LICITAÇÃO Nº 003/2019
CIRCULAR Nº 001

___________________________________________
Objeto: Contratação dos serviços de projeto executivo, construção e montagem e demais
serviços necessários para a execução de ramais e rede de distribuição de gás natural
canalizado da PBGÁS para o segmento Residencial e Comercial na Região Metropolitana
de João Pessoa/PB, em conformidade com o Anexo Q4 – Memorial Descritivo e demais
anexos.
Assunto: Esclarecimento

Prezados Senhores,
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados o seguinte esclarecimento
no edital, conforme item 3 do Edital:

Esclarecimento 1:
“Gostaria de saber o que contempla o item de Administração Local, tendo em vista que não existe a
descrição desse item no Anexo Q4 – Memorial descritivo.”

Resposta:
A Administração Local (AL) compreende as seguintes atividades básicas de despesa entre
outras:
• Chefia da obra (engenheiro responsável);
• Administração da obra: todo o pessoal do escritório;
• Mestre-de-obras e encarregados;
• Consumos de energia, água, telefone fixo e móvel;
• Segurança do trabalho;
Manutenção dos equipamentos;
• Manutenção do canteiro de obra;
• Gestão da qualidade e produtividade;
• Gestão de materiais;
• Gestão de recursos humanos;
• Outros que componham a administração local.

Esclarecimento 2:
“Solicito os projetos das estações de regulagem, tem em vista que no edital foi apresentado apenas
o fluxograma.”

Resposta:
Conforme consta no memorial descritivo (item 4.10.3, pagina 20): “Antes da aquisição das
ERS’s, entre outros documentos, o CONTRATADO deverá apresentar para aprovação da
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PBGÁS, a Folha de Dados (FD) referente as mesmas e aos equipamentos/instrumentos,
assim como os projetos detalhados, esquema elétrico e memórias de cálculo de todo o
conjunto”.
Desta forma, O PROJETO DA ESTAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO.

João Pessoa/PB, 31 de maio de 2019.

Atenciosamente,

Isabela Assis Guedes
Presidente da Comissão de Licitação
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