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OBJETO: Aquisição de válvulas para gás natural, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Anexo 2 - Termo de Referência.. 

 
Prezados Senhores, 
 
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados do seguinte esclarecimento do 
edital, conforme item 3 do Edital: 
 
Esclarecimento 1:   

Licitante solicita:  

“No presente edital de licitação, Anexo 02 – Termo de referencia, Item 1, subitem 7.1, está sendo 
solicitado que o regulador de pressão seja fornecido com distancia entre flanges de 77mm, porem 
a Norma Europeia EN334:2005, que dispõe sobre a construção de válvulas reguladoras de 
pressão e que orienta todos grandes fabricantes deste tipo de válvulas, no item 4.1.5, tabela 1 
(recommended face-to-face dimensions for flangedregulators) – recomendação dimensional de 
face a face para reguladores flangeados, indica para reguladores DN. 1” classe 150# um 
dimensional face-a-face de 184mm. 

Tendo em vista o exposto acima e buscando lisura e ampla participação dos fabricantes de 
válvulas reguladoras no processo, solicitamos o aceite para ofertar no dimensional recomendado 
na norma EN334.”  

 

Resposta: Não é possível atender à solicitação. O licitante deve atender as especificações 
constantes no edital, inclusive com relação a distância entre flanges. 

 
Esclarecimento 2:   

Licitante solicita:  

“No presente edital de licitação, Anexo 02 – Termo de referencia, Item 1, subitens 8.1, 9.1, 10.1, 
11.1,12.1 e 13.1 está sendo solicitado que as válvulas de bloqueio automático (shut-off) sejam 
fornecidas com distancia entre flanges em desacordo com a Norma Europeia EN14382:2009, que 
dispõe sobre a construção de válvulas bloqueio automático (shut-off) e que orienta todos grandes 
fabricantes deste tipo de válvulas. 

A presente norma no item 4.1.5, tabela 1 (recommended face-to-face dimensions for flanged 
SSD´s) – recomenda que os dimensionais das válvulas shut-off sigam o dimensional da tabela 
abaixo transcrita. 
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Tendo em vista o exposto acima e buscando lisura e ampla participação dos fabricantes de 
válvulas reguladoras no processo, solicitamos o aceite para ofertar no dimensional recomendado 
na norma EN14382:2009.”  

 

Resposta: Não é possível atender à solicitação. O licitante deve atender as especificações 
constantes no edital, inclusive com relação a distância entre flanges. 

 
 
 
 
João Pessoa/PB, 20 de julho de 2017.                              
 
 

 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 

Pregoeiro 


