
 
 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 04/2021- 

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ (GÁS DO PARÁ) 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 006/2021-GÁS DO PARÁ 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto 

básico de engenharia para a rede de distribuição de gás natural no munícipio de 

Barcarena-PA, de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de 

Referência. 

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

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

ENGENHARIA E TECNOLOGIA e a(s) respectiva(s) manifestação(ões), 

conforme termos a seguir aduzidos: 

 

Pedidos de esclarecimentos:  

1) O item 4.4.1 do edital, página 35/78, menciona a interligação da rede a 

ser projetada a partir de uma estação de recebimento de GN. Entendemos 

que esta estação pertence à Gás do Pará, bem como os “As’built’s” das 

instalações existentes. Sendo assim, os acessos à estação (caso 

necessário) e a documentação que será utilizada como referência para os 

serviços a serem desenvolvidos, será fornecido em formato editável pela 

GPA, correto? 

Resposta: A Gás do Pará indicará o ponto onde deve ser prevista a espera 

de conexão no Projeto. A referida Estação de recebimento de GN ainda não 

está construída. Após ser construída ela vai pertencer à Gás do Pará. Logo 

ainda não temos os "As Built's" das instalações. Caso seja necessário o 

acesso à área para levantamento topográfico, o acesso será agendado pela 

Gás do Pará. 



 
 
 

2) No item 4.4.4.1 do edital, página 45/78, fica explícito que o serviço de 

abertura de vala será exclusivamente manual, com utilização de “(pá e 

picareta)”. Como não há a informação de profundidade mínima ou máxima 

das valas, entendemos que a profundidade não deverá exceder 1,50 

metros, uma vez que excedendo esta profundidade, haverá a 

necessidade de escoramento e utilização de máquinas de grande porte, 

descaracterizando o item que restringe a atividade à escavação manual 

“pá e picareta”. Outrossim, não há informação de qual perímetro deverá 

ser considerado para as referidas valas, com isto, fica difícil o 

dimensionamento do item uma vez que não conseguimos estimar o 

volume a ser escavado e consequentemente dimensionar corretamente a 

equipe para execução de cada unidade do item previsto. 

Resposta: Correto, segundo critérios de segurança para escavação a céu 

aberto da Norma ABNT NBR 9061, a abertura de vala será com a 

profundidade máxima será de 1,5m. O perímetro deve ser o suficiente para 

identificar a interferência. 

3) O ITEM 3 DO ANEXO IV – PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS – PPU, 

em seu subitem 3.2, prevê uma quantidade de 30 unidades de 

investigações geotécnicas. Entretanto, na página 45/78 do edital, item 

4.4.4.2 e subitem “b)”, a descrição de sondagens percussivas registra que 

haverá um total de 6 furos. Gostaríamos de saber qual será a quantidade 

efetiva de sondagens a serem realizadas, uma vez que a diluição dos 

valores para o item poderá ser prejudicada caso sejam executados 

apenas 6 furos. 

Resposta: Conforme Planilha de Preços Unitários (PPU), item 3.2, estão 

previstas a realização de 30 unidades de investigações Geotécnicas. Errata. 

No item 4.4.4.2 do Edital, página 45/78, onde se lê 6 unidades de furo, leia-

se 30 unidades de furo. 



 
 
 

4) O edital não registra o tipo do material do ramal a ser instalado, entretanto, 

pela necessidade de estudo de proteção catódica, entendemos que o 

material será de aço. Neste caso, há a possibilidade de durante o 

desenvolvimento do projeto, surgir a necessidade de um estudo de 

interferência eletromagnética, porém, não há a previsão deste item na 

PPU. Entendemos que caso haja esta necessidade, tal estudo ficará a 

cargo da Gás do Pará. 

Resposta: O escopo não inclui Estudo de Interferência Elétrica. A 

Proponente não deverá prever nem executar esse serviço. 

5) Entendemos que não faz parte do escopo a aprovação do projeto em 

órgãos públicos, ficando a cargo da GPA o protocolo e posterior 

diligenciamento das solicitações de autorização para execução do 

referido projeto. 

Resposta: Entendimento correto. 

 

Esperamos ter sanado suas dúvidas e ficamos à disposição para outros 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Belém, 09 de junho de 2021 

 

Marcelo Aguiar de Oliveira Costa 
Pregoeiro 


