
Questionamento 1 

 

Pergunta 1: 

 De acordo com o Item 12.1 do Edital da licitação PE.EPE.025/2018 - "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA DE PROJETO E ORÇAMENTAÇÃO, QUE 

REALIZE AVALIAÇÃO TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA DE PROJETOS DE GASODUTOS DEE (SIC.) ESCOAMENTO.", 

solicitamos o seguinte esclarecimento: 

Estamos entendendo que não faz parte do escopo da Contratada a elaboração de estudo de simulação termo 

hidráulica do sistema a ser proposto pela EPE. Estamos corretos? 

 

Resposta 1: 

Conforme citado no Termo de Referência, fazem parte do escopo do contrato: 

 Avaliação de estudos de caso de projetos de gasodutos de escoamento de diferentes tipos (por 
exemplo: onshore e offshore, gás associado e não associado), elaborados pela equipe da EPE em nível 
conceitual. 
 

 Resposta a questionamentos sobre diversos assuntos, incluindo: 
- Critérios para dimensionamento e definição das características dos gasodutos onshore e offshore, tais 

como, extensões, diâmetros, materiais, espessuras de revestimentos, entre outros; 

- Equipamentos necessários à operação de dutos submersos, tais como: bombas e compressores 

submersos; 

- Critérios para seleção e dimensionamento dos equipamentos complementares; 

Entendemos que não precisaria necessariamente ser realizada uma simulação termofluido-hidráulica do 

sistema de escoamento, mas estão incluídos no escopo alguns critérios de dimensionamento. Estes critérios 

podem ser dimensões típicas, com base em projetos de gasodutos de escoamento já implementados no Brasil 

ou no mundo, desde que sejam descritas na memória de cálculo as fontes de tais informações. 

No estudo de caso, por exemplo, os compressores devem ter uma potência suficiente para escoar o gás natural 

até o litoral (porção offshore) e do litoral até a UPGN (porção onshore), para gás com alta riqueza (associado) 

ou baixa riqueza (não associado). Sendo assim, não precisaria necessariamente ser realizada uma simulação 

termofluido-hidráulica com escoamento bifásico, desde que haja dados suficientes provenientes de outras 

fontes para embasar o dimensionamento dos compressores e do duto em si. 

 


