior de pontos caso os valores de resistividade 

variem mais de 50% em relação ao valor médio aritmético dos valores de resistividade 
relativos aquele espaçamento entre eletrodos. 
 
4.5 Outras estruturas 
 
 Identificar as tubulações quanto ao diâmetro, tipo, produto transportado, material e tipo 

de junção; 
 
 Identificação dos equipamentos do sistema de proteção catódica, condições nominais, 

condições operacionais, localização, potenciais de proteção, pontos de teste, juntas 
isolantes. 
 
 
5. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
 
5.1 Documentação – Metodologia de encaminhamento e forma de apresentação 
 
 Encaminhamento, para análise da PBGÁS de duas (02) cópias impressas dos 

documentos (desenhos, memoriais de cálculo, listas de materiais, e outros) que compõem o 
projeto executivo, fornecimento, instalação e montagem do sistema de proteção catódica, 
acompanhadas de uma (01) cópia digital na extensão original e editável; 
 
 Em caso de comentários e alterações, uma das cópias será devolvida para as 

necessárias revisões. Os documentos em sua 1ª emissão, devem estar na Revisão 0, e com 
status “para Aprovação”. Após analisa da PBGÁS, poderá ocorrer duas situações: 
 
 Se o documento for devolvido para a CONTRATADA na condição “Sem Aprovação” 
ou “Aprovado com Comentários”, este deverá ser emitido revisado (Revisão A), e 
encaminhado novamente para análise. As sucessivas revisões até a aprovação da PBGÁS 
terão seqüências alfabéticas; 
 
 Se o documento for devolvido para a CONTRATADA na condição “Aprovado” este 
deverá ser emitido revisado (Revisão 1), com o status “liberado para Construção”. 
Sucessivas revisões terão seqüências numéricas. 
 
 Todo documento revisado deve conter a descrição resumida e a finalidade da revisão.  

 
 Toda parte revisada deve ser assinalada em destaque, através de “ameba”. No campo 

de descrição das revisões deve constar todo o histórico das revisões, desde a 1ª emissão 
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(Revisão 0 do documento); 
 Emissão dos documentos de forma definitiva.  

 
5.2 Documentação a ser entregue 
 
5.2.1 Memorial Descritivo:  
 
Deve ser apresentado todas as informações pertinentes ao projeto, contendo no mínimo, os 
seguintes elementos: 
 

 Sumário; 
 
 Objetivo; 

 
 Descrição sumária da estrutura a proteger, contendo informações que caracterizem a 

mesma, tais como: localização, dimensões principais, finalidades e inter-relacionamentos 
com outras estruturas; 
 
 Levantamento de dados de campo: forma como foram obtidos os dados e a relação dos 

mesmos; 
 
 Descrição do Projeto contendo informações sobre: parâmetros (densidade de corrente 

adotada, resistividade do eletrólito, tipo e eficiência do revestimento, capacidade de corrente, 
potencial e material de anodo, para anodos galvânicos e desgaste e material do anodo, para 
anodos inertes, característica e tipo dos retificadores, no caso de sistemas por corrente 
impressa, vida útil do sistema), critérios (escolha e critérios da seleção do sistema, 
isolamento e interligações elétricas adotadas e justificativa, filosofia adotada no projeto), 
composição do projeto (quantidade, distribuição e localização de retificadores, quantidade 
e tipos de ponto de teste, quantidade e localização de juntas isolantes, quantidade e 
localização dos dispositivos de interligação, quantidade e localização de dispositivos de 
proteção de juntas isolantes), materiais empregados. 
 
5.2.2 Memória de Cálculo 
 
Deverá ser apresentada de forma clara, todo procedimento de cálculo, com citação das 
normas nas quais é baseado, e deverá conter no mínimo: 
 
 Objetivo; 

 
 Parâmetros e critério de projeto adotados; 

 
 Cálculos das áreas a proteger, com detalhes sobre a área de cada região, para efeito de 
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estudo da distribuição de corrente; 
 
 Cálculo detalhado das correntes de proteção; 

 
 Cálculo da massa dos anodos, quantidade de ânodos, leito de anodos e cabos, se for o 

caso, correntes debitadas pelos anodos e critérios de seleção no caso de sistemas 
galvânicos; 
 
 Dimensionamento dos leitos de anodos, critérios de seleção dos retificadores, anodos e 

cabos, no caso de sistemas por corrente impressa; 
 
 Estudo sobre a distribuição de anodos nos sistemas galvânicos e sobre a distribuição das 

fontes de corrente nos sistemas por corrente impressa; 
 
 Cálculos específicos que se façam necessários (correntes de interferência, sistemas de 

drenagem e outros). 
 
5.2.3 Discriminações Técnicas 
 
 Instalação e montagem; 

 
 Condicionamento e Pré-operação; 

 
 Inspeção e manutenção; 

 
 Equipamentos e materiais (e especificações de todos os equipamentos e materiais que 

compõe o sistema de proteção catódica). 
 
5.2.4 Desenhos 
 
 Geral de posicionamento dos elementos do sistema de proteção catódica; 

 
 Plantas de localização de leitos de anodos e/ou retificadores; 

 
 Distribuição de anodos; 

 
 Detalhes necessários. 

 
 Desenhos dos fornecedores (equipamentos). 

 
5.2.5 Cadastros e Negociações 
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 Relatório (no mínimo mensal) dos andamentos das obtenções de cadastros; 
 
 Relatório (no mínimo mensal) dos andamentos das negociações e obtenção de 

autorizações; 
 
 Cópia da documentação fornecida e comprovante de entrega para obtenção de 

autorização; 
 
 Documentação de autorização obtida. 

 
5.3 Documentação Relativa ao projeto Conforme Construído  (“ AS-Built”) 
 
5.3.1 Toda documentação integrante do projeto, deverá ser entregues em duas (02) cópias 
impressas e uma (01) cópia na forma digital, em português, segundo as Diretrizes para a 
Forma Digital; 
 
5.3.2 Após a aprovação do sistema por parte da PBGÁS e concluída a instalação e a 
montagem do sistema,  a Contratada deverá encaminhar para a PBGÁS a documentação 
final conforme construído (“as built” ) de todo o sistema de proteção, com detalhes de todos 
os pontos notáveis (pontos de teste, retificadores, cama de ânodos e outros). 
A documentação impressa (02 cópias) deve ser organizada em Manuais, devidamente 
identificados, em pasta ELETRON, tipo pino/tubo na cor branca, com plástico frontal e lateral 
para identificação, organizados, contendo no mínimo: 
 
 Lista de Documentos; 
 Projeto Executivo; e 
 Documentos de qualidade. 
 
 
6.  DIRETRIZES PARA A FORMA DIGITAL 
 

Para a forma digital do desenho deve ser adotado o critério abaixo, conforme modelo 
PBGÁS:  
 
a) Os desenhos deverão ser entregues em AutoCad R14 ou  em versão superior; 
b) Todos os desenhos Plantas e Perfil deverão ser em formato digital, abrangendo 500 
m de faixa em escala 1:500, em formato A1 estendido (594 mm x 1300 mm); 
c) A unidade dos desenhos deverá ser em metros, isto é, cada unidade no desenho 
corresponderá a 1metro e a escala de plotagem deve ser 2:1; 
d) O desenho deve ser confeccionado de forma que o comando “ZOOM EXTENDS” 
enquadre apenas o desenho no monitor, a gravação do arquivo deve ser feita sempre neste 
“ZOOM”. O desenho não deverá ser feito em Paper Space; 
e) Os textos devem ser em fonte default AutoCAD, com altura de 1mm e fator 1 
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(Somente fontes que venham na instalação padrão AutoCAD preferencialmente ROMANS 
para espessuras mais finas e ROMAND e ARIAL, para maiores espessuras); 
f) Os arquivos entregues não deverão conter “LAYERS” congelados; 
g) Todos os blocos e “LAYERS” que não sejam necessários no desenho final deverão se 
retirados; 
h) A espessura das linhas deverá ser dada em tela por meio de “polyline”, nunca por 
meio de configuração de plotagem (PCP).  Observando a escala de plotagem de 2:1; 
i) Deverá ser utilizado o sistema de coordenadas UTM, com malha de 50m. Utilizar cor 
n.º 8; 
j) Informar sempre o DATUM horizontal e vertical em cada desenho, e também escala 
gráfica; 
k) As linhas e textos do desenho devem ser em cor preta. O uso da cor em diversos 
elementos do desenho deve ser feito quando estas forem necessárias para o entendimento 
do documento, e em conformidade com a legenda; 
l) Os elementos componentes do desenho, excetuando-se o carimbo, deverão estar 
afastados 10mm das margens; 
m) Deverá ser utilizado o menor número possível de “layers” sendo básicos os seguintes:  
 0; 
 Estaca; 
 Formato; 
 Rede de gás;  
 Hachura; 
 Malha; 
 Marco; 
 Perfil; 
 Pista; 
 Tabela; 
 Texto. 

O nome dos “layers” deverá explicitar claramente o seu conteúdo. 
n) O arquivo digital deverá ter o nome igual ao n.º do desenho. 
 
 
7.  ANEXOS 
 

- DETALHES TÍPICOS - PROTEÇÃO CATÓDICA  





        1 / 1                              

PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO PARCIAL  (R$)

PROPOSTO

(A) (C) D = CxA

1

-R$                             

1.1 M 80.000,00 -R$                             -R$                             

1.2 -R$                             

1.2.1 UN. 20,00 -R$                             -R$                             

1.2.2 M 3.000,00 -R$                             -R$                             

2
-R$                             

2.1 M 80.000,00 -R$                             -R$                             

2.2 Sondagem Geofísica para Interligações (Saturação) -R$                             

2.2.1 UN. 20,00 -R$                             -R$                             

2.2.2 M 3.000,00 -R$                             -R$                             

3 -R$                             

3.1 UN. 2.000,00 -R$                             -R$                             

4
-R$                             

4.1 UN. 2,00 -R$                             -R$                             

4.2 Estudo de Interferência Elétrica para paralelismo até 1.000m UN. 1,00 -R$                             -R$                             

4.3 Estudo de Interferência Elétrica para paralelismo acima de 1.000m UN. 1,00 -R$                             -R$                             

5
-R$                             

5.1 UN. 2,00 -R$                             -R$                             

5.2 UN. 1,00 -R$                             -R$                             

6
-R$                             

6.1 M² 3.000,00 -R$                             -R$                             

7 -R$                             

7.1 Hh 1.000,00 -R$                             -R$                             

NOTAS

LICITANTE

Serviços eventuais, conforme item 4.8 do Memorial Descritivo - ANEXO Q4).

2) Todos os custos referentes a quaisquer serviços necessários ao desenvolvimento do projeto
citados no memorial descritivo, e/ou nos demais documentos que fazem parte deste contrato, e
que por ventura não constem especificamente nesta planilha, deverão ser previstos no item 1.

Sondagem a trado 

     extensões de redes por Município, dentro da mesma AS até 200 m

Serviços eventuais de engenheiro projetista e equipe de campo (Topógrafo, auxiliares, etc)

5) As medições dos serviços serão realizadas de acordo com o Anexo Q8 do Contrato.

-R$                             

      extensão de redes acima de 201 m

      extensões de redes por Município, dentro da mesma AF até 200 m

Levantamento geológico atraves de sondagens geofísicas, conforme Memorial Descritivo

(ANEXO Q4,  item 3.2 e 4.3).

4) As extensões de rede de cada AF de Interligações (Saturação) deverão ser enquadradas na
PPU considerando-se os valores "em cascata", isto é, os "intervalos de extensão" serão
multiplicados pelos preços unitários correspondentes a cada sub-item.

Projeto de Proteção Catódica rede até 20.000m

Elaboração de estudos de interferencias elétricas, conforme  Memorial Descritivo, (ANEXO 

Q4,  item 3.3 e 4.4) 

 

CONCORRÊNCIA Nº 006/2015

ANEXO L/Q7 – PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU

Estudo de Interferência Elétrica por cruzamento

Rede/Ramais diversos

1) Os Quantitativos ("m" e "un") dos serviços apresentados nesta planilha de preços unitários
são estimados podendo variar, para mais ou para menos, conforme o necessário, vedando-se
ao Contratado qualquer direito a idenizações ou reinvindicações que venham alterar os preços
unitários.

ITEM SERVIÇOS
QUANT.

Interligações (Saturação)

UN

DATA                    /               / 201___           PREÇO GLOBAL (R$):

3) Cada AF poderá ter uma ou mais rede ou ramal de ligações de clientes, restrita ao mesmo
Município.

Elaboração de Projeto executico de Proteção Catódica, conforme Memorial Descritivo 

(ANEXO Q4, item 3.4 e 4.5)

Sondagem a trado, conforme Memorial Descritivo (ANEXO Q4,  item 3.5 e 4.6)

Projeto de recuperação e drenagem

Elaboração do Projeto executivo, por Autorização de Fornecimento (AF), incluindo a

apresentação de todos os desenhos, listas, especificações, relatórios, memoriais,

estimativas de custos, e demais documentos conforme Memorial Descritivo (ANEXO Q4,

item 3.1 e 4.2) e demais especificações, anexas.

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

OBJETO:

Elaboração de projeto executivo de rede e 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 de projeto executivo de recuperação e drenagem de faixas de domínio, na Rede de Distribuição 

de Gás Natural no Estado de Paraíba, de acordo com Memorial Descritivo e demais ANEXOS

Sondagem Geofísica (Rede/Ramais diversos)

Elaboração de Projeto executivo de Recuperação e drenagem da faixa de domínio, 

conforme Memorial Descritivo (ANEXO Q4, item 3.6 e 4.7)

Projeto de Proteção Catódica rede acima de 20.000m

     extensão de redes acima de 201 m
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1 - OBJETIVO: 

 
Definir os critérios a serem adotados durante as medições dos serviços executados pelo 
CONTRATADO em conformidade com os documentos contratuais, Memorial Descritivo 
(ANEXO Q4) e itens da Planilha de Preços Unitários – PPU (ANEXO Q7). 
 
 

2 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: 
  

2.1 - Os Serviços contratados e constantes da Planilha de Preços Unitários, Anexo Q7, 
serão medidos mensalmente, seguindo os critérios abaixo: 

 
2.1.1 - Item 1. “Elaboração do Projeto Executivo”, será medido a partir da entrega dos 
documentos efetivamente emitidos e relacionados na Lista de Documentos do projeto, 
aprovada pela fiscalização, mediante apresentação da memória de cálculo de medição 
detalhada e conforme a seguir: 
 

Será medido pela extensão em metros (m) do comprimento de tubulação projetada, 
considerando a distância total do estaqueamento progressivo, e da seguinte forma: 
 
- 30% do valor do item quando da emissão dos documentos para aprovação da 
PBGÁS, com entrega dos relatórios de topografia; 
- 30% do valor do item quando da emissão dos documentos atendendo os 
comentários da PBGÁS e com a comprovação pela Fiscalização do estaqueamento 
em campo da diretriz do duto projetado;  
- 30% do valor do item quando da apresentação do projeto em caráter “Liberado 
para Execução” e com a entrega do “BOOK de Projeto”, com desenhos, planta-
chave, fluxograma, contendo inclusive relatório fotográfico, memorial descritivo de 
implantação, relatório de topografia, planilha estimativa de serviços, com cópia dos 
desenhos de cadastros das interferências (água e esgoto, energia elétrica, fibra 
óptica, etc) recebidos dos diversos órgãos, cópia das correspondências emitidas e 
recebidas para solicitação de cadastros de interferências para os diversos órgãos, 
- 10% do valor do item quando da aprovação pelos órgãos públicos (Prefeituras 
Municipais, Seinfra, Cagepa, Energisa, Empresas de Telefonia, Dnit, Antt, Iphan, 
Ibama, Sudema, CBTU, Petrobrás, TBG ou outros) do projeto. 
 

2.1.2 - Item 2. “Levantamento geológico através de sondagens geofísicas”, será 
medido com a apresentação da memória de cálculo de medição detalhada, conforme os 
eventos a seguir: 

 
Será medido pela extensão em metros (m) do comprimento de estaqueamento 
progressivo do furo direcional projetado e desde que apresentado o relatório nesta 
extensão projetada, excluindo-se todo e qualquer trecho de valas abertas, 
cachimbos, etc.; e na profundidade especificada. 

file:///C:/Users/adezio.machado.SCGAS-FLN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ANEXO%20Q-IV/ANEXO%20Q-IV%20-%20MEM.%20DESCR.%20%20DOS%20SERVIÇOS.doc
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Para travessias e cruzamentos impossibilitados de execução, poderão ser 
executadas sondagens transversais ao eixo do duto projetado, desde que 
aprovadas pela fiscalização de projetos. O comprimento a ser medido será, desde 
que efetivamente executado, de no máximo 10 metros (m) para cada sondagem 
transversal, com projeção vertical na profundidade especificada e com a 
apresentação do relatório estimado da projeção longitudinal desta travessia ou 
cruzamento. 
 
- 40% do valor do item quando da emissão do relatório para aprovação da PBGÁS; 
- 30% do valor do item quando da emissão do relatório atendendo os comentários 
da PBGÁS; 
- 30% do valor do item quando da apresentação do relatório em caráter “Liberado 
para Execução”. 
 
 

2.1.3 - Item 3. “Sondagem a trado” será medido mediante apresentação da memória de 
cálculo de medição detalhada, conforme os eventos a seguir: 
 

Será medido por unidade (un), desde que atendidas todas as condições 
especificadas e a profundidade de execução. Na condição de encontrar material 
impenetrável com profundidade de sondagem menor que 3,0 metros, serão 
consideradas desde que não sejam afloramentos impenetráveis. 
 
- 40% do valor do item quando da emissão do relatório para aprovação da PBGÁS; 
- 30% do valor do item quando da emissão do relatório atendendo os comentários 
da PBGÁS; 

- 30% do valor do item quando da apresentação do relatório em caráter “Liberado 
para Execução. 
 
 

2.1.4 - Item 4. “Elaboração de estudos de interferências elétricas”, será medido, 
conforme os eventos a seguir: 

 
Será medido por unidade (un), desde que atendidas todas as condições 
especificadas. 
 
- 40% do valor do item quando da emissão dos documentos dos estudos de 
interferências elétricas, em conformidade com o ANEXO Q4, para aprovação da 
PBGÁS; 
- 30% do valor do item quando da emissão dos documentos atendendo os 
comentários da PBGÁS; 
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- 30% do valor do item quando da apresentação dos documentos em caráter 
“Liberado para Execução”, incluindo cópia de correspondências emitidas e 
recebidas pela concessionária de energia elétrica, desenhos, etc., 
 
 

2.1.5 - Item 5. “Elaboração de projeto executivo de proteção catódica”, será medido, 
conforme os eventos a seguir:  

 
Será medido por unidade (un), desde que atendidas todas as condições 
especificadas. 
 
 40% do valor do subitem quando da emissão dos documentos em conformidade 
com o ANEXO Q6, para aprovação da PBGÁS; 
- 30% do valor do subitem quando da emissão dos documentos atendendo os 
comentários da PBGÁS; 
- 30% do valor do subitem quando da apresentação dos documentos do estudo de 
interferências elétricas em caráter “Liberado para Execução” e apresentação da 
estimativa de materiais e serviços necessários à execução do projeto de proteção 
catódica. 

 
2.1.6 - Item 6. “Elaboração de projeto executivo de recuperação e drenagem da Faixa 

de domínio”, será medido por unidade (m²), mediante apresentação da lista de 
documentos do projeto, aprovada pela fiscalização, e conforme os eventos a seguir: 
 
- 30% do valor do item quando da emissão dos documentos para aprovação da 
PBGÁS, com entrega dos projetos executivos, relatório topográfico em 
conformidade com o ANEXO Q4; 
- 30% do valor do item quando da emissão dos documentos atendendo os 
comentários da PBGÁS; 
- 40% do valor do item quando da apresentação do projeto em caráter “Liberado 
para Execução” e com a entrega do “BOOK de Projeto”, com desenhos, planta-
chave, fluxograma, contendo inclusive relatório fotográfico, memorial descritivo de 
implantação, relatório de topografia, planilha estimativa de serviços, cópia das 
correspondências emitidas e recebidas, caso seja necessário, para solicitação de 
cadastros de interferências para os diversos órgãos e proprietários das terras; 

 
2.1.7 - Item 7. “Serviços Eventuais”, quando aprovado pela FISCALIZAÇÃO da PBGÁS, 

serão medidos mediante apresentação da memória de cálculo detalhada, conforme 
os eventos a seguir: 

 
Será medido desde que atendidas todas as condições especificadas e quantidades 
efetivas aprovadas, 
 
- 40% do valor do subitem quando da emissão dos documentos para aprovação da 
PBGÁS; 
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- 30% do valor do subitem quando da emissão dos documentos atendendo os 
comentários da PBGÁS; 
- 30% do valor do subitem quando da apresentação dos documentos dos serviços 
eventuais em caráter “Liberado para Execução” e apresentação da estimativa de 
materiais e serviços necessários à execução dos serviços eventuais. 



        1 / 1                              

PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO PARCIAL  (R$)

PROPOSTO

(A) (C) D = CxA

1

-R$                             

1.1 M 80.000,00 -R$                             -R$                             

1.2 -R$                             

1.2.1 UN. 20,00 -R$                             -R$                             

1.2.2 M 3.000,00 -R$                             -R$                             

2
-R$                             

2.1 M 80.000,00 -R$                             -R$                             

2.2 Sondagem Geofísica para Interligações (Saturação) -R$                             

2.2.1 UN. 20,00 -R$                             -R$                             

2.2.2 M 3.000,00 -R$                             -R$                             

3 -R$                             

3.1 UN. 2.000,00 -R$                             -R$                             

4
-R$                             

4.1 UN. 2,00 -R$                             -R$                             

4.2 Estudo de Interferência Elétrica para paralelismo até 1.000m UN. 1,00 -R$                             -R$                             

4.3 Estudo de Interferência Elétrica para paralelismo acima de 1.000m UN. 1,00 -R$                             -R$                             

5
-R$                             

5.1 UN. 2,00 -R$                             -R$                             

5.2 UN. 1,00 -R$                             -R$                             

6
-R$                             

6.1 M² 3.000,00 -R$                             -R$                             

7 -R$                             

7.1 Hh 1.000,00 -R$                             -R$                             

NOTAS

LICITANTE

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

OBJETO:

Elaboração de projeto executivo de rede e 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 de projeto executivo de recuperação e drenagem de faixas de domínio, na Rede de Distribuição 

de Gás Natural no Estado de Paraíba, de acordo com Memorial Descritivo e demais ANEXOS

Sondagem Geofísica (Rede/Ramais diversos)

Elaboração de Projeto executivo de Recuperação e drenagem da faixa de domínio, 

conforme Memorial Descritivo (ANEXO Q4, item 3.6 e 4.7)

Projeto de Proteção Catódica rede acima de 20.000m

     extensão de redes acima de 201 m

UN

DATA                    /               / 201___           PREÇO GLOBAL (R$):

3) Cada AF poderá ter uma ou mais rede ou ramal de ligações de clientes, restrita ao mesmo
Município.

Elaboração de Projeto executico de Proteção Catódica, conforme Memorial Descritivo 

(ANEXO Q4, item 3.4 e 4.5)

Sondagem a trado, conforme Memorial Descritivo (ANEXO Q4,  item 3.5 e 4.6)

Projeto de recuperação e drenagem

Elaboração do Projeto executivo, por Autorização de Fornecimento (AF), incluindo a

apresentação de todos os desenhos, listas, especificações, relatórios, memoriais,

estimativas de custos, e demais documentos conforme Memorial Descritivo (ANEXO Q4,

item 3.1 e 4.2) e demais especificações, anexas.
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ANEXO Q7 – PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU

Estudo de Interferência Elétrica por cruzamento

Rede/Ramais diversos

1) Os Quantitativos ("m" e "un") dos serviços apresentados nesta planilha de preços unitários
são estimados podendo variar, para mais ou para menos, conforme o necessário, vedando-se
ao Contratado qualquer direito a idenizações ou reinvindicações que venham alterar os preços
unitários.

ITEM SERVIÇOS
QUANT.

Interligações (Saturação)

      extensão de redes acima de 201 m

      extensões de redes por Município, dentro da mesma AF até 200 m

Levantamento geológico atraves de sondagens geofísicas, conforme Memorial Descritivo

(ANEXO Q4,  item 3.2 e 4.3).

4) As extensões de rede de cada AF de Interligações (Saturação) deverão ser enquadradas na
PPU considerando-se os valores "em cascata", isto é, os "intervalos de extensão" serão
multiplicados pelos preços unitários correspondentes a cada sub-item.

Projeto de Proteção Catódica rede até 20.000m

Elaboração de estudos de interferencias elétricas, conforme  Memorial Descritivo, (ANEXO 

Q4,  item 3.3 e 4.4) 

Serviços eventuais, conforme item 4.8 do Memorial Descritivo - ANEXO Q4).

2) Todos os custos referentes a quaisquer serviços necessários ao desenvolvimento do projeto
citados no memorial descritivo, e/ou nos demais documentos que fazem parte deste contrato, e
que por ventura não constem especificamente nesta planilha, deverão ser previstos no item 1.

Sondagem a trado 

     extensões de redes por Município, dentro da mesma AS até 200 m

Serviços eventuais de engenheiro projetista e equipe de campo (Topógrafo, auxiliares, etc)

5) As medições dos serviços serão realizadas de acordo com o Anexo Q8 do Contrato.

-R$                             
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À 
Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS 
 
 
Ref: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2015  
 
 
Prezados Senhores: 
  
 
  
 Em atendimento à Cláusula Oitava do Contrato, estamos fornecendo a presente 
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, através do 
depósito de R$ .................... em nome da PBGÁS no valor equivalente de 5% (cinco por 
cento) do preço total proposto, efetuado na Caixa Econômica Federal, agência nº 0729, 
Conta Corrente nº 1.344-5, Operação 003, em ...../....../......, ou qualquer uma das formas 
previstas no Artigo 56 da Lei 8.666/93.  
 
Esta Garantia será válida durante a vigência do Contrato. 
      
 

Local e data:............................................................................. 
 

 
 
 

Assinatura:  
 

 
______________________________________________________ 

(Razão Social do licitante e nome e função do signatário) 
 
 
 
 
 

*Apresentar este modelo em papel timbrado da empresa* 



1 PROJETOS EXECUTIVOS REDE / RAMAL

1.1 Levantamento do solo - sondagens geofísicas / a trado

1.2  Coleta de Dados (FIBRA ÓPTICA; ENERGISA, CAGEPA, etc)

1.3 Emissão dos documentos para aprovação

1.4  Emissão/Aprovação doc's atendendo comentários da PBGÁS

1.5 Entrega/Aprovação do BOOK de projeto

1.6 Obtenção da aprovação dos órgãos (DNIT; Prefeituras, etc.)

2 ESTUDO DE INTERFERÊNCIA ELÉTRICA E PROTEÇÃO CATÓDICA

2.1 Coleta de dados

2.2 Emissão doc's para aprovação

2.3 Emissão/Aprovação doc's atendendo comentários da PBGÁS

2.4 Entrega/Aprovação do BOOK de projeto

3 PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE FAIXAS DE DOMÍNIO

3.1 Coleta de dados

3.2 Emissão doc's para aprovação

3.3 Emissão/Aprovação doc's atendendo comentários da PBGÁS

3.4 Entrega/Aprovação do BOOK de projeto

3.5 Obtenção da aprovação dos órgãos (IBAMA; SUDEMA, etc.), e/ou proprietários 
da terra.

4 SERVIÇOS EVENTUAIS

4.1 Execução de serviços eventuais

...

CONCORRÊNCIA 006/2015

ANEXO Q11 - CRONOGRAMA CONTRATUAL 

Projeto executivo de rede e 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.
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ESPECIFICAÇÕES DE 
SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E 

SAÚDE PARA CONTRATOS 
 
 
 

- ANEXO Q12 –  
Obras e Serviços de Construção e Montagem, Pré-Operação  

Redes de Distribuição de Gás Natural 
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Elaborador TSST 
Validador GSM 
Aprovador GSM 
    
 
 
HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES 
REVISÃO DATA DESCRIÇÃO 

01 19/08/2015 Readequação de estrutura e contexto  
Para Licitação Edital No ....................... 

   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo GEE/Atividade:                                                                                      
         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. 
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1. OBJETIVO  

1.1. Estabelecer os requisitos mínimos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 
no Trabalho, a serem cumpridos pelo CONTRATADO durante a vigência do 
Contrato, visando evitar a ocorrência de acidentes do trabalho, danos ao meio 
ambiente e à saúde. 
 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES 

2.1. Além das diretrizes contidas neste Anexo, o CONTRATADO deve atender 
aos requisitos dos seguintes documentos: 
2.1.1. Leis, Decretos, Portarias, Normas Técnicas, Normas Regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho e Emprego, Instruções Normativas e Resoluções no 
âmbito federal, estadual e municipal, referentes ao objetivo desta diretriz, ou 
seja: Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
Resoluções do CONAMA; e, Resoluções do CNEN, entre outros. 
2.2 Sob consulta prévia a PBGÁS deve fornecer os Padrões de SMS solicitado. 
 

3. APLICAÇÃO 

Esta Especificação aplica-se à Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 
em serviços executados por empresas contratadas pela PBGÁS, incluindo: 
 

a) Construção e montagem de novas instalações; 
b) Ampliação de instalações existentes; 
c) Mudança em instalações, equipamentos e tecnologia 
existentes, com objetivo de ampliar ou modificar qualitativa ou 
quantitativamente a produção. 

 

4. NOMENCLATURA 

4.1. NOMENCLATURA GERAL 
 

4.1.1. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
4.1.2. APR – Análise Preliminar de Riscos. 
4.1.3. ASO – Atestado de Saúde Ocupacional. 
4.1.4. CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho. 
4.1.5. CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 
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4.1.6. CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear. 
4.1.7. CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente. 
4.1.8. DSMS – Diálogo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 
4.1.9. EPI – Equipamento de Proteção Individual. 
4.1.10. HHER – Homem Hora de Exposição ao Risco. 
4.1.11. MTE – Ministério do Trabalho e Emprego. 
4.1.12. NR – Norma Regulamentadora do MTE. 
4.1.13. PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 
4.1.14. PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 
4.1.15. PT – Permissão de Trabalho.  
4.1.16. SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 
4.1.17. SRTE – Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. 

 
 
4.2. NOMENCLATURA PRÓPRIA DA PBGÁS 
 
4.2.1 SGSMS – Sistema de Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 
 
4.2.2 DR-99.1-PBG-0007 – Diretriz de SMS: Aquisição de Bens e Serviços. 
 
4.2.3 TC-99.1-PBG-0001 – Tabela Corporativa: Termos e Definição do 

SGSMS. 
4.2.4 PCA-99.1-PBG-0001 – Plano de Controle Ambiental. 
 
4.2.5 OSS – Ordem de Serviço de Segurança e Sáude - comunicado por 

escrito que da ciência aos empregados sobre a segurança e 
saúde no trabalho a ser executado, conforme NR-1 do MTE e, 
dos aspectos de meio ambiente pertinentes. 

 
 
4.3 TERMOS PRÓPRIOS PARA O ESTADO DA PARAÍBA 
 
4.3.1 ARPB – Agência de Regulação do Estado da Paraíba. 
4.3.2 COPAM – Conselho de Proteção Ambiental do Estado da Paraíba. 
4.3.3 SELAP – Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades Poluidoras.   
4.3.4 SECTMA – Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio 
Ambiente. 
4.3.5 SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente. 
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5. DEFINIÇÕES 

5.1. ACIDENTE: evento imprevisto e indesejável, instantâneo ou não, que 
resultou em dano à pessoa (inclui a doença do trabalho e a doença 
profissional), ao patrimônio (próprio ou de terceiros) ou impacto ao meio 
ambiente. 
 
5.2. ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR: técnica estruturada para 
identificar os perigos, analisar os riscos e estabelecer medidas de controle de 
uma área, sistema, procedimento, projeto ou atividade tendo como foco os 
eventos perigosos suas causas e conseqüências. 
 
5.3. ÁREA CLASSIFICADA: local com potencialidade de ocorrência de 
atmosfera explosiva. 
 
5.4. AMBIENTE OU ATMOSFERA EXPLOSIVA: local com a presença de 
substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor, névoa, poeira ou fibras, que 
em contato com uma fonte de ignição causa explosão. 
 
5.5. COLABORADOR: toda a pessoa que fizer parte da força de trabalho do 
CONTRATADO e/ou mantiver com este vínculo empregatício. 
 
5.6. EMERGÊNCIA: situação em um processo, sistema ou atividade que, 
fugindo aos controles estabelecidos, possa resultar em acidente e que 
requeira, para controle de seus efeitos, a aplicação de recursos humanos 
capacitados e organizados, recursos materiais e procedimentos específicos 
(Norma Petrobras N-2644:2008). 
 
5.7. INCIDENTE: evento que deu origem a um acidente ou que tinha o 
potencial de levar a um acidente. 

Nota: Um incidente em que não ocorra doença, lesão, dano ou outra 
perda também é chamado de “quase-acidente”. O termo “incidente” 
inclui “quase-acidente”, (OHSAS 18001:2007). 

 
5.8. INSPEÇÃO: atividade realizada pela PBGÁS junto ao CONTRATADO com 
vistas a verificar o atendimento a este documento, regulamentos e normas. 
 
5.9. LICENCIAMENTO AMBIENTAL: procedimento administrativo destinado a 
licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, 
efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental, (Lei Complementar 140:2011). 
 
5.10. LICENÇA AMBIENTAL: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle 
ambiental que devem ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou 
jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou 
atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou 
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potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental, (CONAMA 237:1997).  
 
5.11. MEDIDAS MITIGADORAS: medidas que visam reduzir o efeito 
degradante de algum impacto ambiental negativo. (Explicação: a medida 
mitigadora reduz um efeito; a medida compensatória compensa um efeito com 
outro tipo de ação). 
 
5.12. MEIO AMBIENTE: circunvizinhança em que uma organização opera, 
incluindo-se ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e 
suas inter-relações, (ISO 14001:2004). 
 
5.13. PERIGO: fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos 
humanos em termos de lesão ou doença, ou uma combinação destas, (OHSAS 
18001:2007).  
 
5.14. RISCO: combinação da probabilidade de ocorrência de um evento 
perigoso ou exposição(ões) com a gravidade da lesão ou doença que pode ser 
causada pelo evento ou exposição(ões), (OHSAS 18001:2007). 
 
5.15. SINALIZAÇÃO: atividade obrigatória destinada a orientar, alertar e 
advertir para qualquer tipo de serviço.  
 
 

6. RESPONSABILIDADES 

6.1 DO CONTRATADO 
 
6.1.1. Cumprir com todas as exigências estabelecidas neste documento sendo 
que o descumprimento destas Diretrizes ou a reincidência constituirá falta 
grave em relação aos aspectos legais de SMS, o que poderá implicar em 
rescisão contratual. 
 

6.1.1.1. Apresentar para PBGÁS cópia dos documentos 
relacionados conforme modelo - (Anexo Q12.1), nos prazos 
estipulados. 

 
6.1.2. Encaminhar todos os empregados para treinamento de SMS, na PBGÁS 
ou empresa credenciada. Cabe ao CONTRATADO os custos dos treinamentos 
realizados nas empresas credenciadas. 
 
6.1.3. Cumprir o PPRA – NR – 9, PCMSO - NR - 7 e demais requisitos legais 
aplicáveis. 
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6.1.4. Aplicar treinamento inerente à atividade de cada colaborador e enviar 
evidência objetiva para a área de SMS. 
 
6.1.5. Comunicar à PBGÁS, as não conformidades ambientais ocorridas, no 
decorrer da execução do contrato, e a relação das medidas corretivas tomadas. 
 
6.1.6. Emitir e encaminhar para PBGÁS o relatório final de Investigação de 
Acidente/Incidente no prazo de até 15 (Quinze) dias da ocorrência conforme 
modelo – (Anexo Q12.3). 
 
6.1.7. Encaminhar para PBGÁS até o primeiro dia útil do mês subseqüente 
Planilha HSES – com dados referentes a Homens horas, acidentes e 
incidentes, quilometragem de veículos, etc. 
 
6.1.8. Apresentar a licença ambiental e/ou certificação da autoridade 
competente de sua atividade, quando aplicável. 
 
6.1.9. Prevenir e evitar o derramamento no solo, no subsolo, em cursos d’água 
ou em qualquer rede de esgoto, de qualquer substância que possa causar 
algum tipo de degradação ambiental. 
 
6.1.10. Em caso de derramamentos acidentais, construir no local, diques de 
contenção ou instalar algum dispositivo adequado para a coleta ou absorção do 
material derramado, aplicando posteriormente as ações corretivas que se 
fizerem necessárias. 
 
6.1.11. Garantir que toda manipulação de substâncias tóxicas será efetuada 
por pessoas devidamente treinadas, garantindo a segurança e a adequação do 
seu acondicionamento. 
 
6.1.26 O CONTRATADO deve enviar mensalmente para a área de SMS dados 
de indicadores de SMS para composição da Planilha HSES da MITSUI e 
Planilha PETROBRAS a ser enviada pela PBGÁS. 

6.1.27 Instruir através de Ordem de Serviço de Segurança e Saúde no 
Trabalho (OSS), todos os seus contratados e/ou subcontratados onde dará 
conhecimento dos riscos das atividades que irão realizar, das medidas de 
proteção disponibilizadas e outros aspectos de segurança, conforme item 1.8 
da NR1-Disposições Gerais da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e 
Emprego, incluindo os aspectos de Meio Ambiente.  
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6.1.28 Ressarcir à PBGÁS todas as despesas oriundas do pessoal e 
equipamentos, quando do atendimento às emergências em seus serviços em 
gasodutos e/ou instalações. 
6.1.29 Manter recursos necessários à prestação de socorro nos locais de 
serviço. 
6.1.30 Evitar qualquer tipo de agressão ao meio ambiente por parte dos seus 
trabalhadores, conscientizando-os, através de palestras sobre Educação 
Ambiental. 
 

6.2 DA PBGÁS 

6.2.1 Efetuar inspeções rotineiras e auditorias nos serviços em execução pelo 
CONTRATADO. 
 
6.2.2 Exigir do CONTRATADO a apresentação de toda documentação 
obrigatória.  
 
6.2.3 Participar do processo de investigação de acidente/incidente e da 
elaboração do plano de ação para todos os acidentes e incidentes. 
 
6.2.4 Analisar planos e programas apresentados pelo CONTRATADO, 
relacionados à SMS. 

7. REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

7.1. REQUISITOS GERAIS 

7.1.1. Cada gerente, supervisor ou executante do CONTRATADO é o 
responsável pela segurança na área de trabalho de sua competência e todos 
devem assumir uma atitude de prevenir e antecipar as medidas de proteção ao 
homem, ao Meio Ambiente e às instalações existentes. 
 
7.1.2. Todo colaborador do CONTRATADO deve portar crachá de identificação 
à altura do tórax. 
 
7.1.3. Caso o CONTRATADO, subcontrate outros serviços, estes 
subcontratados devem cumprir todas as exigências desta diretriz, estando 
enquadradas nas exigências do CONTRATADO principal. 
 
 
7.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
7.2.1 Gerenciamento de Riscos 
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7.2.2.1 A elaboração de APR e emissão de PT (caso necessário) devem 
atender aos procedimentos específicos da PBGÁS. 
 
7.2.3 Equipamentos de Proteção Individual – EPI 

7.2.3.1 São considerados EPIs básicos de uso obrigatório em qualquer frente 
de trabalho da PBGÁS: Capacete de Segurança, Botas de Segurança e Óculos 
de Segurança e de porte obrigatório: Protetor Auricular, Respirador e Protetor 
Solar(*) e Luva impermeável. 
 

Nota:(*) A Legislação ainda não contempla a exposição solar como risco 
laboral, porem a prevenção ao câncer de pele recomenda a sua 
utilização. 

 
7.2.3.2 O CONTRATADO é responsável pelo fornecimento gratuito aos seus 
colaboradores, de todo e qualquer tipo de EPI necessários à execução da 
atividade, devendo manter um estoque mínimo de 20% por função, para a 
continuidade de execução dos serviços. 

 
7.2.3.2.1 Os EPIs fornecidos devem ter certificado de aprovação 
expedido pelo MTE, e devem estar em conformidade com as 
especificações da NR-6. A PBGÁS fará inspeções periódicas para 
verificação da validade, estado de conservação e qualidade dos EPIs de 
acordo com a Norma. 

 
7.2.3.3 O CONTRATADO deve, com base no PPRA, especificar em documento 
os EPIs necessários a cada tipo de serviço, caso não seja possível adotar 
medidas de eliminação ou controle dos riscos. O fornecimento e controle de 
EPI`s devem estar de acordo com a NR – 6 e todos os colaboradores serão 
treinados para o uso adequado dos mesmos. 
 
7.2.3.4 É obrigatório o fornecimento pela CONTRATADO/SUBCONTRATADO, 
de vestimentas de trabalho, com logo da Empresa, sendo no mínimo, dois 
jogos completos por colaborador. 
 
7.2.3.5 Todo EPI e vestimenta do colaborador quando danificado ou extraviado, 
deve ser substituído de imediato pelo CONTRATADO. 
 
7.2.3.6 O CONTRATADO deve manter um controle do fornecimento dos seus 
EPIs, registrando a entrega destes em documento específico, assinado pelo 
colaborador (termo de responsabilidade). Observada a falta ou o uso 
inadequado de EPIs, cabe ao CONTRATADO corrigir tal não conformidade, 
imediatamente, ou retirar o colaborador da exposição aos agentes agressivos, 
até que seja suprida a falta ou adotada a prática de uso adequado. 
 

Nota: Todo colaborador do CONTRATADO tem obrigação de comunicar 
ao seu superior hierárquico qualquer Ato e ou Condição insegura, e 
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autonomia para não permitir o acesso de pessoas não autorizadas e 
sem portar os EPIs de uso obrigatório para adentrar nas frentes de 
trabalho da PBGÁS. 

 
7.2.3.7 O CONTRATADO deve identificar e sinalizar, em conformidade com a 
legislação, os locais e áreas de risco onde serão executados os serviços 
contratados, indicando a obrigatoriedade e porte de uso, bem como o tipo 
adequado de EPI a ser utilizado. 
 
7.2.5 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA 

7.2.5.1 O CONTRATADO deve apresentar, obrigatoriamente, à fiscalização o 
seu PPRA, contendo a assinatura e carimbo do profissional capacitado que o 
elaborou, estando em consonância com a NR-07. 

 
7.2.6 Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional – PCMSO 

7.2.6.1 O CONTRATADO deve apresentar à PBGÁS, antes do início das 
atividades, seu Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO/NR-7), contendo assinatura e carimbo do médico coordenador, e está 
em consonância com o PPRA/NR-9. 
 
7.2.6.2 O CONTRATADO deve manter arquivado e atualizado nos canteiros de 
obras ou em seus escritórios os Atestados de Saúde Ocupacional – ASO dos 
seus colaboradores e/ou dos seus subcontratados, conforme sua lotação. A 
liberação do trabalhador para exercer suas atividades, deve ser vinculada à 
emissão do ASO atestando sua aptidão, que terá validade de 01 ano. 
 
7.2.6.3 Caso a empresa contratada venha realizar alguma atividade em área 
interna dos clientes da PBGÁS, esses podem ainda exigir outros exames 
complementares, que devem ser realizados pelos contratados. 
 
7.2.7 Comunicação e Investigação e Acidentes/Incidentes 

7.2.7.1 Sem prejuízo da comunicação obrigatória prevista na legislação 
pertinente, o CONTRATADO deve comunicar imediatamente à fiscalização e a 
área de SMS da PBGÁS, todo incidente e acidente com ou sem afastamento, 
material, ambiental e/ou de trânsito após a sua ocorrência e, no prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro) horas ou no primeiro dia útil subseqüente, encaminhar 
para os mesmos, relatório de comunicação de maneira detalhada indicando as 
providências conforme registro (Anexo Q12.2). 
 
7.2.7.2 Em caso de ocorrência com vítima parar imediatamente o serviço, 
providenciar o imediato isolamento da área, informar à fiscalização do Contrato, 
tomar as providências necessárias, emitir CAT dentro do prazo legal e 
encaminhar cópia ao Gestor do Contrato. 
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7.2.7.3 No caso de ocorrência de acidente fatal, o CONTRATADO deve: 
 

7.2.7.3.1 Parar imediatamente a frente de trabalho, providenciar o 
imediato isolamento da área e comunicar o acidente de forma imediata à 
fiscalização e aos organismos competentes nos níveis Municipal, 
Estadual e Federal, conforme legislação vigente; 

 
7.2.7.3.2 Providenciar para que, com a máxima urgência, os familiares 
sejam notificados do ocorrido, fornecendo o devido apoio social; 

 
7.2.7.3.3 Instituir, formalmente, uma comissão de investigação, em até 
24 horas após o acidente e iniciar a investigação, com a participação 
obrigatória da área envolvida, do SMS e CIPA do CONTRATADO e da 
PBGÁS; 

 
7.2.7.3.4 Preencher o relatório conforme (Anexo Q12.3) de investigação; 

 
7.2.10.3.5 Garantir à comissão, autoridade e autonomia suficientes para 
conduzir as investigações sem quaisquer restrições; 

 
7.2.7.3.5.1 Concluídos os trabalhos da comissão cabe ainda, ao 
CONTRATADO, a divulgação dos resultados do relatório e 
encaminhar cópia do relatório final a PBGÁS. 

 
7.2.7.4 A investigação da ocorrência deve ser realizada nos prazos e pelo 
comitê de acordo com a o abaixo estabelecido: 
 

Tabela 1 – Tabela de Prazos para Avaliação e Análise de Acidente e Incidentes. 

Tipo de 
Ocorrência 

Prazos 
Máximos para 
Investigação 

da Ocorrência 

Comitê de Avaliação e Análise 

Óbito 24 h 
Coordenação: Gestor do Contrato 
Participantes: DPR, Áreas envolvidas e 
SMS, Área Médica, CIPAs e Testemunha. 

Acidente 
CAF 48 h 

Coordenação: Gestor do Contrato 
Participantes: Áreas envolvidas e SMS, 
Área Médica, CIPAs, Testemunha e 
Acidentado (se possível). 

Acidente SAF 72 h 

Coordenação: Gestor do Contrato 
Participantes: Áreas envolvidas e SMS, 
Área Médica, CIPAs, Testemunha e 
Acidentado (se possível). 

Acidente com 
Perda 

Material, 
Ambiental 

96 h 

Coordenação: Gestor do Contrato 
Participantes: Áreas envolvidas e SMS, 
CIPAs, Testemunha e Colaborador envolvido 
(quando houver). 
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e/ou de 
Trânsito. 

Incidente 96 h 

Coordenação: Gestor do Contrato 
Participantes: Áreas envolvidas e SMS, 
CIPAs, Testemunha e Colaborador envolvido 
(quando houver). 

 
 
7.2.8 Paralisação dos serviços por motivo de falta de segurança 
 
7.2.8.1 A fiscalização de obras e ou SMS pode paralisar qualquer serviço no 
qual se evidencie descumprimento das normas da PBGÁS, legislação 
pertinente. 
 
7.2.8.2 Qualquer colaborador pode paralisar qualquer serviço no qual se 
evidencie em risco iminente a segurança ou saúde das pessoas, a integridade 
das instalações e/ou ao meio ambiente. 
 
7.2.8.3 A paralisação dos serviços motivada por falta de condições de 
segurança e conseqüentemente a não observância das normas, instruções e 
regulamentos aqui citados, não eximirão o CONTRATADO das obrigações e 
penalidades previstas nas cláusulas do contrato referentes a prazos e multas. 
 
7.2.9 Saúde e higiene 

7.2.14.1 O CONTRATADO deve atender os requisitos, podendo ser requerido 
outros ao longo da obra ou serviço: 
 

a) Garantir abastecimento de água potável suficiente para higiene e 
limpeza; 

 
b) Orientar seus trabalhadores sobre os aspectos de higiene durante as 

refeições; 
 

7.2.14.2 O CONTRATADO fica obrigado a fornecer uma listagem das clínicas 
conveniadas para atendimento emergencial aos acidentados e o meio de 
transporte a ser utilizado. 
 
7.2.14.3 O CONTRATADO deve disponibilizar veículo leve para a segurança 
da obra visando viabilizar o deslocamento entre as frentes de trabalho e 
funcionar também como veículo para casos de emergência. 
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8. DOCUMENTOS ANEXOS 

Anexo Q12.1 - Tabela de Documentos a serem Apresentados.   
Anexo Q12.2 – Modelo de Comunicação inicial de Anomalias. 
Anexo Q12.3 – Modelo de Relatório de Investigação de Acidentes, Incidentes e 
Perdas. 
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TABELA DE DOCUMENTOS A SEREM 

APRESENTADOS  

 
Anexo  
Q12.1 

SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

ITEM 
REQUISITOS PARA O EDITAL  
CONCORRÊNCIA Nº006/2015 

PRAZO DE ENTREGA 
APLICÁVEL (A) /  

NÃO APLICÁVEL (NA) 

01 Apresentar evidência da comunicação 
prévia à SRTE sobre inicio de serviço 
(NR-18). 

Até 15 dias após o recebimento 
da primeira AS. NA 

02 PPRA – Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (NR-9), com 
apresentação da ART.  

[anexo ao PGSMS] 

Até 15 dias após o recebimento 
da primeira AS. A 

03 PCMAT – Programa de Condições e 
Meio Ambiente do Trabalho na Indústria 
da Construção (NR-18) com 
apresentação da ART. 

[anexo ao PGSMS] 

Até 05 dias após a obra atingir 20 
trabalhadores. NA 

04 PCMSO – Programa de Controle 
Médico e Saúde Ocupacional (NR-7). 

[anexo ao PGSMS] 

Até 15 dias o recebimento da 
primeira AS. A 

05 Certificado de Treinamento em Espaço 
Confinado, dentro do prazo de validade 
de 01 ano conforme NR-33. 

Até 05 dias antes da realização 
dos serviços (em espaço 
confinado). 

NA 

06 Certificado de Treinamento para 
trabalhos com instalações elétricas 
energizadas conforme item 10.8.8.2 da 
NR – 10. 

Até 05 dias antes da realização 
dos serviços (com eletricidade). NA 

07 Certificado e/ou Lista de Presença dos 
treinamentos: básico de Combate a 
Incêndio; e, Noções de Primeiros 
Socorros. 

Até 20 dias após o recebimento 
da primeira AS. 

Para novas contratações: Até 15 
dias da admissão. 

A 

08 Relação de pessoal para treinamento 
de SMS  

Até 20 dias após o recebimento 
da primeira AS. 

Para novas contratações: Até 15 
dias da admissão. 

NA 

09 Currículo e Registro no conselho de 
classe dos Profissionais de SMS. 

Até 15 dias após o recebimento 
da primeira AS. 

Para novas contratações: Até 15 
dias da admissão. 

NA 

10 PRE- Plano de Resposta a Emergência 
(ABNT NBR 15.219). 

 [anexo ao PGSMS] 

Até 15 dias após o recebimento 
da primeira AS. NA 
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11 CIPA (NR-5).  

[anexo ao PGSMS] 

De acordo com os prazos da NR-
5, a contar do recebimento da 
primeira AS. 

NA 

12 Relação de documentos (Após 
Treinamento): Vínculo Empregatício; 
Comprovação de Treinamento; ASO; e 
Ficha de entrega de EPI 

Após treinamento de integração 
de SMS. A 

13 PGA – Plano de Gestão Ambiental. 
[anexo ao PGSMS] 

Até 15 dias após o recebimento 
da primeira AS. NA 

14 Solicitação aprovação das Instalações 
do canteiro. 

Até 20 dias após o recebimento 
da primeira AS. NA 

15 PGSMS - Plano de Gestão de SMS 
conforme Anexo Q12.6.2 

 

Até 15 dias após o recebimento 
da primeira AS. NA 

16 Certificado de vistoria do Corpo de 
Bombeiros das Instalações Provisórias 
e do Canteiro de obras. 

Até 20 dias após o recebimento 
da primeira AS. 

NA 

17 APR – Análise Preliminar de Riscos. Até 05 dias antes do início dos 
serviços ou obras. 

A 

18 Laudo de Periculosidade, com 
apresentação da ART.  

Até 30 dias após o recebimento 
da primeira AS. 

A 

19 Laudo de Insalubridade, com 
apresentação da ART. 

Até 60 dias após o recebimento 
da primeira AS. 

A 

20 Relatório conclusivo do PPRA / PCMAT 
/ PCMSO, PGA* e Condicionantes da 
Licença Ambiental. 

Na entrega do TRPS (Termo de 
Recebimento Provisório de 
Serviços). 

NA 

21 OSS – Ordem de Serviço de Segurança 
e Saúde (NR-1). 

Até 20 dias antes do início dos 
serviços ou obras. A 

 
 
Nota: Para esta contratação o PGA* será substituído pelo PCA- Plano de Controle Ambiental (PCA-99.1-PBG-
0001: Expansão do RAMAL Mangabeira Shopping), documento pertencente aos padrões do SGSMS a ser 
disponibilizado pela PBGÁS e implementado pelo CONTRATADO. 
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Relatório de Comunicação  

de Anomalias 
(Requisitos SMS p/ Edital  

CONCORRÊNCIA Nº 006/2015) 

 

 

Anexo  
Q12.2 

 
COMUNICAÇÃO INICIAL DE ANOMALIAS 

Número do RCA: __________ 
[controle da Gerência envolvida] 
 1 IDENTIFICAÇÃO 2 CLASSIFICAÇÃO 

(  ) PBGÁS                               (   ) Cliente   
 
(  ) Contratado                          (   ) Comunidade    

(   ) Acidente                              (    ) Incidente     
 

 3 DADOS do INCIDENTE/ACIDENTE/DOENÇA/DESVIOS 

 
Data:________                                 Hora:________                              No do Contrato:_________ 
 
 
Empresa/Empregador:_________                                         Gerência/Setor:_______________ 
 
Local do Acidente/Incidente:________________________________________________________ 
 
4 DADOS DO ACIDENTADO                                                                  (   ) SIM      (    ) NÃO     (   ) N/A 
 
 
Nome:____________________________________________                    Sexo:   (   ) M    (   ) F        
 
 
Ocupação:_________________________________________          Idade:____________________ 
 
 
5 DESCRIÇÃO DO EVENTO  

[Descrever de forma geral, objetiva e específica como ocorreu o acidente / incidente / doença / desvio]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado Por:_____________________________                      Visto Por:___________________________  
 
(Função/Empresa)____________________________                   (Função/Empresa)_____________________ 
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Relatório de Comunicação  

de Anomalias 
(Requisitos SMS p/ Edital  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO  

[Anexar fotos do evento, se possível]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Anexo Q12.3 

RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO ACIDENTE/INCIDENTE 
(Requisitos SMS p/ Edital CONCORRÊNCIA Nº 006/2015) 

 
Logomarca do 

CONTRATADO 
 

 

 

 

 

 

1
ª 

P
A

R
T

E
 

C
L

A
S

S
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 D

O
 

E
V

E
N

T
O

 

 
1 – TIPO DE OCORRÊNCIA              
 

0 – QUASE-ACIDENTE (INCIDENTE) 
1 – PERDA NO PROCESSO 
2 – ACID. DANOS MATERIAL  
3 – ACID. C/ LESÃO HUMANA 
4 – ACID. DANO EQUIPAMENTO 
      E LESÃO HUMANA 
5 – DANO EQUIPAMENTO, LESÃO 
      E PERDA NO PROCESSO 

 
 
 

0 – AUSÊNCIA DE LESÃO 
1 – SOMENTE  PRIMEIROS SOCORROS 
2 – TRATAMENTO MÉDICO 
3 – RESTRIÇÃO 
4 – AFASTAMENTO 
5 – INVALIDEZ 
6 – ÓBITO 

 
2 – GRAVIDADE OU 

POTENCIALIDADE DO FATO:  
 

A – ALTA         
 

B – MÉDIA         
 

C – BAIXA        

 

3-PROBABILIDADE DE NOVA 
OCORRÊNCIA IGUAL OU SIMILAR 
SEM  MEDIDAS PREVENTIVAS  
 

A – ALTA        
 

B – MÉDIA       
 

C – BAIXA       

2
 ª

 P
A

R
T

E
 

ID
E

N
T

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 

4 – SETOR: 
 

8 – DATA DA OCORRÊNCIA: 
 

5 – LOCAL EXATO DA OCORRÊNCIA: 
 

9 – DEPTO./CONTRATO: 
        

6 – OPERADOR ENVOLVIDO: 
 

10 – HORÁRIO: 
         

7 – TESTEMUNHAS: 
  

11 – APÓS QUANTAS HORAS TRABALHO: 
 

3
 ª

 P
A
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T

E
 

C
A
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A
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E
R
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Ç
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O
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H
U
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A

N
A
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 12 – NOME DO ACIDENTADO: 
 

16 – REGISTRADO: 

 
 

13 – FUNÇÃO: 
 

17 – TEMPO DE EXPERIÊNCIA: 
 

14 – NATUREZA DA LESÃO: 
 

18 – PARTE DO CORPO ATINGIDA: 
 

15 – OBJETO OU EQUIPAMENTO QUE CAUSOU O EVENTO:        
 

19 – DIAS AFAST. / RESTRIÇÃO: 
 

4
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 A
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 20 – DANO A PROPRIEDADE OU PERDA:  21 - CUSTO OU PERDA R$: 

  
ESTIMADO:  

 
REAL:     
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23 – DESCREVER O EVENTO: 

                    

 

 

 

6
º 

P
A

R
T

E
 P

E
S

Q
U

IS
A

 D
E

 A
T

O
S

 I
N

A
D

E
Q

U
A

D
O

S
 

C
A

U
S

A
S

 I
M

E
D

IA
T

A
S

 

24 – DESCREVER 0(S) ATOS INADEQUADOS, AÇÃO ERRADA OU OMISSÃO QUE CAUSOU OU CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO: 

 

 

 

 
A OPERAR SEM AUTORIZAÇÃO L BRINCADEIRA / DISTRAÇÃO 
B OPERAR VELOCIDADE INADEQUADA M SEM EPI OU VESTIMENTO NECESSÁRIO / USO INCORRETO 
C FALHA EM AVISAR / SINALIZAR N DESVIO DO PROCEDIMENTO PADRÃO 
D ANULAR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA O NÃO TOMAR PRECAUÇÕES ADEQUADAMENTE 
E USAR EQUIPAMENTO DEFEITUOSO P RETIRAR SISTEMA DE SEGURANÇA 
F USAR EQUIPAMENTO / MATERIAL / FERRAMENTA INADEQUADA Q CARREGAMENTO / LEVANTAMENTO IMPRÓPRIO DE CARGAS 
G USAR EQUIPAMENTO / MATERIAL / FERRAMENTA ERRADO R AGIR NA EXISTÊNCIA DE UM RISCO CONHECIDO 
H FALHA EM INTERROMPER FUNCIONAMENTO S MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO 
I TRAFEGAR EM EQUIPAMENTO INADEQUADO T DESREPEITAR AVISO OU SINALIZAÇÃO 
J EM POSIÇÃO / POSTURA / POSICIONAMENTO INADEQUADO U OUTRO ATO INADEQUADO ( DESCREVER ) 
K ERRO OPERACIONAL  OUTRO 

C
A

U
S

A
S

 B
Á

S
IC

A
S

 

25 – O QUE CAUSOU OU INFLUENCIOU OS ATOS OU OMISSÕES DESCRITOS NO ITEM 24 

 
A FALTA DE / FALHA NA / HABILITAÇÃO – TREINAMENTO N OUTRO TIPO DE SITUAÇÃO CONFLITANTE 
B EMPREGADO NOVO / NOVA FUNÇÃO O INDUÇÃO À ÀÇÃO ERRADA POR MOTIVOS SUPERIORES 
C FALHA DE / FALHA NA / NÃO REVISÃO DE / REGRAS DE TRABALHO P TOLERÂNCIA DA SUPERVISÃO 
D FALTA DE / FALHA NA / NÃO REVISAO DE / PRÁTICAS – PADRÃO Q NEGLIGÊNCIA / EXCESSO DE CONFIANÇA / ATALHOS OPERACIONAIS 
E NÃO PLANEJAMENTO DA TAREFA R NECESSIDADE OPERACIONAL 
F DESCONHECIMENTO DE INFORMAÇÃO CONHECIDA S VISÃO OU AUDIÇÃO COMPROMETIDOS 
G INFORMAÇÃO EM MUDANÇA T SITUAÇÀO ERGONÔMICA DESFAVORÁVEL 
H INFORMAÇÀO ERRADA / CONFUSA U DESLIZE 
I FALHA NA COMUNICAÇÀO VERBAL V EMPREITEIRO 
J SELEÇÃO MÉDICA / PSICOLÓGICA / EFETIVA / ACOMPANHAMENTO X RESPONSABILIDADE MAL DEFINIDA 
K SOBRECARGA / MONOTONIA Y DESCONHECIMENTO DO RISCO OU POTENCIAL DE PERDA 
L INFLUÊNCIA DE EMOÇÕES / FADIGA Z OUTRO FATOR ( DESCREVER ) 

M PRESSÃO DE TEMPO   
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 26 – DESCREVER AS CONDIÇÕES INADEQUADAS DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS OU SITUAÇÕES DE TRABALHO QUE CAUSARAM OU CONTRIBUIRAM PARA A 

OCORRÊNCIA: 
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A AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA / INADEQUADO h ARMAZENAMENTO / ARRUMAÇÃO INADEQUADOS 
B SISTEMA DE ALARME INADEQUADO I EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS INADEQUADAS 
C RISCO DE FOGO / EXPLOSÕES J CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS 
D NÃO GARANTIDO CONTRA MOVIMENTAÇÀO / ENERGIZAÇÃO L AGENTES FÍSICOS ( ILUMINAMENTO, RUÍDO, CALOR, OUTROS ) 
E MÁ ARRUMAÇÃO E LIMPEZA M CONDIÇÕES ERGONÔMICAS INADEQUADAS 
F PROJEÇÃO DE OBJETOS / LÍQUIDOS / VAPORES N OUTRA CONDIÇÃO INADEQUADA 
G PASSAGEM FECHADA / CONGESTIONAMENTO / CONDIÇÕES DO PISO   

C
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A
S

 B
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IC

A
S
 

27 – O QUE CAUSOU OU INFLUENCIOU AS CONDIÇÕES DESCRITAS NO ITEM ANTERIOR: 

 

 

 

 
A CAUSADA PELO EMPREGADO J PRÁTICAS / ROTINAS E COMPRA 
B CAUSADA POR OUTRO EMPREGADO / OUTRA ÁREA K EXPOSIÇÃO À DETERIORIZAÇÃO 
C DEFEITO PELO USO NORMAL L ACEITAÇÃO / TOLERÂNCIA DA SUPERVISÃO 
D DEFEITO POR USO ERRADO OU ABUSO M MOROSIDADE DE PROVIDÊNCIAS 
E FALTA DE / FALHA NA / INSPEÇÃO PERIÓDICA N NECESSIDADE OPERACIONAL 
F FALTA DE / FALHA NA / ANÁLISE DA TAREFA O RESPONSABILIDADE MAL DEFINIDA 
G FALHA DE DESENHO / PROJETO / CONSTRUÇÃO P DESCONHECIMENTO DO RISCO / POTENCIAL DE  PERDAS 
H FALHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA Q CAUSADO POR EMPREGADO DE EMPREITEIRA 
I TEMPERATURA EXTREMA R OUTRA CAUSA BÁSICA 
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 28 – OBSERVAÇÕES/CONSIDERAÇÕES: 
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29 – MEDIDAS PROPOSTAS RESPONSÁVEL PRAZO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

SUPERVISOR DO 
CONTRATADO 

 
 
 
 

SEGURANÇA DO TRABALHO 
CONTRATADO 

 
 
 
 
 

COORDENADOR GERAL 
CONTRATADO 
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ANEXO Q13 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 PBGÁS - CIA. PARAIBANA DE GÁS 1 de 8
 

 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 

 GERAL 

 Q13.1 – ESTUDO GEOFÍSICO POR SONDAGEM ELÉTRICA
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1- OBJETIVO 

O objetivo da presente Especificação Técnica é definir e detalhar os procedimentos para 
ESTUDO GEOFÍSICO POR SONDAGEM ELÉTRICA, pelo Método de Eletro-resistividade 
para Análise Geotécnica para Projeto Executivo de Gasoduto da Rede de Distribuição de 
Gás Natural da PBGÁS. 

 

2- NORMAS DE REFERÊNCIA 

DNER-ME 040/95 

3- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Deve ser realizado o levantamento do subsolo por Sondagens Geofísicas, em locais 
onde for empregado o método não destrutivo por meio de furo direcional, com a finalidade 
de determinar a presença de interferências materiais (solo, rocha, tubulações, detritos, etc.) 
que possam prejudicar a execução desse furo direcional, na implantação de redes de 
distribuição de gás natural, com a entrega do relatório de levantamento.  

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. 

 

4- METODOLOGIA – APRESENTAÇÃO DO MÉTODO 

O método da Eletrorresistividade para prospecção geofísica fundamenta-se no fato que 
litologias diferentes apresentam resistividades diferentes, consiste na aplicação de uma 
corrente elétrica através de uma fonte artificial introduzida no solo por meio de eletrodos 
pontuais. O potencial criado por essa emissão de corrente pode ser medido nas 
proximidades através de eletrodos de medição.  

 
Conhecendo-se a corrente e os potenciais gerados, é possível calcular as resistividades 

aparentes correspondentes. 
 
A resistividade aparente de um terreno é igual à resistividade de um meio homogêneo ao 

qual se tenha aplicado, por hipótese, um mesmo dispositivo de medição e encontrado os 
mesmos valores de diferença de potencial ( V) e intensidade de corrente (I) obtido no 
primeiro meio. 
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Com o uso de sistemas computacionais adequados, é feita a inversão dos dados, para 
maior aproximação do modelo com as estruturas geológicas presentes. Nesta etapa, têm-se 
as secções modeladas prontas para interpretação.  

 
Na interpretação, é obtida a combinação da secção modelada, análise de estruturas 

observadas em campo e conhecimento geológico da área, correlacionando às 
características do local e às propriedades físicas dos materiais.   

 
Estes três elementos resultam em uma secção modelada e interpretada, pronta para 

servir de base nas decisões a serem tomadas em relação a obras que vierem a ser 
executadas no perfil estudado. 

 

 

5- ETAPAS DE TRABALHO – SONDAGEM GEOFÍSICA ELÉTRICA 

 
5.1. Análise de dados já existentes: Estudos geológicos anteriores, mapas, sondagens, 

mapa topográfico, dados do contratante, etc.;  
 
5.2. Estudo Geofísico: Através de Caminhamento Elétrico – CE e interpretação através 

de Sistema Computacional Adequado e com licença registrada; 
 
5.3. Relatório Geológico/Geofísico: Descritivo contendo imagem elétrica, mapas, croquis, 

perfis, fotos, etc; 
A imagem dos resultados de resistividades deverá ser apresentada com a seguinte 

escala e legenda de cores, conforme a figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Ainda, a referida imagem dos resultados de resistividades deverá ser apresentada 
conforme a figura a seguir: 
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Modelo de Imagem Elétrica. 

 

6 - AQUISIÇÃO DE DADOS GEOFÍSICOS ELÉTRICOS 

O tipo de aparelhagem para execução do serviço deve atender a profundidade de 
investigação desejada, deve levar em conta que a intensidade de corrente elétrica depende 
da grandeza da resistividade elétrica do terreno em estudo, devendo garantir uma precisão 
da resistividade aparente não inferior a 10%. 

 
Recomenda-se Sonda Geofísica do tipo RESISTIVÍMETRO com no mínimo 100 W de 

Potência e sensibilidade de leitura de 0,1mV.  
 
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. Em alguns casos especiais, a critério da fiscalização, caso o terreno em 
estudo permita e a precisão mínima desejada seja atendida, os eletrodos podem ser 
espaçados de um máximo de dez metros, desde que autorizados pela fiscalização da 
PBGÁS. 

 
A extensão adequada de cada CE deve ser considerada a partir de : 
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- local de situação do problema; 
- profundidade a ser investigada; 
- espaçamento dos eletrodos; 
- travessia ou não de córregos, arroios e rios; 
- Condições climáticas no período de levantamento;  
- Umidade do solo e nível do lençol freático; 
 
 
6.1 - Arranjo Dipolo - Dipolo 
 
O arranjo Dipolo-Dipolo consiste na configuração de eletrodos com dois eletrodos de 

emissão de corrente (I) conhecida – denominados A e B – e dois eletrodos de potencial para 
recepção do sinal – denominados M e N, onde mede - se a diferença de potencial ( V) entre 
os mesmos. Esses eletrodos são dispostos em um mesmo alinhamento e posicionados 
externamente entre si.  

 
É possível fazer o levantamento de um perfil realizando o seguinte procedimento: 

mantendo uma posição fixa dos eletrodos de emissão de corrente AB, são efetuadas uma 
série de medidas a diferentes profundidades de investigação movendo-se os eletrodos de 
potencial MN ao longo do perfil de medidas com deslocamentos regulares simétricos 
equidistantes. 

 
A seguir, são deslocados os eletrodos de corrente AB e são feitas novas medidas entre 

as posições dos eletrodos de potencial relativas à nova posição da emissão de corrente.  
 
Sequencialmente, novos deslocamentos dos eletrodos de corrente AB são feitos, 

fazendo então as medições de potencial subseqüentes em linha. 
 
A resistividade aparente é medida através da fórmula:  = k. V 
                I 
K (m), coeficiente linear expresso em metros que depende da configuração geométrica 

do dispositivo de medida; 
V (miliVolt); 
I (miliAmpère).     
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 - Sondagem Elétrica Vertical  
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No caso específico de diagnóstico de subsolo para gasodutos, a Sondagem Elétrica 
Vertical (SEV), é uma alternativa quando da impossibilidade da aplicação do CE, como, por 
exemplo, em travessias de rios com altas profundidades, pois permite determinação dos 
valores de resistividade aparente em função da profundidade. 

 
A sondagem elétrica vertical é executada fazendo-se determinações de resistividade 

aparente com vários comprimentos da linha AB de emissão de corrente elétrica, mantendo-
se fixo o centro (O) do dispositivo de medida. 

 
Neste método, Sondagem Elétrica Vertical (SEV), Arranjo Schlumberger, a distância AB 

máxima deve ser igual a 200 m. para investigação até 50 m. de profundidade para 
determinação da espessura do solo, posição da rocha e nível do lençol freático. 

 
 
7 - INTERPRETAÇÃO DOS DADOS GEOFÍSICOS ELETRICOS 

 
A interpretação dos resultados com utilização de SOFTWARES, deve ser capaz de (no 

mínimo): 
 
- Inverter os dados de resistividade;  
 
- Permitir que a Interpretação da curva de resistividade sofra a interação do Profissional 

com o software. Esta interação permite uma diminuição de erros (fator RMS – Root Mean 
Square) e possibilita a inclusão dos dados/fatores geológicos da área; 

 
- Permitir a inclusão dos dados topográficos da área levando a uma interpretação mais 

fiel das imagens elétricas do subsolo; 
 
- Preparar a imagem elétrica para definição de estruturas verticais, horizontais e 

inclinadas, através de “filtros”, inclusive com modelamento prévio; 
 
- Gerar imagens elétricas estendidas, ao longo de todo o CE, do zero ao final; 
 
- Sondagem mecânica com amostragem, locada estrategicamente na área investigada, 

e/ou sondagem elétrica vertical junto de uma sondagem com amostragem preexistente, de 
modo a permitir parametrização da resistividade elétrica que correlacione com o estado 
físico dos terrenos e identifique com maior precisão.  

 
 
 
 
 
8 - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 
 
O Relatório Final deve conter: 
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- Perfil horizontal correspondente ao perfil longitudinal de projeto geométrico da 

tubulação de gás, com lançamento do estaqueamento do projeto, nos locais previstos para 
execução por método não destrutivo, através de furo direcional; 

 
 - Texto de apresentação da área, dos trabalhos, metodologia, equipamentos utilizados, 

estudo geoelétrico e conclusões com interpretação geológica específica para o caso; 
 
- Mapas de localização da área e das Sondagens Geofísicas com coordenadas 

geográficas; 
 
- Imageamento Elétrico com interpretação geológica (CE); 
 
- Perfil Geoelétrico com interpretação geológica (SEV); 
 
- Fotos dos trabalhos de campo; 
 
- Relação dos softwares utilizados, com registro da origem e licença para uso. 
 
 
9 – CONDIÇÕES PARA OS SERVIÇOS 
 
Devem ser exigidos da empresa contratada para os serviços de Sondagens Geofísicas 

por caminhamento elétrico os Atestados Técnicos Específicos de Geofísica Aplicada em 
Geotecnia, em obras de infra-estrutura de tubulações distribuídas por método não destrutivo 
através de furo direcional. 
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1. DIRETRIZ GERAL 

 

 Este código tem como finalidade facilitar a identificação dos diversos desenhos, 

procedimentos e documentos ligados de alguma forma à gerência de engenharia e 

tecnologia. 

 Foram consultadas as normas Petrobrás NR xxx e ABNT xxx além de outras entra as 

quais:  

 

2. Detalhamento do código 

 

ITENS 

 

                                  1º     2º        3º          4º         5º             6º        7º 

XX – XX – XX.XX – XXX - XX.XXX – XXXX – XXX 

 

 

 

1º XX : Categoria do documento 

2º XX : Segmentos 

3º XX.XX: Código de área 

4º XXX: Código de atividade 

5º XX.XXX: Tipo de instalação 

6º XXXX: Emitente 

7º XXX: Número Seqüencial 

 

 

 

 



 TIPO: 

Codificação 

N. º Procedimento: 

PR-00-00.00-300-00.000-
PBGÁS/GENT-001 

Revisão: 

00 
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REVISÃO: 00    

DATA: 28/11/2008    

EMISSÃO: GENT    
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1º ITEM: Categoria do documento 

XX – __– __.__ – ___ - __.___ – ____ – ___ 

 

OS Ordem ou autorização de serviço 

BM Boletim de medição 

CR Cronograma 

DE Desenho (planta ou perfil) 

ET Especificação Técnica 

FD Folha de dados 

LD Lista de Documentos 

MA Manual 

MC Memória de Cálculo 

MD Memorial descritivo 

PR Procedimento Técnico 

RE Relatório 

RM Requisição de material 

LM Lista de material 

 

 

2º ITEM: Segmentos 

__ – XX – __.__ – ___ - __.___ – ____ – ___ 

 

00 Diversos 

10 Industrial 

20 GNV 
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Codificação 

N. º Procedimento: 

PR-00-00.00-300-00.000-
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30 Residencial/Comercial 

31 Residencial 

32 Comercial 

40 FlexGás 

50 A definir 

 

 

3º ITEM: Código de área – É a identificação do setor gerencial de origem ou sua área 

geográfica de abrangência. 

__ – __ – XX.XX – ___ - __.___ – ____ – ___ 

 

Primeiro e segundo dígitos 

00 Geral 

10 Administrativo/Financeiro 

20 ou 40 Técnico/Comercial 

41 Região 1 – João Pessoa 

42 Região 2 – Campina Grande 

43 Região 3 – Cabedelo 

44 Região 4 - Bayeux 

*  

 

Terceiro e quarto dígitos  

41.00 Mais de um bairro simultaneamente ou cidade sem divisão 

estabelecida por bairro 

41.01 Água Fria 

41.02 Aeroclube 

41.03 Altiplano Cabo Branco 



 TIPO: 

Codificação 

N. º Procedimento: 

PR-00-00.00-300-00.000-
PBGÁS/GENT-001 

Revisão: 

00 
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41.04 Alto do Céu 

  

 

4º Item: Código de Atividade 

__ – __ – __.__ – XXX - __.___ – ____ – ___ 

 

000 Diversos 

100 Administrativo/Financeiro 

200 Técnico/Comercial 

210 Pesquisa de mercado 

220 EVTE 

230 Atendimento aos Clientes/Consumidores 

300 Engenharia 

310 Levantamento de dados 

320 Projeto Básico 

330 Projeto Executivo 

340 Topografia 

350 Estudo preliminar 

360 Isométrico 

370 Fluxograma 

380 Planejamento 

390 As Built 

400 SMS 

410 Segurança 

420 Meio ambiente 

500 Qualidade 

  



 TIPO: 

Codificação 

N. º Procedimento: 

PR-00-00.00-300-00.000-
PBGÁS/GENT-001 

Revisão: 

00 
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5º ITEM: Tipo de instalação 

__ – __ – __.__ – ___ - XX.XXX – ____ – ___ 

 

10.000 Rede/Ramal 

20.000 Caixa de Válvula 

30.000 ERP 

40.000 ERPM 

50.000 ERS 

 OBS:  .000    Sub-grupo 

 

 

6º ITEM: Nome do Emitente. De preferência sigla ou nome abreviado. 

__ – __ – __.__ – ___ - __.___ – XXXX – ___ 

 

 

7º ITEM: Número Sequencial 

__ – __ – __.__ – ___ - __.___ – ____ – XXX 

 

 

4. EXEMPLOS 

 

4.1 Desenho (DE) tipo As Built (390) número 1 (001) de um ramal (10.000) do segmento 

GNV (20) na cidade de João Pessoa bairro Aeroclube (41.02) emitido pela Travessia 

Direcional S (TDS). 



 TIPO: 

Codificação 

N. º Procedimento: 

PR-00-00.00-300-00.000-
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Revisão: 

00 
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DE-20-41.02-390-10.000-TDS-001 

 

 

4.2 Desenho (DE) tipo Projeto Executivo (330) número 3 (003) de uma ERS (50.000) do 

segmento Residencial/Comercial (30) na cidade de Campina Grande (42.00) emitido pela 

Elecnor (ELECNOR). 

DE-30-42.00-330-50.000-ELECNOR-003 

 

4.3 Croquis (CS) isométrico (360) número 1 (001) de uma caixa de válvula (20.000) do 

segmento industrial (10) na cidade de Bayeux (44.00) emitido pela PBGÁS (PBG). 

CS-10-44.00-360-20.000-PBG-001 

 

4.4 Relatório (RE) de pesquisa de mercado (210) da rede (10.000) residencial/comercial 

(30) em João Pessoa (41.00) emitido pela T&A Engenharia Ltda (TEA). 

RE-30-41.00-210-10.000-TEA-001 

 

4.5 Manual (MA) de construção e montagem (300)  de gasodutos de distribuição (10.000)  

para diversos segmentos (00) com área geral (00) emitido pela PBGÁS, na segunda 

revisão. 

MA-00-00.00-300-10.000-PBG-002 
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 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 

 GERAL 

 Q13.4 – SINALIZAÇÃO
 

 

ÍNDICE  

Rev.

 

DESCRIÇÃO

 

 

 

 

01 - PADRÃO DE SINALIZAÇÃO - C1 A C5 
02 - PADRÃO DE SINALIZAÇÃO - C6 
03 - PADRÃO DE SINALIZAÇÃO - E1 A E10 
04 - PADRÃO DE SINALIZAÇÃO - E11 
05 - PADRÃO DE SINALIZAÇÃO - EC1 
06 - PADRÃO DE SINALIZAÇÃO - PLACA DE ADV 
07 - PADRÃO DE SINALIZAÇÃO – POSTE 
08 - PADRÃO DE SINALIZAÇÃO – SUDEMA 
09 - PADRÃO DE SINALIZAÇÃO - TACHÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rev. 0      
DATA:       
EXECUÇÃO:       
VERIFICAÇÃO:       
APROVAÇÃO:       

 

 

 

 
 

USUÁRIO:
 

EMPREENDIMENTO:
 

UNIDADE:
 

 



CLIENTE

C1 C2 C3 C4

C5

CUIDADO

Gás

PROIBIDO

Provocar chamas
Acesso restrito

0800 281 0197

Instruções para fechamento da estação e bloqueio
de fluxo de gás em caso de vazamento:

1. Acessar a área interna da estação pelo lado
oposto ao fluxo de gás.

2. Fechar as duas válvulas de bloqueio vermelhas.

3. Observar que uma das válvulas de bloqueio
vermelha já poderá estar fechada.

4. Em caso de incêndio, somente utilizar o extintor
de incêndio após a interrupção do fluxo de gás.

5. Não tentar restabelecer o fluxo ou rearmar o
sistema.

6. Contatar imediatamente a PBGÁS, através do
telefone de emergência:



CLIENTE

C6

EMERGÊNCIA LIGUE:

0800 281 0197

USO OBRIGATÓRIO

PORTE OBRIGATÓRIO

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO

FUMAR PORTAR

CELULAR

PROVOCAR

CHAMAS

MAPA DE RISCO

FLUXOGRAMA

LEITURA OBRIGATÓRIA

ou Análise Preliminar de
Risco (APR);

Em caso de vazamento, isolar todas as fontes de
ignição e se houver incêndio combater a favor do
vento e extinguir com o bloqueio do fluxo de gás.



ERP

E1 E2 E3 E4

E5 E6 E7 E8

E9 E10

CUIDADO

Gás

PROIBIDO

Provocar chamas
Acesso restrito

PEDESTRES

Rota de Fuga

PEDESTRES

Rota de Fuga

PEDESTRES

Rota de Fuga

VEÍCULOS

Entrada

ESTACIONAMENTO

Estacione de ré



ERP

E11

EMERGÊNCIA LIGUE: 0800 281 0197

LEITURA OBRIGATÓRIA É EXPRESSAMENTE

PROIBIDO

USO OBRIGATÓRIO

PORTE OBRIGATÓRIO

FUMAR

PORTAR

CELULAR

PROVOCAR

CHAMAS

MAPA DE RISCO FLUXOGRAMA

Em caso de incêndio, somente utilizar o extintor
a ós a interrupção do fluxo de gás.p

ou Análise Preliminar de
Risco (APR);



ERP/CLIENTE

Obs: Desenhos meramente ilustrativos, porque

variam conforme o local de instalação e serão

fornecidos posteriormente ao vencedor da

consulta.

EC1

MAPA DE RISCOS AMBIENTAIS

PBGÁS/DTC/ASMS/DISTRIBUIÇÃO/GASODUTOS
Estação Redutora de Pressão e Medição - Posto Escola JP

Riscos Médios

Recomendações

GASODUTO
RAMAL NORTE

GRAVIDADE DO RISCO AGENTES COMISSÃO EXECUTIVA

GRANDE

PEQUENO

MÉDIO VERMELHO

AMARELO

VERDE

AZUL

MARRON

Riscos físicos

Riscos ergonômicos
Riscos de acidentes
Riscos biológicos

Riscos químicos
GOPM: Anthony Ramalho

SMS: Lily Maciene

Expostos: Equipe de Operação e
Manutenção e PBGÁS

Probabilidade de vazamento, incêndio e explosão;
Picadas de animais peçonhentos;
Queda de mesmo/com diferença de nível;

Falha do operador;
Espaço físico inadequado;

Ferramenta desgastada, inadequada ou inesxistente;

Vibrações;
Incidência de raios solares;
Emissão de ruídos (despressurização e equipamentos

externos).

Postura inadequada;
Esforços repetitivos e excessivos;

Trabalho em pé;
Fatores psicológicos.

Trabalho com alta concentração mental;

Trabalho com Gás Natural (Metano - );
Manuseio com solventes e graxas.

CH4

Acidentes

Físicos

Químicos

Ergonômicos

Riscos Pequenos

Evitar centelhamento;
Realizar rotina de bloqueio de trecho e exercícios simulados;
Realizar manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos,

ferramentas e acessórios e sinalizar obstáculos ;
Usar protetor solar, uniforme adequado com botas, calça e

camisa de mangas compridas;
Usar máscara de proteção respiratória, quando necessário;
Fazer treinamentos adequados para movimentação de cargas,

equipamentos e manuseio de ferramentas;
Conhecer a Ficha de Informação de Segurança dos produtos

químicos utilizados e do Gás Natural;
Evitar por as mãos em buracos e fendas;
Fazer revezamento de  tarefas;
Durante a operação ou manutenção de  válvulas, troca de

equipamentos, tomar postura e posições seguras;
Realizar treinamento em prevenção e combate contra incêndio;
Realizar Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
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ANEXO Q14 – TRAÇADOS CONCEITUAIS (BÁSICOS) 

Emitente: 

                       COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS 

Nº de Folhas:  

  13 

Empreendimento:                          

PROJETO EXECUTIVO – REDE/RAMAL 

Data: 

       13/08/2015 

Unidade:          

GERENCIA DE ENGENHARIA - GEE / DIRETORIA TÉCNICA COMERCIAL - DTC 

Rev: 

                      0 

 

 

 

 

TRAÇADOS CONCEITUAIS (BÁSICOS) PARA REDES E RAMAIS 
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                       Figura 1 – Traçado Conceitual do Anel de Segurança Operacional e do Comercial Centro-Tambiá, localizados na cidade de João Pessoa. 

ANEL DE SEGURANÇA OPERACIONAL E COMERCIAL  

CENTRO-TAMBIÁ 
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                                               Figura 2 – Traçado Conceitual das Redes e Ramais do Bairro dos Estados, localizado na cidade de João Pessoa/PB. 

BAIRRO DOS ESTADOS 
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         Figura 3 – Traçado Conceitual do Ramal Estruturante Mangabeira-Penha  (ETAPA 2), localizado nos bairros de Mangabeira e Penha, em João Pessoa/PB. 

 

 

 

RAMAL MANGABEIRA-PENHA (ETAPA2) 
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BANCÁRIOS / ÁGUA FRIA 
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                                                     Figura 4 – Traçado Conceitual das Redes e Ramais no Bairro dos Bancários, localizado na cidade de João Pessoa/PB. 
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                                             Figura 5 – Traçado Conceitual das Redes e Ramais no Bairro do Bessa, localizado na cidade de João Pessoa/PB. 

 

BASSET (EXPANSÃO BESSA) 
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                  Figura 6 – Traçado Conceitual das Redes e Ramais no Bairro de Intermares, localizado na cidade de Cabedelo/PB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMARES 
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         Figura 7 – Traçado conceitual das Redes e Ramais no bairro da Torre, localizado na cidade de João Pessoa/PB. 

 

 

 

TORRE (ETAPA 2) 
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         Figura 8 – Traçado conceitual das Redes e Ramais no bairro do Mirante, localizado na cidade de Campina Grande/PB. 

 

BORBOREMA (EXPANSÃO MIRANTE) 
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                                                             Figura 9 – Traçado Conceitual do Ramal Borborema, localizado na cidade de Campina Grande/PB. 

BORBOREMA 
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        Figura 10 – Traçado conceitual da Rede do Distrito Industrial de Caaporã. 

DISTRITO INDUSTRIAL DE CAAPORÃ 
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EXTENSÕES CONCEITUAIS – REDE / RAMAL 

 

 

 

  

 

ITEM 

 

REDE / RAMAL 

 

MUNICÍPIO 

 

EXTENSÃO 

APROX. (M) 

01 ANEL DE SEGURANÇA OPERACIONAL E 
COMERCIAL CENTRO-TAMBIÁ 

JOÃO PESSOA 9.500,00 

02 BAIRRO DOS ESTADOS JOÃO PESSOA 6.000,00 
03 BANCÁRIOS - ÁGUA FRIA JOÃO PESSOA 4.000,00 
04 BASSET (EXPANSÃO BESSA) JOÃO PESSOA 10.000,00 
05 INTERMARES CABEDELO 10.500,00 
06 TORRE (ETAPA 2) JOÃO PESSOA 6.500,00 
07 MANGABEIRA-PENHA (ETAPA 2) JOÃO PESSOA 3.500,00 
08 BORBOREMA (EXPANSÃO MIRANTE) CAMPINA GRANDE 3.000,00 
09 BORBOREMA CAMPINA GRANDE 3.000,00 
10 DISTRITO INDUSTRIAL CAAPORÃ DIVERSOS 20.000,00 
11 REDE / RAMAIS (DIVERSOS) JOÃO PESSOA / CAMPINA GRANDE 4.000,00 
 TOTAL 80.000,00 
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TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE SERVIÇO(S) 
 
 
 
Tendo sido concluído(s) no dia ..../..../.... o(s) serviço(s) iniciado(s) no dia.../.../... e objeto do 
Contrato.................................., assinado em ..../.../... entre a Companhia Paraibana de Gás 
– PBGÁS e o CONTRATADO............................,.relativamente à contratação dos Serviços 
de ..................................................... foram os trabalhos considerados em condições de 
aceitação provisória e de comum acordo, as partes contratantes, pelos seus 
representantes abaixo assinados, lavram este Termo de Recebimento Provisório, em 2 
(duas) vias de igual teor. 
 
 
Local, Data 
 

_____________________________________ 
.......... 

(Nome do Representante da PBGÁS) 
 

_____________________________________ 
Nome do CONTRATADO 

(Nome do Representante do CONTRATADO) 
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ANEXO Q15.2 

_________________________________________________ 
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TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVIÇO(S) 
 
 
 
 
 
 
1. Tendo sido concluído(s) no dia ..../..../.... o(s) serviço(s) iniciado(s) no dia.../.../... e 
objeto do Contrato.................................., assinado em ..../.../... entre a Companhia 
Paraibana de Gás – PBGÁS e o CONTRATADO............................,.relativamente à 
contratação dos Serviços de ..................................................... foram os trabalhos 
considerados em condições de aceitação definitiva e, consequentemente, lavrado o 
presente Termo de Recebimento Definitivo de Serviço(s). 
 
2. Todo(s) o(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) pelo CONTRATADO acima referido 
dentro das especificações determinadas e foram atendidas as exigências da fiscalização. 
 
3.  De comum acordo, as partes contratantes, pelos seus representantes abaixo 
assinados, lavram este Termo de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor. 
 

 

Local, Data 
 

_____________________________________ 
.......... 

(Nome do Representante da PBGÁS) 
 

_____________________________________ 
Nome do CONTRATADO 

(Nome do Representante do CONTRATADO) 
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TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO 
 
 
 
 
 
1. Tendo sido concluído(s) no dia ..../..../.... o(s) serviço(s) iniciado(s) no dia.../.../... e 
objeto do Contrato.................................., assinado em ..../.../... entre a .......... e o 
CONTRATADO............................,.relativamente à contratação dos Serviços de 
..................................................... e já considerados em condições de aceitação definitiva 
conforme Termo de Recebimento Definitivo de Serviço(s), consequentemente lavra-se o 
presente Termo de Encerramento do Contrato. 
 
2.  O CONTRATADO dá à PBGÁS neste ato, plena, rasa e geral quitação de todos os 
seus direitos relativos ao Contrato acima mencionado, especialmente aqueles 
correspondentes ao preço ajustado, para nada mais reclamar, sob qualquer título ou 
pretexto, com fundamento no Contrato ora definitivamente quitado. 
 
3.  De comum acordo, as partes contratantes, pelos seus representantes abaixo 
assinados, lavram este Termo de Encerramento do Contrato, em 2 (duas) vias de igual 
teor. 
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Local, .... Data.... 
 
 

 

 

_____________________________________ 
.......... 

(Nome do Representante da PBGÁS) 
 
 

_____________________________________ 
Nome do CONTRATADO 

(Nome do Representante do CONTRATADO) 
 

 
 
Testemunhas: 
 
 

________________________________ 
(Nome) 
.......... 
CPF 
 
 
 
________________________________ 
(Nome) 
Nome do CONTRATADO 
CPF 
 
 
 
NOTA: Deverá ser registrado em parágrafo específico do Termo de Encerramento do 
Contrato, o valor das multas porventura aplicadas pela PBGÁS, quer por atraso na entrega 
dos serviços, quer pelo não cumprimento de outras condições contratuais. 
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À 
Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS 
 
 
Ref: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 
 
 
Prezados Senhores: 
  
 
  
 Em atendimento à Cláusula Oitava do Contrato, estamos fornecendo a presente 
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, através do 
depósito de R$ .................... em nome da PBGÁS no valor equivalente de 5% (cinco por 
cento) do preço total proposto, efetuado na Caixa Econômica Federal, agência nº 0729, 
Conta Corrente nº 1.344-5, Operação 003, em ...../....../......, ou qualquer uma das formas 
previstas no Artigo 56 da Lei 8.666/93.  
 
Esta Garantia será válida durante a vigência do Contrato. 
      
 

Local e data:............................................................................. 
 

 
 
 

Assinatura:  
 

 
______________________________________________________ 

(Razão Social do licitante e nome e função do signatário) 
 
 
 
 
 

*Apresentar este modelo em papel timbrado da empresa* 
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 DECLARAÇÃO DE ME / EPP 
 
 
 
 
À 
Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS 
 
 
Ref: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 
 

 
 

 
 
 
Prezados Senhores: 
 
 
A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra) 

..........................................................., portador(a) do Documento de Identidade nº. 

........................ e do CPF nº. ................................, DECLARA, sob as penas da lei, que 

se constitui em microempresa (ou empresa de pequeno porte) para os fins desta 

licitação, nos termos da Lei Complementar nº 123/06. 

 

Declara, ainda, que não apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado e 

favorecido, dispostas no art. 3º, § 4º, da referida Lei (abaixo enumeradas), 

comprometendo-se a informar a Administração caso perca essa qualificação.  

Art. 3º, § 4º, da Lei Complementar nº 123/06: 
 

I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  
 
II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa 

jurídica com sede no exterior;  
 
III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou 

seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos 
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desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 
trata o inciso II do caput deste artigo; 

 
IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de 

outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta 
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

 
V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa 

jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 
trata o inciso II do caput deste artigo;  

 
VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
 
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica;  
 
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de 

desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e 
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, 
valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitalização ou de previdência complementar;  

 
IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 

desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores;  

 
X – constituída sob a forma de sociedade por ações. 

 
 
A presente declaração é feita sob as penas da lei. 
 

 
___________________________ 

Local e Data 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 
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