
 
 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº 04/2021- 

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 YDF Valves 

Tubos e Conexões Ltda e a(s) respectiva(s) manifestação(ões) fornecidas pela 

equipe técnica da Companhia de Gás do Pará, conforme termos a seguir 

aduzidos: 

Pedidos de esclarecimentos:  

1) VÁLVULAS C/ INSTALAÇÃO AÉREA (Itens 1 & 2): Solicitado o material 

do corpo AÇO CARBONO FUNDIDO ASTM A216 Gr WCB, como trata-

se de válvulas com classe de pressão 800#, o correto e única opção é 

forjado AÇO CARBONO ASTM A105. Idem devido a classe de pressão o 

material da esfera e haste ASTM A351 Gr CF8M, como trata-se de válvula 

forjada com classe de pressão 800#, o correto e é forjado AÇO INOX 

ASTM A182 Gr F316. 

Resposta: As válvulas poderão ser entregues em Aço carbono ASTM A216 

Gr WCB ou ASTM A105. O material utilizado na fabricação da esfera e da 

haste das válvulas poderá ser o ASTM A351 Gr CF8M ou o ASTM A182 Gr 

F316. 

2) VÁLVULAS INSTALAÇÃO ENTERRADAS (Itens 3, 4 & 5): Não 

conseguimos identificar as medidas e os materiais que serão inclusos no 



 
 
 

conjunto completo da válvulas, tais como extensão da haste, pugas, 

quantidade de válvulas da purga, drenos e etc, anexo segue um modelo 

de fornecimento a outro cliente para facilitar a confecção dos preços. 

Resposta: A aquisição não será feita para o conjunto completo de válvulas. 

Considerar somente o fornecimento das válvulas 2”, 4” e 6”. O fornecimento 

de tubos e conexões, assim como a montagem dos conjuntos, será realizada 

pela empresa responsável pela construção e montagem da rede de 

distribuição. 

 

Obs: Conforme especificado no termo de referência “A haste de acionamento 

deverá ser prolongada quando para utilização em válvulas instaladas em 

caixas com difícil acesso do operador”. As válvulas serão enterradas com 

profundidade de 1m. 

 

Esperamos ter sanado suas dúvidas e ficamos à disposição para outros 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Belém, 20 de agosto de 2021 

 

Márcio Cordovil Couto Pontes Ferreira  
Pregoeiro 


