
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2017 

CIRCULAR Nº 004 

___________________________________________ 

Página 1 de 1 

OBJETO: Aquisição de medidores de vazão para serem utilizados como em novos clientes e como 
sobressalentes nos clientes já existentes da PBGÁS, 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 questiona:  

“De acordo com ANEXO 2 – Termos de Referência, item 1.2.11, medidor tipo Diafragma 
G16, pede em seu item “a” que o material do corpo seja em Alumínio. Informamos que nossos 
medidores possuem corpo em AÇO homologados pelo INMETRO. Desta maneira, gostaríamos de 
saber se podemos ofertar com este corpo visto que fornecemos estes mesmos medidores 
anteriormente à administração pública?“ 

Resposta: O Contratado deverá fornecer conforme definido no Termo de Referência. 

 

Esclarecimento 2:  

Licitante solicita:  

“De acordo com CIRCULAR nº01, resposta 2, foi informado que TODOS os itens serão abertos 
concomitantemente, em disputa simultânea. Pedimos a gentileza de rever esta determinação pois 
como somos a única empresa que participará de todos os itens, possuindo diferentes concorrentes 
em distintos medidores, acabaremos sendo prejudicados por tal ação. Peço a gentileza de verificar a 
possibilidade de fazer por tipos de medidor: diafragma, rotativo e turbina, separadamente“ 

Resposta: A abertura dos itens será simultânea, porém os avisos de iminência poderão ser iniciados 
em tempos distintos. 

 

Esclarecimento 3:  

Licitante questiona:  

“De acordo com ANEXO 2 – Termos de Referência, itens 1.2.1 e itens 1.2.2, medidor tipo 
Turbina G650 e G250, respectivamente, pede em seus itens “a” que o material seja em AÇO 
CARBONO ou ALUMINIO. Gostaríamos de saber se podemos oferecer medidor com corpo em FERRO 
FUNDIDO, conforme fornecido a outras administrações públicas? 

Resposta: O Contratado deverá fornecer conforme definido no Termo de Referência. 

 

João Pessoa/PB, 29 de agosto de 2017.                              
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