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COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS) 

 

CIRCULAR 02 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS 

 

O Pregoeiro, nos termos do item 5.6.1 do Edital do Pregão Eletrônico - PE Nº 012/2020, 
vem apresentar os questionamentos tempestivamente apresentados até o momento e suas 
respostas. 

Para as perguntas de cunho técnico, o Pregoeiro diligenciou junto a área demandante, 
responsável pela elaboração do Termo de Referência da licitação. 

A seguir serão apresentadas as datas dos envios dos questionamentos, os conteúdos 
dos mesmos e, por fim, as respostas. 

1. DIA 18/09/2020 (Pedido de Esclarecimento 01)  

PERGUNTA 1 - No ANEXO D - E0000-ET-E04-422-002_REGULADORAS PARA CRMS (GRUPO 4) 
da TR 13.14 rev. Original, a especificação da precisão de regulagem em +-2,5%. O modelo de 
referência utilizado tem precisão de regulagem de +-10%. Podemos fornecer com precisão de 
regulagem de +-10?  

RESPOSTA, pela Área Demandante: Sim. 
 
PERGUNTA 2 - No ANEXO D - E0000-ET-E04-422-002_REGULADORAS PARA CRMS (GRUPO 4) 
da TR 13.14 rev. Original, a especificação da precisão de fechamento em +10%. O modelo de 
referência utilizado tem precisão fechamento +20%. Podemos fornecer com precisão de 
fechamento de +20%? 

RESPOSTA, pela Área Demandante: Sim. 
 

PERGUNTA 3 - No ANEXO D - E0000-ET-E04-422-002_REGULADORAS PARA CRMS (GRUPO 4) 
da TR 13.14 rev. Original, a especificação de informações a serem informadas no regulador. 
Sendo assim pergunto: 

A) A placa pode ser substituída por etiqueta resistente a intempéries? 

B) TAG Number e número de série podem ser substituídos por número do lote?  

RESPOSTA, pela Área Demandante: Sim para ambas. 
 
PERGUNTA 4 - No ANEXO D - E0000-ET-E04-422-002_REGULADORAS PARA CRMS (GRUPO 4) 
da TR 13.14 rev. Original, não menciona as condições de operação do regulador, para efeito 
de ajuste do Set Point informar: 
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A) Pressão de Entrada; 

B) Pressão de Saída; 

C) Pressão de atuação OPSO;  

D) Vazão ajustada. 

RESPOSTA, pela Área Demandante: 
A) entre 2 e 15 kgf/cm2; 
B) entre 0,5 e 2,0 kgf/cm2. Deverá vir setada em 0,7 kgf/cm2; 
C) entre 0,5 e 2,0 kgf/cm2. Deverá vir setada em 1,0 kgf/cm2; 
D) tipo 1: 45 m3/h / Tipo 2: 100 m3/h. 

 
PERGUNTA 5 - Solicito a especificação de pintura das válvulas a serem adquiridas no GRUPO 
1. 

RESPOSTA, pela Área Demandante: Pintura padrão industrial com tinta de funda e tinta de 
acabamento (2 demãos). 
 
PERGUNTA 6 - No ANEXO B - E0000-ET-E04-423-001_ESDV (GRUPO 2) da TR 13.14 rev. 
Original, a especificação das válvulas de bloqueio automática a serem fornecidas. Sendo assim 
pergunto: 

A) O material do Corpo pode ser em Ferro Fundido GGG40? 

B) O material dos internos pode ser em Latão? 

C) O material dos internos pode ser em aço com tratamento superficial? 

D) A precisão de disparo pode ser de 5%? 

E) A placa pode ser substituída por etiqueta resistente a intempéries? 

F) TAG Number e número de série podem ser substituídos por número do lote? 

G) Para a válvula de 1” 150#, pode-se utilizar adaptadores (pestana e flange SOLTO) para 

atender a esse dimensional? 

RESPOSTA, pela Área Demandante: Não para os questionamentos de A a G. 
 
PERGUNTA 7 - No ANEXO C - E0000-ET-E04-422-001_REGULADORAS_PRESSÃO (GRUPO 3) da 
TR 13.14 rev. Original, a especificação das válvulas reguladoras a serem fornecidas. Sendo 
assim pergunto: 

A) O material do Corpo pode ser em Ferro Fundido GGG40? 

B) O material dos internos pode ser em Latão? 

C) O material dos internos pode ser em aço com tratamento superficial? 

D) A placa pode ser substituída por etiqueta resistente a intempéries? 

E) TAG Number e número de série podem ser substituídos por número do lote? 

F) Para a válvula de 1” 150#, pode-se utilizar adaptadores (pestana e flange SOLTO) para 

atender a esse dimensional? 

G) Para a válvula de 1” 150#, pode-se utilizar regulador com precisão de regulagem de 10%? 

RESPOSTA, pela Área Demandante: Não para os questionamentos de A a G. 
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Comentários adicionais, pela Área Demandante: Quanto as válvulas do Anexo D, estamos 
aceitando a flexibilização do requisito em virtude da minha analise estar baseada nas válvulas 
que possuímos atualmente, na qual atendem o padrão de qualidade operacional da Potigás. 
A mesma metodologia é utilizada para análise das válvulas do Anexo B e Anexo C, onde NÃO 
é possível a flexibilização, pois não atendem o padrão de qualidade requerido para uso. 
 

 

1. DIA 16/09/2020 (Pedido de Esclarecimento 03)  

PERGUNTA 1 - Analisando a minuta contratual do Pregão supracitado, publicados por vossa 
companhia, percebemos que não há cláusula de limitação de responsabilidade, expondo 
ambas as partes a danos diretos, indiretos, consequenciais, lucros cessantes e outros, sem 
qualquer limite de valor, bem como teto de multa. 

De acordo com o Código Civil Brasileiro, o mesmo prevê que quem causar o dano fica obrigado 
a repará-lo. A limitação desses danos pode ser acordada entre as partes e facilita todo o 
processo jurídico em uma eventual necessidade. 

Desta forma, conforme já acordado entre a Potigás e Emerson na Autorização de 
Fornecimento referenciada abaixo, solicitamos que estas cláusulas estejam presentes na 
minuta contratual do pregão PE Nº 012/2020. 

 

 

A não inclusão destes, impede automaticamente a participação da Emerson nos processos da 
Potigás, bem como, para a maioria de empresas multinacionais que possuem capital aberto. 
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RESPOSTA, pela Assessoria Jurídica: De fato, o PE nº 12/2020 trata de aquisição de materiais 
(válvulas) para serem utilizadas na rede de distribuição da Potigás. Desse modo, trata-se de 
aquisição de materiais, tendo a Potigás como destinatária final dos mesmos. 

Desse modo, pode-se verificar uma relação de consumo (art. 2º do CDC) e, nesse sentido, o 
art. 51 do predito Código de Defesa do Consumidor assim dispõe: 

        "Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 
fornecimento de produtos e serviços que: 

                I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios 
de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. 
Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização 
poderá ser limitada, em situações justificáveis; [...]." 

 

Portanto, sem adentrar mais detidamente à questão, a limitação poderia até ser tida como 
nula sob tal aspecto. No caso, não há, ao menos não se demonstrou, uma situação justificável 
para tal limitação, haja vista a própria natureza do fornecimento. 

Nesse sentido, o próprio TR não previu situações de risco em sua matriz, vale ser destacado. 

Ademais, a responsabilidade do fornecedor poderá sempre ser atacada - caso desarrazoada, 
desproporcional -, pela via judicial quando imputar obrigação excessiva. 

Assim, considerando que, ao que me parece, não houve impugnação ao Edital por parte dos 
licitantes quanto a esse ponto, mas apenas esse questionamento, penso que pode ser 
mantido o padrão contratual. 

 

 

São esses os esclarecimentos prestados. 
 
 
Natal/RN, 23 de setembro de 2020.  

    
 

_______________________________________ 
Wilbert de Souza Queiroz 

Pregoeiro 
 


