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1 - DO OBJETO 
 
1.1 - O presente termo de referência tem como objeto a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de VÁLVULAS DE BLOQUEIO, REGULADORAS E DE ALÍVIO, conforme condições e especificações 
constantes neste termo. 
 
1.2 - O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens comuns, de que tratam a Lei Federal nº 
10.520/2002, o Decreto Estadual nº 20.103/2007 e o Decreto nº10.024, de 20 de setembro de 2019, por 
possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, 
podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade PREGÃO.  
 
2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1 - Os recursos financeiros ao atendimento desta contratação são oriundos de receita própria da 
CONTRATANTE, proveniente da venda de gás natural e estão previstos e disponíveis no orçamento do(s) 
exercício(s) de 2021/2022, na conta: “ PO 2021/2022 – Investimentos – Materiais Caixa”. 
 
3 - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
3.1 - A contratação deverá observar as normas e procedimentos contidos no Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos (RILC) da POTIGÁS (http://www.potigas.com.br/documentos/regulamento-
interno.pdf?14062018), na Lei Federal nº 13.303/2016; Lei Federal nº10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto Estadual do RN nº20.103, de 19 de outubro 
de 2007, Decreto nº10.024, de 20 de setembro de 2019 e legislações correlatas. 
 
4 - DO REGIME DE FORNECIMENTO 
 
4.1 - O regime de fornecimento da presente contratação será o FORNECIMENTO PARCELADO dos itens que 
compõe o objeto do Contrato, a partir da emissão da AF (Autorização de Fornecimento). 
 
5 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
5.1 - O critério de julgamento das propostas comerciais no presente processo de contratação, será o de 
MENOR PREÇO POR GRUPO. 
 
6 - DOS QUANTITATIVOS E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS  
 

6.1 - O levantamento dos quantitativos contratuais, relativos a presente contratação, levou em 

consideração a o planejamento de materiais para os exercícios de 2021 e 2022, para atendimento das 

demandas informadas pelas Gerências Técnica e de Operação e Manutenção, prevendo que o contrato terá 

um prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, conforme permite o artigo 71 da Lei Federal nº 

13.303/2016. 

 
6.2 - Será adquirida a seguinte quantidade de materiais:  
 
 
 
 

http://www.potigas.com.br/documentos/regulamento-interno.pdf?14062018
http://www.potigas.com.br/documentos/regulamento-interno.pdf?14062018
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GRUPO ITEM DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS UNID. QTDE 

1 

1 VALVULA DE BLOQUEIO ESFERA BIPARTIDA 150# 2" UN. 5 

2 VALVULA DE BLOQUEIO ESFERA BIPARTIDA 300# 2" UN. 14 

3 VALVULA DE BLOQUEIO ESFERA BIPARTIDA 150# 3" UN. 4 

4 VALVULA DE BLOQUEIO ESFERA BIPARTIDA 300# 3" UN. 10 

5 VALVULA DE BLOQUEIO ESFERA BIPARTIDA 150# 4" UN. 2 

6 VALVULA DE BLOQUEIO ESFERA BIPARTIDA 300# 4" UN. 1 

7 VALVULA DE BLOQUEIO ESFERA BIPARTIDA 150# 6" UN. 2 

8 VALVULA DE BLOQUEIO ESFERA BIPARTIDA 300# 6" UN. 11 

2 

9 VALVULA DE BLOQUEIO AUTOMATICO (ESDV) DN 1" 150# - TIPO 1 UN. 1 

10 VALVULA DE BLOQUEIO AUTOMATICO (ESDV) DN 2" 150# - TIPO 2 UN. 3 

11 VALVULA DE BLOQUEIO AUTOMATICO (ESDV) DN 2" 150# - TIPO 3 UN. 18 

12 VALVULA DE BLOQUEIO AUTOMATICO (ESDV) DN 2" 150# - TIPO 4 UN. 2 

13 VALVULA DE BLOQUEIO AUTOMATICO (ESDV) DN 2" 150# - TIPO 5 UN. 1 

3 

14 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO (PCV) DN 1" 150# - TIPO 1 UN. 1 

15 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO (PCV) DN 2" 150# - TIPO 2 UN. 4 

16 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO (PCV) DN 2" 150# - TIPO 3 UN. 22 

17 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO (PCV) DN 2" 150# - TIPO 4 UN. 1 

18 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO (PCV) DN 2" 150# - TIPO 5 UN. 1 

4 

19 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO COM SHUT-OFF - AP 40 OPSO 3/4" BSP UN. 212 

20 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO COM SHUT-OFF - APS 1000 OPSO 3/4" BSP UN. 44 

5 

21 
VALVULA DE ALIVIO E SEGURANCA (PSV) - TIPO 1 - 2 A 5 BAR, INCLUINDO KIT DE 

REPARO PARA MANUTENÇÃO 
UN. 1 

22 
VALVULA DE ALIVIO E SEGURANCA (PSV) - TIPO 2 - 5 A 10 BAR, INCLUINDO KIT 

DE REPARO PARA MANUTENÇÃO 
UN. 3 
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6.3 - Vide em anexo as especificações técnicas, encaminhadas pela Gerência Técnica da POTIGÁS. 
 
7 - DA FORMA DE FORNECIMENTO E GARANTIA DO OBJETO 
 
7.1 – PRAZO DE ENTREGA: 
 
7.1.1 - O prazo de entrega dos materiais, relativos a cada Autorização de Fornecimento (AF), emitida pela 
CONTRATANTE, será de no máximo 60 (sessenta) dias corridos, contados da data do recebimento da AF 
correspondente, pela CONTRATADA. 
 
7.1.2 - A CONTRATADA informará a previsão da entrega do material, objeto do CONTRATO, 02 (dois) dias 
úteis antes da sua efetivação, e deverá confirmar, via e-mail, no próprio dia do despacho, o carregamento do 
material a ser enviado. 
 
7.1.3 - A CONTRATADA poderá armazenar em suas dependências, em até 10 (dez) dias úteis, sem ônus para 
a CONTRATANTE, materiais produzidos e solicitados por AF, cuja liberação para entrega não tenha sido 
autorizada por esta última. 
 
7.1.4 - A CONTRATANTE poderá vir a suspender a(s) entrega(s) de materiais programada(s), desde que o 
processo de fabricação não tenha sido iniciado ou ainda no caso em que a CONTRATADA não tenha 
encomendado a matéria prima correspondente. No caso de a matéria prima já ter sido encomendada ou 
recebida pela CONTRATADA, as partes poderão, de comum acordo, considerar tal suspensão, de modo que 
tal encomenda possa ser cancelada ou redirecionada para outra finalidade. 
 
7.1.5 - Os prazos de fornecimento, indicados pela CONTRATANTE, poderão ser alterados de acordo com as 
necessidades operacionais desta última. 
 
7.1.6 - A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, após a conclusão da entrega de materiais relativa 
à determinada AF emitida pela CONTRATANTE, o envio do respectivo “Data Book” do fornecimento, 
incluindo os certificados de matérias primas, testes e ensaios realizados nos materiais, dentro do escopo do 
contrato de fornecimento, constando também os romaneios e relatórios de inspeção de liberação para 
embarque que venham a ser eventualmente emitidos pela CONTRATANTE. 
 
7.2 – LOCAL DE ENTREGA: 
 
7.2.1 - A entrega dos materiais deverá se dar necessariamente em dias úteis, nos horários de 08:30 às 11:00 
horas e de 13:30 às 16:00 horas, na Central de Estoque da CONTRATANTE, situado na Rua Projetada, s/nº, 
(por trás da Coteminas) no Centro Industrial Avançado (CIA), em Macaíba/RN, ou em outros locais, 
localizados em qualquer ponto do Estado do Rio Grande do Norte, caso esta última assim determine, nestes 
mesmos horários, devendo o objeto ser recebido e conferido pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE e 
atestado pelo setor competente. 
 
7.3 – CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO: 
 
7.3.1 - O recebimento e aceitação dos materiais pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil da 
CONTRATADA, por vícios de execução ou desconformidade com as especificações estabelecidas no  
CONTRATO e em seus anexos, bem como na proposta comercial da CONTRATADA, posteriormente 
verificados. 
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7.3.1.1 - Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 3 (três) dias, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização do CONTRATO, para efeito de posterior verificação de sua conformidade 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
 
7.3.1.2 - Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 
30 (trinta) dias corridos, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades. 
 
7.3.1.2.1 - A CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição de materiais considerados inadequados 
pela fiscalização.  
 
7.3.1.2.2 - Independentemente da aceitação, o fornecedor garantirá a qualidade do produto fornecido pelo 
prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da notificação da fiscalização. 
 
7.3.1.3 - Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e conformidade do material com a proposta e 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado, certificando-se de que todas as condições 
estabelecidas foram atendidas e, consequente aceitação das notas fiscais pela FISCALIZAÇÃO da contratação, 
devendo haver rejeição no caso de desconformidade. 
 
7.3.1.3.1 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 
prazo. 
 
7.3.1.4 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do CONTRATO. 
 
7.4 – FORMA DE ENTREGA: 
 
7.4.1 - A CONTRATADA, caso solicitado pela CONTRATANTE, apresentará, a cada 15 dias, um relatório de 
acompanhamento dos processos de fornecimento (Programações de Entrega) dos materiais encomendados 
por esta última, o qual deverá constar, para cada Autorização de Fornecimento (AF) contratada, entre outras 
informações: quantidades encomendadas, etapas de fabricação, posicionamento do material pronto para 
despacho, quantidade despachada, a última nota fiscal com sua data e o destino indicado pela POTIGÁS, 
bem como o cronograma de todo o processo de fabricação dos lotes contratados. 
 
7.4.2 - A CONTRATANTE poderá, a seu critério exclusivo, dividir a entrega dos materiais em vários lotes, de 
acordo com a sua necessidade de consumo de material, devendo cada lote ser alvo de AF específica. 
 
7.4.3 - A CONTRATANTE poderá, dentro da vigência do CONTRATO, emitir e encaminhar à CONTRATADA, as 
AF’s correspondentes a, no máximo, o valor total do CONTRATO. 
 
7.4.4 - As notas fiscais, emitidas pela CONTRATADA, deverão referenciar o número do CONTRATO e da 
respectiva AF, emitidos pela CONTRATANTE. 
 
7.4.5 - O transporte, carregamento no local de origem e descarregamento no local de destino dos materiais 
objeto do CONTRATO, bem como os custos e eventuais danos ocasionados nestes materiais ou em terceiros 
em decorrência destas movimentações, serão da inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
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7.4.5.1 - Da mesma forma se responsabilizará a CONTRATADA pelo transporte, carregamento e 
descarregamento dos materiais devolvidos, quando estes forem reprovados pela FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE, devido a defeito de fabricação ou danos verificados nos mesmos. 
 
7.4.6 - A CONTRATANTE poderá CANCELAR o fornecimento de materiais reprovados pela FISCALIZAÇÃO, não 
tendo a obrigação de solicitar a sua substituição. 
 
7.4.7 - A CONTRATANTE e a CONTRATADA designarão prepostos com poderes para tomar as providências 
que couberem a cada uma das partes no âmbito do CONTRATO. 
 
7.4.8 - As comunicações, pedidos de informações e/ou esclarecimentos entre as partes contratantes far-se-
ão sempre por intermédio de correspondências ou mensagens eletrônicas (e-mails) entre os seus prepostos. 
 
7.5 – PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: 
 

7.5.1 - A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos materiais objeto do CONTRATO, pelo prazo mínimo 
de 12 (doze) meses, após a entrada dos mesmos, quando estes estiverem em operação, ou de 18 (dezoito) 
meses, contados da data da entrega definitiva, quando não estiverem em operação, prevalecendo o que 
ocorrer primeiro, bem como encaminhar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os seguintes 
documentos: 

a) Certificados de qualidade ou declaração do fabricante onde esteja indicado expressamente que os 
materiais foram fabricados e obedecem rigorosamente à norma ABNT ou equivalente internacional; 

b) Declaração garantindo a qualidade dos materiais fornecidos pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses 
após a entrada dos mesmos em operação. 

 
7.5.1.1 - A garantia citada no item acima compreende a recuperação ou substituição e transporte de/para o 
local de entrega dos materiais, às expensas da CONTRATADA, dos materiais objeto do CONTRATO, bem 
como de qualquer dos seus componentes, que apresentem divergência de característica ou qualquer erro ou 
defeito de fabricação. 
 
7.5.2 - A CONTRATADA deve garantir os produtos fornecidos à CONTRATANTE, substituí-los, quando os 
mesmos estiverem fora das especificações exigidas por esta última, e entregá-los conforme as exigências 
deste CONTRATO, assumindo todas as despesas necessárias para sua entrega ou substituição. 
 
7.5.3 - O prazo mínimo de garantia contra defeitos de fabricação a ser exigido deve ser o usual dos 
fabricantes. 
 
7.5.4 - A CONTRATADA deverá prestar todo suporte técnico necessário a dirimir qualquer questionamento 
feito pela CONTRATANTE, relacionado ao objeto deste CONTRATO, devendo fornecer, sempre que solicitado 
por esta última, os seguintes documentos: 

a) Catálogos técnicos, literatura especializada, informações sobre matérias primas, características 
técnicas, procedimentos de produção, armazenamento e preservação dos materiais, dentre outros 
documentos técnicos requisitados e informações que sejam necessárias e suficientes para que se caracterize 
que os materiais fornecidos atendem às normas especificadas em características, qualidade e dimensões. 
 
8 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
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8.1 - São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no 
CONTRATO e daquelas constantes do presente Termo de Referência: 
 
8.1.1 - Fornecer o objeto do CONTRATO rigorosamente de acordo com as especificações técnicas 
constantes neste documento e em seus anexos e na proposta comercial vencedora do respectivo processo 
de contratação, obedecendo aos critérios e padrões de qualidade predeterminados e exigidos pela 
CONTRATANTE. 
 
8.1.2 - Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e 
indiretamente, sobre os materiais objeto do CONTRATO, bem como eventual custo de frete relativo a(s) 
respectiva(s) entrega(s). 
 
8.1.3 - Avaliar e se manifestar quanto as eventuais modificações das quantidades ora contratadas, propostas 
pela CONTRATANTE, que não importem em variação do preço que será contratado, salvo nos casos previstos 
no artigo 81 da Lei Federal nº 13.303/2016, quando for o caso. 
 
8.1.4 - Atender prontamente quaisquer exigências da CONTRATANTE inerentes ao objeto do CONTRATO. 
 
8.1.5 - Responsabilizar-se pelo transporte, descarrego e seguro dos materiais objeto do CONTRATO, devendo os 
mesmos ser entregues à CONTRATANTE em perfeitas condições de uso. 
 
8.1.5.1 - Responsabilizar-se por todas as despesas com reposição dos materiais fornecidos, visitas técnicas, 
transporte, descarga e manutenção corretiva. 
 
8.1.5.2 - Substituir, sem custos adicionais, qualquer produto defeituoso, dentro do prazo estabelecido neste 
documento. 
 
8.1.6 - Responsabilizar-se pela substituição, quando for o caso, dos produtos objeto do CONTRATO, que deverão 
ser feitos em locais determinados pela CONTRATANTE, no Estado do Rio Grande do Norte, na impossibilidade, 
obriga-se a CONTRATADA a ceder material equivalente, de sua propriedade, com capacidade no mínimo igual à 
do produto fornecido, em substituição ao mesmo. 
 
8.1.7 - Responsabilizar-se diretamente pelo fornecimento dos materiais objeto do CONTRATO e, 
conseqüentemente, responder, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na sua execução, 
venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 
 
8.1.7.1 - Providenciar às suas expensas, a contratação dos seguros necessários ao cumprimento do CONTRATO e 
da legislação em vigor, destinados à cobertura de seus bens, seu pessoal e da responsabilidade civil por danos 
que venham a ser causados a terceiros e/ou à CONTRATANTE. 
 
8.1.7.2 - Manter a CONTRATANTE livre e a salvo de toda e qualquer reclamação de indenização por perdas e 
danos e/ou prejuízos de qualquer natureza, que tenha sofrido ou causado a terceiros em decorrência do 
CONTRATO, respondendo inclusive civil e criminalmente, independentemente de haver ou não contratados 
seguros adequados e suficientes para tais circunstâncias. 
 
8.1.7.3 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a terceiros em 
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
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8.1.8 - Preservar e manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e 
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou de seus fornecedores. 
 
8.1.9 - Cumprir as determinações contidas no CONTRATO e em todos os seus anexos, responsabilizando-se 
pelos efeitos decorrentes da inobservância e/ou infração do presente instrumento, bem como das leis, 
regulamentos ou posturas em vigor. 
 
8.1.10 - Prestar corretamente toda e qualquer informação solicitada pela CONTRATANTE, quanto aos 
produtos fornecidos. 
 
8.1.11 - Fornecer todos os materiais com requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e/ou 
segurança recomendados pelas normas aplicáveis. 
 
8.1.12 - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no CONTRATO, sujeitando-se às penas e multas 
estabelecidas, além das aplicações daquelas previstas no artigo 83 da Lei Federal nº 13.303/2016. 
 
8.1.13 - Cumprir com o disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal da República vigente, não 
empregando menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo os menores, na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
 

8.1.14 - Manter e fornecer, sempre que solicitado, durante a execução do CONTRATO, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições para sua habilitação e qualificação exigidas na formalização do 
mesmo, conforme prevê o inciso IX, do artigo 69, da Lei Federal nº 13.303/2016. 
 

8.1.15 - Responsabilizar-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais, equipamentos 
protegidos por marcas ou patentes, respondendo neste caso, civil e criminalmente, por quaisquer indenizações, 
taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes do mau uso que deles 
fizer. 
 
8.1.16 - Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, por escrito ou por meio eletrônico (e-mail), quaisquer 
erros, omissões, incorreções ou discrepâncias porventura encontradas pela CONTRATADA no presente 
CONTRATO ou em seus anexos, a fim de que sejam corrigidos. 
 
8.1.17 - Fornecer todos os recursos necessários (mão-de-obra especializada, materiais, ferramentas, 
equipamentos, transporte, equipamentos de proteção individual e instrumentos especiais), bem como 
equipamentos relativos a segurança do trabalho, para a entrega dos materiais objeto do CONTRATO. 
 
8.1.18 - Respeitar as Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho do Ministério do 
Trabalho e Emprego relacionadas a e os Procedimentos Operacionais da CONTRATANTE, podendo a 
atividade ser suspensa em caso da inobservância das mesmas, sem prejuízo para a CONTRATANTE. 
 
8.1.19 - Realizar o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre os produtos 
contratados, inclusive emolumentos e seguros, ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE 
por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais, uma vez que a inadimplência da CONTRATADA não 
se transfere à CONTRATANTE. 
 
8.1.20 - Realizar acesso diário ao e-mail da empresa informado nos autos e confirmar, quando da abertura 
das mensagens eletrônicas, o recebimento das comunicações, notificações e solicitações enviadas 
eletrônicamente pela CONTRATANTE. 
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8.1.21 - Manter repersentante específico e devidamente credenciado para responder pela execução do 
CONTRATO perante a CONTRATANTE. 
 
8.2 - São obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo das demais disposições inseridas no CONTRATO e 
daquelas constantes do presente Termo de Referência: 
 
8.2.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 
 
8.2.2 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições e preços pactuados no CONTRATO e 
em seus anexos. 
 
8.2.3 - Notificar à CONTRATADA toda e qualquer anormalidade constatada no fornecimento dos materiais, 
objeto deste CONTRATO, fixando-lhe prazos para corrigir erros, defeitos ou irregularidades encontradas. 
 
8.2.4 - Notificar, por escrito ou por meio eletrônico (e-mail), à CONTRATADA, a aplicação de eventuais 
multas contratuais. 
 
8.2.5 - Nomear representante, dentre os seus empregados, para acompanhar, fiscalizar, certificar-se da 
conformidade do objeto a ser executado pela CONTRATADA, nos aspectos qualitativo e quantitativo, 
anotando em registro próprio as irregularidades detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências 
de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas. 
 
8.2.6 - Verificar se os materiais fornecidos pela CONTRATADA, está dentro das especificações contratadas, 
rejeitando, no todo ou em parte, os materiais entregues fora das especificações do CONTRATO e seus 
anexos. 
 
8.2.7 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
 
8.2.8 - Exigir o cumprimento de todas as normas de segurança do trabalho para o fornecimento dos 
materiais contratados e, em sendo o caso as normas da CONTRATANTE. 
 
8.2.9 - Emitir e encaminhar à CONTRATADA as Autorizações de Fornecimento (AF’s) correspondentes. 
 
8.2.10 - Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
9 - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 
 
9.1 - Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE à CONTRATADA por intermédio de depósito 
bancário, na conta corrente indicada pela CONTRATADA ou por intermédio de boleto bancário, 20 (vinte) 
dias corridos após a entrega do material e/ou conclusão dos respectivos serviços e recebimento dos 
respectivos documentos de cobrança pertinentes. 
  
9.1.1 - Caso a data de pagamento recaia sobre os dias 10, 20 ou 25 de determinado mês, o pagamento será 
efetuado no primeiro dia útil seguinte. 
 
9.1.2 - Caso sejam constatadas irregularidades nos documentos de cobrança apresentados, o prazo para 
pagamento estabelecido será contado a partir da data da reapresentação, pela CONTRATADA, dos 
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documentos de cobrança devidamente corrigidos, sem prejuízo da continuidade da execução deste 
CONTRATO. 
 
9.1.3 - A CONTRATANTE não receberá qualquer objeto desta contratação, que não esteja acompanhado do 
respectivo documento fiscal, na sua forma eletrônica, ou do respectivo DANFE (Documento Auxiliar de Nota 
Fiscal Eletrônica), devendo a CONTRATADA apresentar na entrega dos materiais, objeto do presente 
CONTRATO, o referido documento, bem como deverá enviar o arquivo XML relativo a NF-e (Nota Fiscal 
Eletrônica) para o endereço eletrônico xml.nfe@potigas.com.br. 
 
9.1.3.1 - Nos documentos de cobrança emitidos pela CONTRATADA, além das informações legais e 
tributárias, deverão constar obrigatoriamente: 
 
9.1.3.1.1 - Instruções para pagamento e quitação, contendo os dados bancários relativos ao CNPJ da 
CONTRATADA, para crédito do valor correspondente; 
 
9.1.3.1.2 - O número do respectivo CONTRATO, firmado com a CONTRATANTE. 
 
9.2 - A CONTRATANTE providenciará, diretamente pela internet ou através do Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF, a emissão das certidões relacionadas abaixo, a fim de comprovar a 
regularidade da CONTRATADA, verificando as suas respectivas validades, ficando a cargo da CONTRATADA 
providenciar a emissão dessas certidões, diretamente nos órgãos competentes, caso a CONTRATANTE não 
obtenha êxito nesta operação: 
 

a) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal; 

b) Certidão Negativa de DÉBITOS TRABALHISTAS (ou Positiva com Efeito de Negativa) perante a Justiça 
do Trabalho (CNDT) nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho; 

c) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) quanto aos CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
FEDERAIS administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e quanto à DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), inclusive as 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

d) Certidão negativa dos tributos estaduais do Estado de origem; 

e) Certidão negativa dos tributos municipais da Sede da CONTRATADA. 
 
9.2.1 - A não apresentação dos documentos fiscais e certidões exigidas no CONTRATO, a não confirmação de 
autenticidade desses documentos ou o não atendimento de quaisquer cláusulas do CONTRATO, por parte da 
CONTRATADA, constituem motivo de rescisão e asseguram à CONTRATANTE o direito de aplicar as sanções 
previstas neste instrumento contratual. 
 
9.3 - À CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o(s) pagamento(s) devido(s) se os produtos forem 
entregues em desacordo com a especificações técnicas e quantidade descritas no CONTRATO e nos seus 
anexos, até que sejam atendidas as exigências formais feitas pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, sem que 
caiba à CONTRATADA aplicar qualquer penalidade (multas, juros de mora ou taxas) ou suspender o 
fornecimento dos produtos objeto do CONTRATO, em decorrência desses atrasos. 
 
9.4 - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com os 
documentos de cobrança pertinentes, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte, dos 
tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

mailto:xml.nfe@potigas.com.br
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9.5 - A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará e recolherá, nos prazos da Lei, dos pagamentos 
que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente. 
 
9.6 - O não pagamento dos documentos de cobrança apresentados pela CONTRATADA, sem justificativa, até 
a data do vencimento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido para tal, e esta não acate a 
justificativa da CONTRATANTE, sujeitará está última, independentemente de notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, ao pagamento do débito vencido, acrescido dos respectivos encargos financeiros, 
calculados levando-se em consideração MULTA MORATÓRIA de 2% (dois por cento) e JUROS DE MORA 
DIÁRIOS de 0,2% (dois décimos por cento), até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total da parcela 
paga em atraso. 
 
9.7 - O pagamento efetuado pela CONTRATANTE não isenta a CONTRATADA de suas obrigações e 
responsabilidades assumidas. 
 
10 - DA VIGÊNCIA 
 
10.1 - A vigência do CONTRATO será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da sua data de 
assinatura, podendo este prazo ser prorrogado, mediante termo de aditamento contratual, firmado entre as 
partes, condicionada esta prorrogação à avaliação dos produtos fornecidos pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE. 
 
11 - DO REAJUSTE DOS PREÇOS 
 
11.1 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir 
da data da assinatura do CONTRATO. Após esse período, a CONTRATADA fará jus ao reajuste dos preços 
contratados, observado o período estipulado acima, pela variação verificada no Índice Geral de Preços no 
Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro que venha a substituí-lo. 
 
11.1.1 - O fator final de reajustamento deverá ser aplicado com 4 (quatro) casas decimais, sem 
arredondamento. 
 
12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
12.1 - Pelo cometimento de quaisquer infrações prevista no CONTRATO e no RILC DA POTIGÁS, no seu 
artigo 236, garantida a prévia defesa, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções:  

I. ADVERTÊNCIA, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja 
concorrido; 

II. MULTA MORATÓRIA, na forma presvista no instrumento convocatório ou no CONTRATO; 

III. MULTA COMPENSATÓRIA, na forma presvista no instrumento convocatório ou no CONTRATO; e 

IV. SUSPENSÃO do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE, por até 02 (dois) anos. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO. As sanções previstas nos incisos I e III poderão ser aplicadas juntamente com a do 
inciso II. 
 
12.1.1 - À CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar a sanção correspondente à gravidade da respectiva 
infração. 
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12.2 - A sanção de advertência é cabível sempre que o ato praticado, ainda que ilícito, não seja suficiente 
para acarretar danos à CONTRATANTE, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros. 
 
§ 1° A aplicação da sanção do caput do item 12.2 importa na comunicação da advertência à CONTRATADA, 
devendo ocorrer o seu registro junto ao REGISTRO CADASTRAL da CONTRATANTE. 
 
§ 2° A reincidência da sanção de advertência, poderá ensejar a aplicação de penalidade de suspensão. 
 
12.3 - A multa poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
 
12.3.1 - Pelo descumprimento dos prazos parciais de entrega do objeto contratado a CONTRATADA estará 
sujeita a multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da parcela do objeto, por dia de atraso, 
até o limite de 10% (dez por cento) do valor da respectiva parcela. 
 
12.3.2 - Pelo descumprimento de exigências da fiscalização, relacionadas direta ou indiretamente, com a 
execução dos serviços contratados, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes multas, limitadas a 10% (dez 
por cento) do valor do CONTRATO: 
 
a) Pela primeira vez, 0,2% (dois décimos por cento) do valor total do CONTRATO, por dia de atraso no 
cumprimento de exigência da fiscalização, depois de esgotado o prazo por esta estabelecido, sem prejuízo 
do disposto nas demais cláusulas do CONTRATO; 
 
b) Pela segunda vez e subsequentes, 0,4% (quatro décimos por cento) do valor total do CONTRATO, 
por dia de atraso no cumprimento de exigência da fiscalização, depois de esgotado o prazo por esta 
estabelecido, sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas do CONTRATO. 
 
12.4 - A CONTRATADA estará sujeita a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do CONTRATO em 
caso de descumprimento gravíssimo e reiterado das cláusulas contratuais e seus anexos, sem prejuízo às 
demais sanções administrativas cabíveis. 
 
12.5 - Caso haja condenação judicial a adimplir as obrigações previdenciárias ou trabalhistas da 
CONTRATADA poderá ser aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do CONTRATO, sem 
prejuízo às demais sanções administrativas cabíveis e observando-se o devido processo legal. 
 
12.6 - Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir o respectivo CONTRATO, poderá a 
CONTRATANTE aplicar à CONTRATADA MULTA COMPENSATÓRIA de 100% (cem por cento) do valor do 
débito eventualmente atribuído à CONTRATANTE, em razão do inadimplemento de obrigações trabalhistas, 
previdenciárias ou tributárias da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. O não pagamento da multa pela CONTRATADA, importará na tomada de medidas 
judiciais cabíveis e na aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento 
de contratar com a CONTRATANTE, por até 02 (dois) anos. 
 
12.7 - Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado 
dano à CONTRATANTE, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros. 
 
§ 1° Conforme a extensão do dano ocorrido ou passível de ocorrência, a suspensão poderá ser branda (de 01 
a 06 meses), média (de 07 a 12 meses), ou grave (de 13 a 24 meses). 
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§ 2° O prazo da sanção a que se refere o parágrafo anterior terá início a partir da sua publicação no Diário 
Oficial do Estado do Rio Grande do Norte. 
 
§ 3° A sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar importa, 
durante sua vigência, na suspensão de REGISTRO CADASTRAL, se existente, ou no impedimento de inscrição 
cadastral. 
 
§ 4° Caso a sanção de que trata o item 12.7 for aplicada no curso da vigência do CONTRATO, a 
CONTRATANTE poderá, a seu critério, rescindi-lo mediante comunicação escrita previamente enviada à 
CONTRATADA, ou mantê-lo vigente. 
 
§ 5° A reincidência de prática punível com suspensão, ocorrida num período de até 2 (dois) anos a contar do 
término da primeira imputação, implicará no agravamento da sanção a ser aplicada. 
 
12.8 - Estendem-se os efeitos da sanção de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos celebrados: 
 

I. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

II. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  
III. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude de atos ilícitos 

praticados; 
IV. Tenham praticados os atos previstos no Artigo 236 do RILC DA POTIGÁS. 

 
12.9 - A aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a CONTRATANTE, por até 02 (dois) anos será registrada no cadastro de empresas inidôneas de que 
trata o Art. 23 da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013. 
 
12.10 - As MULTAS aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA, serão descontadas de qualquer 
documento de cobrança já em processamento na CONTRATANTE e dos que se seguirem, se for necessário, 
reservando-se a esta última o direito de utilizar o meio adequado à cobrança e/ou a liquidação do respectivo 
débito. 
 
12.10.1 - As MULTAS aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas da garantia da 
CONTRATADA, quando houver. Caso a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 
perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, conforme 
estabelecido no §2º e §3º do artigo 82 da Lei Federal nº 13.303/2016. 
 
12.11 - As sanções administrativas aqui estabelecidas não excluem quaisquer outras previstas no 
CONTRATO, seus anexos e na legislação vigente, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e 
danos que causar à CONTRATANTE, em consequência do inadimplemento das condições aqui firmadas, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
 
12.12 - As sanções devem ser aplicadas em processo administrativo autônomo por meio do qual se assegure 
a ampla defesa e o contraditório, observando-se o disposto na Seção XVI – Do Procedimento para Aplicação 
de Sanções do RILC da POTIGÁS. 
 
13 - DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
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13.1 - A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pela execução do CONTRATO. Logo, à 
CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa FISCALIZAÇÃO, de forma direta ou 
por intermédio de empregados aqui designados, especificamente para este fim, conforme Seção XII – Da 
Gestão e Fiscalização dos Contratos do RILC da POTIGÁS, garantindo o cumprimento de seus procedimentos 
para sua satisfação. 
 
13.2 - A fiscalização será exercida por colaboradores, devidamente nomeado pela CONTRATANTE, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do CONTRATO, de tudo dando ciência à 
CONTRATADA, recusando os materiais que não estejam de acordo com as normas, especificações e técnicas 
contratadas. 
 
13.3 - A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior. A ocorrência de fatos 
dessa espécie não implicará em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 
 
13.4 - Quaisquer exigências da fiscalização deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA. 
 
13.5 - A ausência ou omissão da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA das 
responsabilidades previstas no CONTRATO. 
 
13.6 - As decisões e providências sugeridas pela CONTRATADA ou julgadas imprescindíveis, e que 
ultrapassarem a competência da fiscalização, deverão ser encaminhadas à autoridade superior, para a 
adoção das medidas convenientes. 
 
13.7 - Os materiais, objeto do CONTRATO, entregues pela CONTRATADA, deverão ser conferidos pela 
FISCALIZAÇÃO, verificando se os prazos de fornecimento, valores, especificações técnicas e as quantidades 
estão de acordo com a respectiva AF, com o citado CONTRATO e com a respectiva Nota Fiscal. 
 
13.7.1 - Caso os materiais sejam entregues com atraso pela CONTRATADA, a fiscalização deverá aplicar as 
sanções administrativas, estabelecidas no CONTRATO. 
 
13.8 - À fiscalização fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes do Termo 
de Referência, da proposta da empresa e das cláusulas do CONTRATO. 
 
13.9 - O GESTOR e os respectivos FISCAIS ficam automaticamente designados no CONTRATO, conforme 
ATRIBUIÇÕES DA FISCALIZAÇÃO descritas no presente documento, no instrumento contratual e seus anexos, 
no CAPÍTULO VIII do RILC da POTIGÁS, bem como na Instrução de Trabalho da Companhia IT-001-23-0. 
 
14 - DA MATRIZ DE RISCOS 
 
14.1 - Não foram previstas situações de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do 
desequilíbrio econômico-financeiro inicial contratado, em termos de ônus financeiro, decorrente de eventos 
supervenientes à contratação, ressalvadas as obrigações da CONTRATADA, já previstas no presente 
instrumento. 
 
15 - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
15.1 - Não será exigida da CONTRATADA a apresentação de garantia de cumprimento das obrigações 
contratuais. 
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16 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
16.1 - A proposta deverá ser apresentada, com os preços ajustados ao menor lance, com todas as folhas 
rubricadas, devendo a última folha vir assinada pelo representante legal do fornecedor citado na 
documentação de habilitação, em linguagem clara e concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com as 
especificações técnicas, quantitativos, prazo de garantia, devendo ser indicada a marca e/ou fabricante do 
produto. 
 
16.1.1. A proposta comercial deverá ser ajustada em relação a cada item, para refletir corretamente os 
custos envolvidos na contratação pelo fornecedor arrematante. 
 
16.2 - A CONTRATANTE poderá solicitar do fornecedor, o encaminhamento dos seguintes documentos, junto 
com sua proposta técnica comercial: 
 
16.2.1 - Catálogos técnicos, literatura especializada, informações sobre matérias primas, características 
técnicas, procedimentos de produção, armazenamento e preservação dos materiais, dentre outros 
documentos técnicos requisitados e informações que sejam necessárias e suficientes para que se caracterize 
que os materiais ofertados atendem às normas especificadas em características, qualidade e dimensões. 
 
16.3 – DA AMOSTRA 
 
16.3.1 - O PREGOEIRO poderá solicitar à primeira classificada, sob pena de desclassificação, amostra dos 
produtos ofertados, a ser entregue no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias úteis, a contar da 
suspensão deste certame, para avaliação técnica de compatibilidade e adequação às especificações do 
objeto licitado, que será realizada em sessão pública previamente designada. 
 
16.3.2 - As amostras deverão ser entregues devidamente identificadas, em quantidade suficiente para os 
testes de qualidade, na POTIGÁS, localizada na Avenida Prudente de Morais, nº 675, Tirol, Natal/RN (CEP 
59.020-505), telefone (84) 3204-8500, contendo as características descritas nas especificações técnicas.  
 
16.3.3 - Caso as amostras da melhor proposta, sejam reprovadas, será convocada para apresentação de 
amostras a autora da segunda melhor proposta e, assim, sucessivamente.  
 
16.3.4 - As amostras aprovadas permanecerão em poder da POTIGÁS até a entrega definitiva do objeto 
licitado, com vistas à avaliação da conformidade entre a amostra aprovada e o material efetivamente 
entregue. 
 
16.3.4.1 - A partir da entrega definitiva do objeto, a licitante poderá retirar a(s) amostra(s) apresentadas no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, no estado em que estas se encontrarem, sem qualquer responsabilidade 
aa POTIGÁS. Findo este prazo, é facultado a POTIGÁS dar-lhes a destinação que julgar adequada.  
 
16.3.5 - Caso as amostras apresentadas não sejam aprovadas pelo setor técnico da POTIGÁS, a licitante 
poderá retirá-las no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência do resultado, no estado em que 
se encontrarem, sem qualquer responsabilidade a POTIGÁS. Findo este prazo, é facultado a POTIGÁS dar-
lhes a destinação que julgar adequada.  
 
16.3.6 - As amostras fornecidas serão passíveis de destruição parcial ou total e não serão subtraídas do 
quantitativo total do objeto quando da entrega.  
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16.3.7 - Vencido o prazo de entrega das amostras, não será permitido fazer ajustes ou modificações no 
produto apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante deste documento. 
 
17 – DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS 
 
17.1 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
17.1.1 - As condições de habilitação estão descritas no item 13 do EDITAL. 
 
18 - DOS ANEXOS 
 
18.1 - Os documentos que ficam anexados ao presente Termo de Referência, assim enumerados: 
 
ANEXO A - E0000-ET-E04-432-001_VES (GRUPO 1) 
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ANEXO A - E0000-ET-E04-432-001_VES (GRUPO 1) 
 

1. OBJETIVO 
 
1.1. Aquisição de válvulas esfera de bloqueio manuais #150 e #300, para expansão da rede de 

distribuição de Gás Natural da POTIGÁS. 
 

2. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS: 
 
2.1. Válvulas deverão ser projetadas e construídas de acordo com o disposto nas Normas Técnicas abaixo 

relacionadas, bem como nas normas por elas referenciadas. 
 

 ASME /ANSI B 16.5 

 ASME /ANSI B 16.10 

 ASME /ANSI B 16.34 

 MSS-SP-6 

 MSS-SP-45 

 API SPEC 6D 

 ISO 14313 

 PETROBRÁS N-2247 

 ABNT NBR 14788 

 BS 5351 
 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
 
3.1. VÁLVULA ESFERA bipartida para gás natural classes de pressão #150 e #300 com passagem plena, 

corpo em aço fundido (AFU ASTM A 216 Gr WCB ou AFU ASTM A 352 Gr LC3 ou AFU ASTM A 352 Gr 
LCB), em partes aparafusadas (parafusos ASTM A 193 Gr. B7 e porcas ASTM A 194 Gr. 2H), internos 
em aço inox (AISI 304 ou AISI 410), sede resiliente em teflon reforçado (COMP L) e pintura externa. 

3.2. As válvulas com conexão flangeada deverão ser fornecidas com flange padrão ANSI B16.5 FR nas 
extremidades, face com ressalto e ranhura espiralada. 

3.3. As válvulas de DN 4” e 6” podem possuir esfera flutuante ou montagem interna “Trunnion”. 
3.4. As válvulas devem ser montadas de tal forma a se evitar que a haste seja expelida durante a troca de 

gaxeta ou com um acréscimo interno de pressão. 
3.5. As esferas com montagem tipo “Trunnion” podem ter ou não haste integral com a esfera. 
3.6. As esferas devem possuir passagem plena e cilíndrica. 
3.7. A partir de DN 4”, as válvulas devem ser acionadas por volante com engrenagem de redução. 
3.8. O encaixe do acionamento na haste das válvulas deve ser de tal modo, que a marca de indicação 

localizada na caixa de engreagem fique obrigatoriamente paralela à tubulação quando a válvula 
estiver na posição aberta e transversal à tubulação quando na posição fechada. Além disso, a 
indicação da posição da válvula deve ser resistente a intempéries. 

3.9. As válvulas devem ter no corpo, em relevo, as seguintes marcações: 
a) marca ou símbolo do fabricante; 
b) especificação do material do corpo; 
c) diâmetro nominal; 
d) classe de pressão. 
3.10. A Placa de identificação deve ser fabricada em alumínio ou inox, e deve conter, no mínimo, as 

seguintes informações: 
a) marca ou símbolo do fabricante; 
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b) especificação do material do corpo; 
c) especificação do material dos internos; 
d) diâmetro nominal; 
e) classe de pressão; 
f) número de série; 
3.11. O corpo das válvulas deverá ser tipo longo com passagem plena. 
3.12. A espessura de parede deve atender a norma ANSI B 16.34. 
3.13. As válvulas devem ser projetadas de forma a aliviar a pressão contida na cavidade do corpo quando 

esta atingir 1,5 vezes a pressão de trabalho indicada nas normas BSI BS 5351 e BSI BS 6755 Part I, 
sem perder suas características de vedação. Não devem ter sentido preferencial de fluxo. 

3.14. Não são aceitas válvulas com anéis de regulagem para as sedes. 
3.15. Os parafusos da união corpo/tampa devem ser ASTM A 193 B7 com porca ASTM A 194 2H. 
3.16. As válvulas de uso geral devem ser certificadas conforme recomendações contidas nas normas BSI 

BS 5351 e BSI BS 6755 Part I. 
 

CARACTERÍSTICAS  VÁLVULAS DE ESFERA – DN 2” e DN 
3” 

VÁLVULAS DE ESFERA – DN 4” e DN 6” 

Nome padronizado Válvula esfera Válvula esfera 

Uso Para gás natural Para gás natural 

Tipo de acionamento Acionamento manual Por volante com caixa com 
engrenagem redutora  

Padrão construtivo ISO 14313 (API SPEC 6D) ISO 14313 (API SPEC 6D) 

Extremidade de conexão Extremidade Flange, ASME B16.5 FR Extremidade Flange, ASME B16.5 FR 

Acabamento da face do flange Conforme B16.5 Conforme B16.5 

Classe de pressão 150# e 300# 150# e 300# 

Construção do corpo Bipartido, corpo com partes 
aparafusadas 

Bipartido, corpo com partes 
aparafusadas 

Material do corpo AFU ASTM A 216 Gr WCB ou 
AFU ASTM A 352 Gr LC3 ou 
AFU ASTM A 352 Gr LCB 

AFU ASTM A 216 Gr WCB ou 
AFU ASTM A 352 Gr LC3 ou 
AFU ASTM A 352 Gr LCB 

Tipo da válvula e passagem Passagem plena Passagem plena 

Material dos internos Obturador AISI 304, sede resiliente 
ou 
Obturador AISI 410, sede resiliente 

Obturador AISI 304, sede resiliente ou 
Obturador AISI 410, sede resiliente 

Tipo de acionador Com alavanca Volante com engrenagem de redução 

Tipo de montagem da esfera Flutuante ou “Trunnion” “Trunnion” 

 
4. GARANTIA DO PRODUTO 
 
4.1. No fornecimento a CONTRATADA deverá encaminhar os seguintes documentos junto com o 

material: 
 

a) Certificados de qualidade ou declaração do fabricante onde esteja indicado expressamente que 
os materiais foram fabricados e obedecem rigorosamente às normas do item 3 acima. 

b) Teste hisdrostático individual de cada válvula a ser fornecida. Depois de finalizado o teste 
hidrostático, deverá ser providenciado a total secagem e limpeza, objetivando a preparação 
adequada para preservação e acondicionamento para transporte e armazenamento; 

c) Declaração garantindo a qualidade dos materiais fornecidos pelo prazo mínimo de 12 (doze) 
meses após a entrada dos mesmos em operação, ou de 18 meses da data de entrega dos 
materiais, prevalecendo o que ocorrer primeiro. 
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d) Catálogos técnicos, literatura especializada, informações sobre matérias primas, procedimentos 
de produção, características técnicas, entre outras informações que sejam necessárias e 
suficientes para que se caracterize que os materiais fornecidos atendem às normas especificadas 
em características, qualidade e dimensões. A proponente que não apresentar as informações 
suficientes que formem o convencimento do atendimento aos requisitos exigidos será 
desclassificada do certame; 

 
4.2. A garantia compreende a recuperação ou substituição a expensas da CONTRATADA, inclusive 

transporte de/para o local de entrega dos materiais à POTIGÁS de qualquer componente que 
apresente divergências de características ou quaisquer erros ou defeitos de fabricação. 

 
4.3. É responsabilidade da CONTRATADA planejar, estabelecer, implementar e manter atualizado um 

programa da qualidade que envolva o fornecedor de suas matérias primas, capaz de assegurar que 
os materiais que produz estão de acordo com as normas exigidas e satsifazem as expectativa da 
POTIGÁS; 

4.4. A CONTATADA deverá dar ciência formal a POTIGÁS, sobre todos os testes, ensaios que forem 
realizados em fábrica, a fim de que a POTIGÁS possa decidir sobre a participação dos seus técnicos 
ou de terceiros por ela indicados. Esta programação deverá ser feita com 10 (dez) dias de 
antecedência e as despesas de deslocamento e estadia ficarão por conta da POTIGÁS. 

4.5. Os locais de inspeção devem ser franqueados aos inspetores da POTIGÁS. O padrão de inspeção será 
determinado oportunamente pela POTIGÁS. 

4.6. O fornecimento de equipamentos, instrumentos, materiais e operadores necessários à execução dos 
exames e ensaios são de responsabilidade da CONTRATADA. 

4.7. A CONTRATADA permitirá amplo e total acesso a POTIGÁS ou prepostos por ela indicados às suas 
instalações ou locais onde os materiais estejam sendo fabricados, para o acompanhamento de 
fabricação, verificação de suprimento de matéria prima, realização de inspeção e testes de 
fabricação e de recebimento final, bem como a execução de outras atividades que possam garantir o 
bom andamento do contrato. 

4.8. A CONTRATADA deverá realizar os seguintes ensaios, emitindo os relatórios correspondentes para 
POTIGÁS, antes da entrega dos materiais. Devem ser feitos ensaios que utilizem como amostras os 
lotes que serão entregues para a POTIGÁS. Não serão aceitos ensaios realizados em materiais que 
não façam parte daqueles que serão fornecidos: 

4.9. Teste de Pressão 
4.9.1. O teste deve ser executado em todas as válvulas. Estas devem estar sem pintura, limpas e isentas de 

óleo ou graxa. 
4.9.2. O fluido utilizado para o teste hidrostático deve ser água limpa, isenta de óleo e na temperatura 

ambiente, sendo permitido o uso de antioxidante e produto bactericida. 
4.9.3. O teste do corpo deve ser executado com valores de pressão e tempo como indicado nas normas BSI 

BS 5351 e BS 6755 Part I. 
4.9.4. A sede deve ser submetida aos testes de vedação hidrostático e pneumático, nos dois lados da 

válvula com valores de pressão e tempo como indicado nas normas BSI BS 5351 e BS 6755 Part I. No 
caso de válvula “Trunnion”, o teste de vedação deve ser feito sem o bujão.  

4.9.5. A bancada de teste deve possuir no mínimo dois manômetros aferidos, sendo um para baixa e outro 
para alta pressão, com escala tal que a pressão de teste fique entre 1/3 a 2/3 da escala. 

4.10. A realização de inspeção de recebimento por parte da POTIGÁS não exime a CONTRATADA de 
quaisquer de suas responsabilidades e obrigações assumidas por força deste contrato. 

4.11. Caso os materiais sejam reprovados na inspeção, os custos das equipes da POTIGÁS para a realização 
de nova inspeção serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
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4.12. A POTIGÁS poderá eventualmente, por seu exclusivo critério, não realizar a inspeção de 
recebimento, todavia essa liberação deverá ser feita por escrito ao preposto da CONTRATADA, ou ao 
responsável pelo setor por ele indicado. 

4.13. Materiais não inspecionados, não liberados de inspeção ou cujo lote de fabricação não foi alvo de 
ensaios não poderão ser entregues.  

4.14. O fornecimento deve ser acompanhado das seguintes informações: 
a) curva de torque de acionamento da válvula; 
b) torque recomendado de aperto dos parafusos; 
c) desenhos dimensionais; 
d) especificação do engaxetamento; 
e) manual de manutenção e 
f) certificado de matérias-primas. 
 
 

 
ANEXO B - E0000-ET-E04-423-001_ESDV (GRUPO 2) 

 
1. OBJETO 
 
1.1. Fornecimento de VÁLVULAS DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO (ESDVs) para equipar Estações de 

Regulagem de Pressão e Medição (ERPM) em clientes da rede de distribuição de Gás Natural da 
POTIGÁS. 

 
2. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 
 
2.1. Para o fornecimento dos materiais, devem ser respeitadas as seguintes normas: 
 
 ABNT NBR 12712 – Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás combustível 
 ABNT NBR 15358 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações industriais - 

Projeto e execução 
 PETROBRAS N-76 – Materiais de tubulação para instalações de refino e transporte PETROBRAS 
 N-464 – Construção, montagem e condicionamento de duto terrestre 
 
2.2. As instruções descritas neste procedimento complementam as determinações contidas nas normas 

relacionadas neste item e as demais normas por elas referenciadas. No caso da ocorrência de 
conflitos entre as informações contidas neste procedimento e nas normas citadas, prevalecerão as 
instruções registradas nas mesmas. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
3.1. DEFINIÇÃO: Válvula de bloqueio automático do fluxo de gás no caso de aumento de pressão acima 

do limite à jusante da ERPM; 
3.2. Devem suportar uma pressão de trabalho de no mínimo 16 kgf/cm2. 
3.3. Deverá ser construído em material compatível com o fluido (gás natural) e com as condições de 

operação e não deverá conter nenhuma peça ou junta de material vulneráveis ao gás especificado. 
3.4. Cada componente, quando do fornecimento, deverá ser acompanhado de catálogos técnicos 

contendo: lista de componentes, desenho de fabricação, descritivo de funcionamento, curva de 
calibração, relatório de testes de qualidade, folha de dados, etc. 

3.5. Os dispositivos deverão ser fornecidos segundo as especificações informadas na FOLHA DE DADOS 
abaixo: 
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Válvula de Bloquio Automático (ESDV) 

Serviço 
Bloqueio do fluxo de gás natural no caso de 
aumento de pressão acima do limite à jusante da 
ERPM 

Fluído de escoamento Gás Natural 

Tipo Portinhola, com rearme manual 

Material do corpo Aço ASTM A 216 GR WCB 

Material dos internos Aço inoxidável 

Orifício Pela Proponente 

Conexões ao processo 150#, FLG, FR, ANSI B 16.5 

Característica Linear e fechamento instantâneo 

Classe de vedação Classe VI, ANSI B16.104 

Material das gaxetas Buna N ou Borracha Nitrílica 

Vazão tende a Fechamento 

By Pass de Equalização Sim 

Mecanismo de Disparo Engate Mecânico 

Rearme 
Manual com “by-pass” para eualização de 
pressão 

Faixa de pressão de disparo 15% superior à pressão de saída 

Precisão de disparo 2,5% 

Máximo ruido admissível 85 dB a um metro de distância 

Velocidade máx. de saida 25 m/s 

Informações que devem constar em 
plaqueta de identificação: 

 TAG Number 

 Seta indicativa do sentido de 
fluxo. 

 Marca 

 Modelo/código. 

 Classe de pressão; pressão 
máxima de entrada. 

 Número de série 

 Faixa de ajuste da pressão de 
saída. 

 

MODELOS REQUERIDOS: 

TIPO 1 

Pressão regulada 
(mínima/normal/máxima) 

1,0 bar / 1,5 bar / 3,0 bar 

Vazão Garantida 450 N.m3/h 

Diâmetro Nominal 1” 

TIPO 2 

Pressão regulada 
(mínima/normal/máxima) 

1,0 bar / 2,0 bar / 4,0 bar 

Vazão Garantida 1.200 N.m3/h 

Diâmetro Nominal 2” 

TIPO 3 

Pressão regulada 
(mínima/normal/máxima) 

1,0 bar / 2,0 bar / 4,0 bar 

Vazão Garantida 2.000 N.m3/h 

Diâmetro Nominal 2” 

TIPO 4 
Pressão regulada 
(mínima/normal/máxima) 

4,0 bar / 6,0 bar / 10,0 bar 
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Vazão Garantida 1.200 N.m3/h 

Diâmetro Nominal 2” 

TIPO 5 

Pressão regulada 
(mínima/normal/máxima) 

4,0 bar / 6,0 bar / 10,0 bar 

Vazão Garantida 2.000 N.m3/h 

Diâmetro Nominal 2” 

 
4. CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO 
 
4.1. Análise Cromatográfica: 
 

Constituinte Composição Média 
(% V/V) 

Nitrogênio 1,265 

Dióxido de Carbono 1,811 

Metano 84,532 

Etano 11,519 

Propano 0,706 

N-Butano 0,062 

I-Butano 0,038 

N-Pentano 0,018 

I-Pentano 0,017 

Hexano e Superiores 0,042 

 
4.2. Propriedades: 
 

Propriedade Valor 

Numero de Metano 77,20 

Poder Calorífico Superior (Kcal/m3) 9.550,00 / 9.350,00 

Poder Calorífico Inferior (Kcal/m3) 8.650,00 / 8.450,00 

Teor de H2S (mg/g3) 1,62 

Teor de H2 (mg/g3) Traços 

Condensado Ausente 

Teor de Òleo Ausente 

Amônia Ausente 

Partículas de sólidos Ausente 

Densidade 0,64 

Temperatura do gás (oC ) 30,0 

 
 
5. TIPO E CONDIÇÕES DE SERVIÇO 
 
5.1. Deve-se considerar as seguintes condições de operação para fins de qualquer especificação que se 

faça necessária: 
 

a) Condições Normais:  1,00 atm @ 20,00 ºC. 

b) Informações que devem constar nos instrumentos, em plaqueta de identificação: 
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5.2. A válvula reguladora de pressão deve ser dimensionada considerando-se a vazão máxima e a pressão 
mínima crítica de entrada. 

 
5.3. A válvula reguladora de pressão deve ser especificada para garantir a vazão máxima de operação na 

abertura de 90%, operando na pressão mínima de entrada. 
 
 

ANEXO C - E0000-ET-E04-422-001_REGULADORAS_PRESSÃO (GRUPO 3) 
 

1. OBJETO 
 
1.1. Fornecimento de VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO (PCVs) para equipar Estações de 

Regulagem de Pressão e Medição (ERPM) em clientes da rede de distribuição de Gás Natural da 
POTIGÁS. 

 
2. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 
 
2.1. Para o fornecimento dos materiais, devem ser respeitadas as seguintes normas: 
 
 ABNT NBR 12712 – Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás combustível 
 ABNT NBR 15358 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações industriais - 

Projeto e execução 
 PETROBRAS N-76 – Materiais de tubulação para instalações de refino e transporte PETROBRAS 
 N-464 – Construção, montagem e condicionamento de duto terrestre 
 
2.2. As instruções descritas neste procedimento complementam as determinações contidas nas normas 

relacionadas neste item e as demais normas por elas referenciadas. No caso da ocorrência de 
conflitos entre as informações contidas neste procedimento e nas normas citadas, prevalecerão as 
instruções registradas nas mesmas. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
3.1. DEFINIÇÃO: Válvula reguladora de pressão para aplicação em ERPMs; 
3.2. Devem suportar uma pressão de trabalho de no mínimo 16 kgf/cm2. 
3.3. Deverá ser construído em material compatível com o fluido (gás natural) e com as condições de 

operação e não deverá conter nenhuma peça ou junta de material vulneráveis ao gás especificado. 
3.4. Cada componente, quando do fornecimento, deverá ser acompanhado de catálogos técnicos 

contendo: lista de componentes, desenho de fabricação, descritivo de funcionamento, curva de 
calibração, relatório de testes de qualidade, folha de dados, etc. 

3.5. Os dispositivos deverão ser fornecidos segundo as especificações informadas na FOLHA DE DADOS 
abaixo: 

 

Válvula de Controle de Pressão (PCV) 

Serviço Redução da pressão na entrada da estação 

Fluído de escoamento Gás Natural 

Tipo Piloto operada 

Características do piloto Pela Proponente 

Função Reguladora (redutora) 

Material do corpo Aço ASTM A 216 GR WCB 

Material dos internos Aço inoxidável 
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Orifício Pela Proponente 

Conexões ao processo 150#, FLG, FR, ANSI B 16.5 

Tipo de Castelo STD 

Número de Sedes 01 

Característica Linear e abertura rápida 

Classe de vedação Classe VI, ANSI B16.104 

Material das gaxetas Teflon 

Vazão tende a Abrir 

Faixa de mola 
(acima ou abaixo do "set”) 

20,00 % 

Tipo de Atuador Diafragma/Mola 

Alimentação do Piloto Gás Natural 

Precisão de regulagem + - 2,50 % 

Precisão de fechamento 10,00 % 

Máximo ruido admissível 85 dB a um metro de distância 

Velocidade máx. de saida 25 m/s 

Informações que devem constar em 
plaqueta de identificação: 

 TAG Number 

 Seta indicativa do sentido de 
fluxo. 

 Marca 

 Modelo/código. 

 Classe de pressão; pressão 
máxima de entrada. 

 Número de série 

 Faixa de ajuste da pressão de 
saída. 

 

MODELOS REQUERIDOS: 

TIPO 1 

Pressão regulada 
(mínima/normal/máxima) 

1,0 bar / 1,5 bar / 3,0 bar 

Vazão Garantida 450 N.m3/h 

Diâmetro Nominal 1” 

TIPO 2 

Pressão regulada 
(mínima/normal/máxima) 

1,0 bar / 2,0 bar / 4,0 bar 

Vazão Garantida 1.200 N.m3/h 

Diâmetro Nominal 2” 

TIPO 3 

Pressão regulada 
(mínima/normal/máxima) 

1,0 bar / 2,0 bar / 4,0 bar 

Vazão Garantida 2.000 N.m3/h 

Diâmetro Nominal 2” 

TIPO 4 

Pressão regulada 
(mínima/normal/máxima) 

4,0 bar / 6,0 bar / 10,0 bar 

Vazão Garantida 1.200 N.m3/h 

Diâmetro Nominal 2” 

TIPO 5 

Pressão regulada 
(mínima/normal/máxima) 

4,0 bar / 6,0 bar / 10,0 bar 

Vazão Garantida 2.000 N.m3/h 

Diâmetro Nominal 2” 
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4. CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO 
 
4.1. Análise Cromatográfica: 
 

Constituinte Composição Média 
(% V/V) 

Nitrogênio 1,265 

Dióxido de Carbono 1,811 

Metano 84,532 

Etano 11,519 

Propano 0,706 

N-Butano 0,062 

I-Butano 0,038 

N-Pentano 0,018 

I-Pentano 0,017 

Hexano e Superiores 0,042 

 
4.2. Propriedades: 
 

Propriedade Valor 

Numero de Metano 77,20 

Poder Calorífico Superior (Kcal/m3) 9.550,00 / 9.350,00 

Poder Calorífico Inferior (Kcal/m3) 8.650,00 / 8.450,00 

Teor de H2S (mg/g3) 1,62 

Teor de H2 (mg/g3) Traços 

Condensado Ausente 

Teor de Òleo Ausente 

Amônia Ausente 

Partículas de sólidos Ausente 

Densidade 0,64 

Temperatura do gás (oC ) 30,0 

 
 
5. TIPO E CONDIÇÕES DE SERVIÇO 
 
5.1. Deve-se considerar as seguintes condições de operação para fins de qualquer especificação que se 

faça necessária: 
 

a) Condições Normais:  1,00 atm @ 20,00 ºC. 

b) Informações que devem constar nos instrumentos, em plaqueta de identificação: 
 
5.2. A válvula reguladora de pressão deve ser dimensionada considerando-se a vazão máxima e a pressão 

mínima crítica de entrada. 
 
5.3. A válvula reguladora de pressão deve ser especificada para garantir a vazão máxima de operação na 

abertura de 90%, operando na pressão mínima de entrada. 
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ANEXO D - E0000-ET-E04-422-002_REGULADORAS PARA CRMS (GRUPO 4) 
 
1. OBJETO 
 
1.1. Fornecimento de VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO (PCVs) para equipar Conjuntos de 

Regulagem de Pressão e Medição (CRMs) em clientes dos segmentos residencial e comercial da rede 
de distribuição de Gás Natural da POTIGÁS. 

 
2. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 
 
2.1. Para o fornecimento dos materiais, devem ser respeitadas as seguintes normas: 
 
 ABNT NBR 15358 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações industriais - 

Projeto e execução 
 ABNT NBR 15526 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e 

comerciais — Projeto e execução 
 ABNT NBR 15590 – Regulador de pressão para gases combustíveis 
 PETROBRAS N-76 – Materiais de tubulação para instalações de refino e transporte PETROBRAS 
 N-464 – Construção, montagem e condicionamento de duto terrestre 
 
2.2. As instruções descritas neste procedimento complementam as determinações contidas nas normas 

relacionadas neste item e as demais normas por elas referenciadas. No caso da ocorrência de 
conflitos entre as informações contidas neste procedimento e nas normas citadas, prevalecerão as 
instruções registradas nas mesmas. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
3.1. DEFINIÇÃO: Válvula reguladora de pressão de primeiro estágio para aplicação em CRMs. 
3.2. Deverá ser construído em material compatível com o fluido (gás natural) e com as condições de 

operação e não deverá conter nenhuma peça ou junta de material vulneráveis ao gás especificado. 
3.3. Cada componente, quando do fornecimento, deverá ser acompanhado de catálogos técnicos 

contendo: lista de componentes, desenho de fabricação, descritivo de funcionamento, curva de 
calibração, relatório de testes de qualidade, folha de dados, etc. 

3.4. Os dispositivos deverão ser fornecidos segundo as especificações informadas na FOLHA DE DADOS 
abaixo: 

 

Válvula de Controle de Pressão (PCV) 

Serviço Redução da pressão na entrada da estação 

Fluído de escoamento Gás Natural 

Tipo Pela Proponente 

Características do piloto Pela Proponente 

Função Reguladora (redutora) 

Material do corpo Alumínio 

Dispositivo de segurança integrado 
Sistema OPSO de bloqueio por sobrepressão 
(conforme NBR 15.526) 

Orifício Pela Proponente 

Tipo de Castelo STD 

Número de Sedes 01 

Característica Linear e abertura rápida 

Classe de vedação Classe VI, ANSI B16.104 
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Material das gaxetas PTFE 

Tipo de Atuador Diafragma/Mola 

Alimentação do Piloto Gás Natural 

Precisão de regulagem + - 2,50 % 

Precisão de fechamento 10,00 % 

Máximo ruido admissível 85 dB a um metro de distância 

Velocidade máx. de saida 25 m/s 

Comprimento máximo do conjunto: 250mm 

Manômetro incorporado: 
Não, devendo ser substituído por um bujão, caso 
necessário. 

Informações que devem constar em 
plaqueta de identificação: 

 TAG Number 

 Seta indicativa do sentido de 
fluxo. 

 Marca 

 Modelo/código. 

 Classe de pressão; pressão 
máxima de entrada. 

 Número de série 

 Faixa de ajuste da pressão de 
saída. 

 

MODELOS REQUERIDOS: 

TIPO 1 

Pressão entrada 
(mínima - máxima) 

2,0 kgf/cm2 - 15 kgf/cm2 

Pressão regulada (mínima-
normal-máxima) 

0,5 kgf/cm2 - 1,5 kgf/cm2 - 2,5 kgf/cm2 

Vazão Garantida 45 m3/h 

Diâmetro Nominal ¾” BSP-Fêmea 

TIPO 2 

Pressão entrada 
(mínima - máxima) 

2,0 kgf/cm2 - 15 kgf/cm2 

Pressão regulada 
(mínima/normal/máxima) 

0,5 kgf/cm2 - 1,5 kgf/cm2 - 3,5 kgf/cm2 

Vazão Garantida 100 m3/h 

Diâmetro Nominal ¾” BSP-Fêmea 

3.5. Deve possuir válvula de bloqueio por sobrepressão (OPSO), dispositivo que permite interromper o 
fluxo de gás a partir de um valor superior ao permitido para a pressão de saída máxima conforme 
tabela abaixo (NBR 15.526): 

 

Pressão de saída (PS) jusante 
do regulador de pressão 

Pressão máxima de acionamento 
do dispositivo de segurança 

PS >  7,5 kPa PS x 3 (limitado a 14,0 kPa) 

7,5 < OS < 35 kPa PS x 2,7 (limitado a 94,5  kPa) 

OS > 35 kPa PS x 2,4 

 
4. CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO 
 
4.1. Análise Cromatográfica: 
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Constituinte Composição Média 
(% V/V) 

Nitrogênio 1,265 

Dióxido de Carbono 1,811 

Metano 84,532 

Etano 11,519 

Propano 0,706 

N-Butano 0,062 

I-Butano 0,038 

N-Pentano 0,018 

I-Pentano 0,017 

Hexano e Superiores 0,042 

 
4.2. Propriedades: 
 

Propriedade Valor 

Numero de Metano 77,20 

Poder Calorífico Superior (Kcal/m3) 9.550,00 / 9.350,00 

Poder Calorífico Inferior (Kcal/m3) 8.650,00 / 8.450,00 

Teor de H2S (mg/g3) 1,62 

Teor de H2 (mg/g3) Traços 

Condensado Ausente 

Teor de Òleo Ausente 

Amônia Ausente 

Partículas de sólidos Ausente 

Densidade 0,64 

Temperatura do gás (oC ) 30,0 

 
 
5. TIPO E CONDIÇÕES DE SERVIÇO 
 
5.1. Deve-se considerar as seguintes condições de operação para fins de qualquer especificação que se 

faça necessária: 
 

a) Condições Normais:  1,00 atm @ 20,00 ºC. 

b) Informações que devem constar nos instrumentos, em plaqueta de identificação: 
 
5.2. A válvula reguladora de pressão deve ser dimensionada considerando-se a vazão máxima e a pressão 

mínima crítica de entrada. 
 
5.3. A válvula reguladora de pressão deve ser especificada para garantir a vazão máxima de operação na 

abertura de 90%, operando na pressão mínima de entrada. 
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ANEXO E - E0000-ET-E04-424-001_PSV (GRUPO 5) 
 

1. OBJETO 
 
1.1. Fornecimento de VÁLVULAS DE ALIVIO E SEGURANÇA (PSVs) e seus respectivos KITS DE REPARO 

PARA MANUTENÇÃO com o objetivo de equipar Estações de Regulagem de Pressão e Medição 
(ERPM) em clientes da rede de distribuição de Gás Natural da POTIGÁS. 

 
2. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 
 
2.1. Para o fornecimento dos materiais, devem ser respeitadas as seguintes normas: 
 
 ABNT NBR 12712 – Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás combustível 
 ABNT NBR 15358 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações industriais - 

Projeto e execução 
 PETROBRAS N-76 – Materiais de tubulação para instalações de refino e transporte PETROBRAS 
 N-464 – Construção, montagem e condicionamento de duto terrestre 
 
2.2. As instruções descritas neste procedimento complementam as determinações contidas nas normas 

relacionadas neste item e as demais normas por elas referenciadas. No caso da ocorrência de 
conflitos entre as informações contidas neste procedimento e nas normas citadas, prevalecerão as 
instruções registradas nas mesmas; 

2.3. Não é de responsabilidade da POTIGÁS o fornecimento das normas aqui referenciadas, ficando a 
critério da proponente o contato com os órgãos responsáveis pela edição/distribuição das mesmas. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
3.1. DEFINIÇÃO: São válvulas auto-operadas utilizadas como dispositivos de proteção em sistemas de gás 

natural. Atuam aliviando para a atmosfera o excesso de pressão do sistema, evitando assim danos 
aos reguladores de pressão, medidores de vazão e demais equipamentos da instalação; 

3.2. Devem suportar uma pressão de trabalho de no mínimo 15 kgf/cm2. 
3.3. Deverá ser construído em material compatível com o fluido (gás natural) e com as condições de 

operação e não deverá conter nenhuma peça ou junta de material vulneráveis ao gás especificado. 
3.4. Cada componente, quando do fornecimento, deverá ser acompanhado de catálogos técnicos 

contendo: lista de componentes, desenho de fabricação, descritivo de funcionamento, curva de 
calibração, relatório de testes de qualidade, folha de dados, etc. 

3.5. Os dispositivos deverão ser fornecidos segundo as especificações informadas na FOLHA DE DADOS 
abaixo: 

 

Válvula de Alivio e Segurança (PSV) 

Serviço Abertura imediata; até 5% da vazão nominal 

Tipo Auto operada; ajuste total por carga de mola 

Função Segurança e Alivio 

Material do corpo Aço ASTM A 216 GR B WCB 

Material dos internos Aço inoxidável 

Orifício Pela Proponente 

Conexões ao processo Rosqueada, NPT conforme ANSI B 1.20.1 

DN da Conexão de Entrada 3/4” ou 1” 

DN da Conexão de Saída 3/4" ou 1” 

Tipo de Tampa Roscada; Fechada 
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Material das Gaxetas / O’Rings Buna N 

Número de Sedes 01 

Fechamento Estanque Classe VI, ANSI B16.104 

Material Obturador e Sede AISI 304 

Norma ASME VIII 

Fluído Gás Natural 

Faixa de pressão de disparo 10% da pressão de ajuste 

Temperatura de Operação 15 a 50 ºC 

Informações que devem constar em 
plaqueta de identificação: 

 Diâmetro nominal (DN) 

 Identificação do lote 

 Seta indicativa do sentido de 
fluxo 

 Nome do fabricante ou marca 
comercial 

 Modelo/código 

 Número de série 

 Faxa de Regulagem de Pressão de 
Entrada 

 Faixa de Vazão na Saída 

Tipo 1 
Faixa de Regulagem de 
Pressão 

2 a 5 Bar 

Vazão de Trabalho do Sistema 2.000 N.m3/h 

Tipo 2 
Faixa de Regulagem de 
Pressão 

5 a 10 Bar 

Vazão de Trabalho do Sistema 2.000 N.m3/h 

 
 
4. CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO 
 
4.1. Análise Cromatográfica: 
 

Constituinte Composição Média 
(% V/V) 

Nitrogênio 1,265 

Dióxido de Carbono 1,811 

Metano 84,532 

Etano 11,519 

Propano 0,706 

N-Butano 0,062 

I-Butano 0,038 

N-Pentano 0,018 

I-Pentano 0,017 

Hexano e Superiores 0,042 

 
4.2. Propriedades: 
 

Propriedade Valor 

Numero de Metano 77,20 

Poder Calorífico Superior (Kcal/m3) 9.550,00 / 9.350,00 
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Poder Calorífico Inferior (Kcal/m3) 8.650,00 / 8.450,00 

Teor de H2S (mg/g3) 1,62 

Teor de H2 (mg/g3) Traços 

Condensado Ausente 

Teor de Òleo Ausente 

Amônia Ausente 

Partículas de sólidos Ausente 

Densidade 0,64 

Temperatura do gás (oC ) 30,0 

 
 
5. TIPO E CONDIÇÕES DE SERVIÇO 
 
5.1. Deve-se considerar as seguintes condições de operação para fins de qualquer especificação que se 

faça necessária: 
 

a) Condições Normais:  1,00 atm @ 20,00 ºC. 

b) Informações que devem constar nos instrumentos, em plaqueta de identificação. 
 

5.2. A válvula de alivio e segurança deve ser dimensionada considerando-se a vazão máxima e a pressão 
mínima crítica de entrada. 

 


