
 
 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº 02/2021- 

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ (GÁS DO PARÁ) 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 018/2021-GÁS DO PARÁ 

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Válvulas 

Esfera em aço carbono para a construção de redes e ramais de gasodutos da 

GÁS DO PARÁ, conforme condições e especificações do ANEXO I – TERMO 

DE REFERÊNCIA deste edital e seus anexos. 

Este(a) Agente de Licitação torna público aos interessados no Certame 

em epígrafe, o teor do pedido de esclarecimento(s) da Empresa Micromazza 

Indústria de Válvulas Ltda e a(s) respectiva(s) manifestação(ões), conforme 

termos a seguir aduzidos: 

Pedidos de esclarecimentos:  

1) Itens 3 / 4 / 5: Aconselhamos que a GÁS DO PARÁ forneça os tubos das 

pontas BW para que o fornecedor faça a solda em fábrica. Isso evitará 

danos nas vedações internas e necessidade de novos testes nas válvulas. 

Em caso afirmativo e para efeitos de cálculo de custo, gentileza informar 

se devemos considerar frete dos tubos por conta do fornecedor ou da 

GÁS DO PARÁ. Como 2° opção, a GÁS DO PARÁ poderá determinar que 

o fornecimento destes tubos seja por conta do fabricante. Neste caso, 

basta informar o comprimento. (Temos experiência com empresas de gás 

que normalmente usam tubos no comprimento de 1000mm). 

Resposta: A solda dos tubos e válvulas será realizada em campo pela 

Contratada para a construção e montagem. 

2) Itens 3 / 4 / 5: Verificar se poderá ser aceito prazo de entrega 120 dias ao 

invés de 45 dias. 



 
 
 

Resposta: Conforme Cláusula 17.6. do Anexo IV do Edital – Minuta do 

Contrato, a prorrogação de prazo de entrega dos materiais somente será 

concedida mediante pedido formal, com justificativa plausível e aceita pela 

CONTRATANTE. 

 

Esperamos ter sanado suas dúvidas e ficamos à disposição para outros 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Belém, 21 de julho de 2021 

 

Márcio Cordovil Couto Pontes Ferreira  
Pregoeiro 


