PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018
CIRCULAR Nº 001

___________________________________________
OBJETO: Fornecimento, fabricação e instalação de tramos de regulagem de pressão em estação
de regulagem de pressão-ERP e em conjuntos de regulagem de pressão e medição-CRM 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:

“1) Nos desenhos: ERP MAMANGUAPE – TRAMOS 01 E 02 , POSTO ABASTEÇA – TRAMOS 01 E
02, POSTO BR MAMANGUAPE – TRAMOS 01 E 02, POSTO JF – TRAMOS 01 E 02, POSTO
MASTERGÁS EPITÁCIO – TRAMOS 01 E 02, POSTO OUTRO VERDE – TRAMOS 01 E 02 E POSTO
SÃO LUIZ IX – TRAMOS 01 E 02 indicam a necessidade de válvulas reguladoras de pressão e
SSV, uma vez que fabricamos um modelo integrado que permite às funções Regulador Ativo
(DFO) e Bloqueio Automático (SSV) sejam montados em corpo único, porém com mecanismos
independentes, ou seja, a válvula reguladora tem função DUPLA DFO (ativo) + SSV (shutoff) com
mecanismos independentes (cada uma das funções possui seu próprio piloto, alimentação,
diafragmas, molas, etc...) em um único corpo.
O modelo de válvula em questão tem certificações DVGW, CE e é utilizado no Brasil por algumas
distribuidoras de gás e pela Petrobras, além é claro de várias aplicações na América Latina, Europa
e Ásia, tanto para aplicação em estações subterrâneas como aéreas.
Dado o exposto acima, solicito CONFIRMAR se para o processo licitatório em questão podemos
aplicar a válvula reguladora com arranjo duplo (regulador ativo + shutoff incorporados).“
Resposta: Não é possível aplicar válvula reguladora com shut-off incorporada. Atender as
especificações constantes no Termo de Referência Anexo 2.
Esclarecimento 2:
Licitante questiona:

“No documento TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO 2, é informado na lista da descrição dos
materiais, que o fornecimento das estações será composta por válvulas esféricas, filtros e outros
componentes informados na mesma. Em contra partida, no documento ANEXO Q8 – CRITÉRIO
DE MEDIÇÃO é informado nos desenhos das estações POSTO BR MAMANGUAPE – TAMOS – 01
E 02, POSTO JF – TRAMOS 01 E 02, POSTO MASTERGÁS EPITÁCIO – TRAMOS 01 E 02, POSTO
OURO VERDE – TRAMOS 01 E 02 e POSTO SÃO LUIZ IX – TRAMOS 01 E 02, em sua lista de
materiais, que as válvulas de bloqueio e filtros não fazem parte do escopo de fornecimento.
Diante disto, solicito qual informação deveremos considerar para este processo.
Resposta: Filtros e válvulas de bloqueio de esfera, DN 2” ou maior, não fazem parte do escopo
de fornecimento das estações POSTO BR MAMANGUAPE – TRAMOS – 01 E 02, POSTO JF –
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TRAMOS 01 E 02, POSTO MASTERGÁS EPITÁCIO – TRAMOS 01 E 02, POSTO OURO VERDE –
TRAMOS 01 E 02 e POSTO SÃO LUIZ IX – TRAMOS 01 E 02. Filtros e válvulas de bloqueio de
esfera fazem parte do escopo de fornecimento do contratado para a estação ERP Mamanguape.
Para todas as estações fazem parte do escopo de fornecimento do contratado as válvulas de
esfera tripartidas DN ½” ou ¾” das árvores de PI e pontos de vent, bem como válvulas em aço
inox DN 3/8” para instrumentação.
Esclarecimento 3:
Licitante questiona:

“De acordo com o descrito no presente edital de licitação e seus anexos, estamos entendendo
que o escopo de fornecimento para o presente certame, será a substituição dos trechos de
medição das estações em questão, sendo a fabricação, testes e pré-montagem na fabrica do
licitante e posterior entrega em cada um dos pontos descrito no item 2.5 do anexo 2, favor
confirmar nosso entendimento.”
Resposta: O escopo de fornecimento para o presente certame será a substituição de trechos
(tramos) de regulagem de pressão e não de trechos de medição conforme mencionado. Quanto
a fabricação, testes, pré-montagem, entrega e instalação em campo seguir orientações do Termo
de Referência Anexo 2.
Esclarecimento 4:
Licitante questiona:

“Por questões fiscais, gostaríamos de saber se o material deverá ser faturado na integra para
PBGAS e entregue em cada um dos pontos descritos ou faturado e entregue na integra na PBGAS
que se responsabilizará por transporta-los para cada uma das estações onde será realizada a
substituição.”
Resposta: Faturamento na integra para PBGÁS. Quanto a entrega e transporte seguir o
estabelecido no Termo de Referência Anexo 2.
Esclarecimento 5:
Licitante questiona:

“De acordo com o ANEXO L/Q7 - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS estamos entendendo que os
valores dos serviços deverão estar incluídos nos equipamentos.”
Resposta: Seguir as orientações do Termo de Referência Anexo 2.
Esclarecimento 6:
Licitante questiona:

“De acordo com o anexo Q8, os serviços serão medidos em 100% (cem por cento), em única
parcela, após a conclusão dos serviços de Projeto Executivo, Fornecimento, Fabricação e
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Instalação de Tramo de Regulagem, Fornecimento de Kits de Internos e Elaboração de Data Book
com inspeção e relatórios entregues pelo CONTRATADO e devidamente aprovados pela
FISCALIZAÇÃO, porem tendo em vista que os serviços não poderão ser executados todos ao
mesmo tempo, pergunto: A medição será realizada por cada estação entregue e comissionada?”
Resposta: Seguir o especificado no Anexo Q8 – Critérios de Medição.
Esclarecimento 7:
Licitante questiona:

“Entendemos pelo escopo descrito no edital e seus anexos, que a intervenção será apenas nos
itens indicados no anexo 2, ou seja, substituição do tramo de medição e itens descritos no item
4.2.1 deste anexo, incluindo materiais e serviços de instrumentação para ligar as válvulas
reguladoras e juntas nos limites de bateria, os demais itens a montante ou jusante deste limite
de escopo estão excluídos do fornecimento desta licitação. Favor confirmar entendimento.”
Resposta: O escopo de fornecimento para o presente certame será a substituição de trechos
(tramos) de regulagem de pressão e não de trechos de medição conforme mencionado. Seguir
as especificações no Termo de Referência Anexo 2.

João Pessoa/PB, 13 de março de 2018.

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro
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