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OBJETO: Contratação de empresa especializada para vistoriar, inventariar e avaliar os bens e 
instalações da área técnica, atendendo as especificações expressas 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:  

Sobre os elementos da rede que serão vistoriados, Licitante questiona:  

“Os itens 1 e 2 do Anexo 1 – Os quantitativos aproximados dos elementos de rede que serão 
identificados apresentam a quantidade de elementos de rede e localizações. Poderiam nos enviar, 
Por gentileza, o quantitativo de ativos por localidade?”  

Resposta:  

Não podemos dar o quantitativo de ativos por localidade com exatidão, pois nossos registros não 
são confiáveis, isto é uma das principais razões para execução deste serviço. Sabe-se que essas 
instalações do ramo de gás canalizado são compostas por Válvulas reguladora e shut-off, 
Medidores, Conjuntos de regulagens e medições, Estações de redução de pressão, entre outros 
componentes menores. 

 

Esclarecimento 2:  

Sobre o tipo de avaliação a ser realizada, Licitante questiona:  

“De acordo com o 1.1 do anexo 2 – Termo de referência o edital apresenta com objetivo do 
trabalho: “Contratação de empresa especializada para vistoriar, inventariar e avaliar os bens e 
instalações da área técnica atendendo as especificações expressas neste instrumento. ”. Poderia 
por gentileza nos informar o tipo e finalidade da avaliação a ser realizada?  

Resposta:  

Esta “avaliação” tem como finalidade verificar as características do bem e o estado de 
conservação. Além disso, na 3° fase: Consolidação contábil, poderá ser necessário valorar o bem, 
quando os bens foram cadastrados pelo valor total do investimento, sem detalhar os itens de 
cada gasto. 

Para melhor compreensão segue a transcrição de parte do Termo de Referência: “ 5.2.4. Para 
cada bem avaliado, deverá ser respondido a folha de verificação, Anexo 2. Tal avaliação se dará 
de forma completa e detalhada constando dados como número de patrimônio, marca, modelo, 
número de série, tipo, capacidade, dimensão, idade aparente ou data de fabricação, estado de 
conservação (ótimo, bom ou ruim) e outras características que se fizerem necessárias”. 
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Esclarecimento 3:  

Sobre os estoques a serem vistoriados, Licitante questiona:  

“De acordo com o item 5.2.7 do anexo 2 – Termo de referência do edital, será realizado o 
inventário de estoque. Poderiam por gentileza nos informar as localizadas que possuem estoque, 
a quantidade prevista e tipo de bens a serem levantados?”  

Resposta:  

No estoque da PBGÁS existem atualmente 334 SKUs. Desses, serão inventariados os itens mais 
importantes, considerados classe A na avaliação ABC. 

Os endereços sãos os seguintes:  

• Rua Estevão Gerson Carneiro da Cunha, 145, Agua Fria, João Pessoa/PB; 

• Rua Manoel Paulino Gomes, S/N, Bairro Mario Andreazza, Bayeux-PB; 

 

 

João Pessoa/PB, 22 de janeiro de 2019.  
 
 

 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 

Pregoeiro 


