
 
 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº 01/2021- 

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ (GÁS DO PARÁ) 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 016/2021-GÁS DO PARÁ 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de tubos de 

aço carbono API 5L GRAU B, schedule 40, com revestimento anticorrosivo em 

polietileno extrudado, tripla camada, para serem aplicados na construção e 

montagem do Ramal de Distribuição Barcarena/PA, conforme condições e 

especificações do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA e anexos do Edital. 

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

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

Soluções Tubulares do Brasil S.A e a(s) respectiva(s) manifestação(ões), 

conforme termos a seguir aduzidos: 

Pedidos de esclarecimentos:  

1) Solicitamos esclarecer se as declarações solicitadas no edital em 

questão, podem ser assinadas digitalmente considerando que a 

assinatura digital possui validade jurídica, conforme MP-2200-2 de 

24/08/2001, assim como os documentos para a habilitação também serão 

enviados em formato eletrônico. E ainda, diante do cenário de pandemia 

todos os empregados da Vallourec estão trabalhando em regime de tele 

trabalho o que dificulta colher as respectivas assinaturas, logo solicitamos 

estabelecer que poderemos enviar em até 5 dias uteis todos os 

documentos de habilitação por e-mail? 

Resposta: A Gás do Pará entende que as declarações solicitadas neste 

edital podem ser assinadas digitalmente e que todos os documentos de 

habilitação devem ser enviados juntamente com a proposta pelo próprio 



 
 
 

sistema do Comprasnet, no prazo previsto na página 1 do edital, conforme 

item 6 do referido instrumento convocatório. 

2) Solicitamos esclarecer sobre a mudança de quantidade solicitada em 

relação ao enviado na proposta orçamentária, e ainda esclarecer se existe 

alguma possibilidade de aumentarmos a quantidade do item de 2” para 

no mínimo 1.000 Metros que seria a quantidade mínima aceitável para a 

produção nova deste item em questão. 

Resposta: A Mudança nos quantitativos se deve em função do 

Planejamento de Desembolso financeiro da Gás do Pará para o ano de 2021 

que foi ajustado em função do número de clientes com contrato assinado 

para o fornecimento de Gás Natural no ano de 2021. Enfatizamos que os 

lances ofertados terão que contemplar todos os itens da Planilha de Preços 

Unitários. 

3) Solicitamos esclarecer quando estimam enviar o contrato para assinatura 

e consequentemente quando receberíamos a AFM em caso de 

adjudicação? 

Resposta: A Gás do Pará estima que, após a adjudicação do objeto e 

homologação do certame, o contrato será enviado para o licitante vencedor 

do processo no prazo de 03 (três) dias e o licitante, por sua vez, terá até 05 

(cinco) dias úteis para a assinatura do contrato, conforme previsto no item 15 

do Edital. Após, a AFM será emitida logo que possível. 

Esperamos ter sanado suas dúvidas e ficamos à disposição para outros 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Belém, 08 de julho de 2021 

 

Márcio Cordovil Couto Pontes Ferreira  
Pregoeiro 


