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Ao Setor de Licitação 

Assunto: Resposta a solicitação de esclarecimento feito pela empresa GRATT - CP n° 03/2022 

Prezados 

Em,resposta à solicitação de esclarecimento feita pela empsa GRATT Indústria, enviado via 
e-mail no dia 26/04/2022, respondemos: 

do escopo de fornecimento? 

Resposta: O referido material consta na planilha orçamentária sintética no item 36.11. 

1 - A bomba para retrolavagem dos filtros não está prevista no orçamento. Ela faz parte 

2- Constam 2 filtros na planilha sintética, mas 4 na composiçãode preço unitário. O projeto 
também indica 2 filtros. Qual a quantidade correta? 

Resposta: A quantidade correta é 02 unidades. Existe um erro dec1i'itação apenas na composição de 
preço unitário. Os valores apresentados são referentes a dois (02) filtros. 

3- No orçamento, constam 4 bombas dosadoras de 1.300L/h. No entanto, o memorial 
cita a dosagem de coagulante (sulfato de alumínio), floculante (polímero aniônico), alcalini-
zante (cal hidratada) e desinfectante (hipoclorito de sódio). Sérutilizada apenas uma bomba 
para cada um desses produtos, com essa vazão de 1.300 L/h, sem 

Resposta: Não está previsto bomba reserva nesta etapa e fornecimento. 

4- O item da composição 187, "Fornecimento e montagem de 01 floculador em estru-
tura metálica, conforme projeto executivo", se refere única e eclusivamente aos tanques onde 
será realizada a floculação, de forma que os motoredutores e aitadores estão previstos nas 
composições 144 e 145, quais sejam "floculador tipo turbina" "floculadores mecânicos do 
tipo paletas"? 

Resposta: A composição 187 se refere a fornecimento (estrutura metálica) e montagem (estrutura 
metálica e floculadores mecânicos) conforme descrito em propostas de fornecimento. 

5- Não constam tanques de armazenamento de produto químicos nas planilhas orça-
mentárias. Estes não fazem parte do escopo de fornecimento?: 

  

  

 

UEL-Unidade Executora Local 
Au. Castelo Branco n° 2500 - Bairro: Água timpa 

CEP 78125-700— Várzea Grande 
- Ml 



/4a4,potloc fl %w 

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 
UNIDADE EXECUTORA LOCAL 

r PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VARZEA GRANDE 

Resposta: O fornecimento dos taques de armazenamento não fazem parte do escopo. 

6. O gerador de hipoclorito, referenciado no memorial descritivo, não consta na planilha orça-
mentária. Este não faz parte dó escopo de fornecimento? 

Resposta O fornecimento do gerdor de hipoclorito não faz parte do escopro 

7. O edital, memorial e planilhs não fazem referência à startup, pré-operação e operação as-
sistida. Estes itens não fazem parte do escopo de fornecimento da contratada? 

Rsposta: O startup, pré-operaçãà e operação assistida não faz parte do escopo. 

8 - O cronograma físico financeiro na aba do excel está com bloqueio apresentando erros im-
possível de corrigir. 

Resposta: Será disponibilizado a revisão, 05 da planilha. 

 

Atenciosamente, 

 

DYÕNI '5!-'Ó T. HATAQUEIAMA 
Engenheiro Sanitarista 
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Maria Forster - Gratt Indústria <marla@gratt.com.br> 
Para: licita.pmvggmail.com  
Cc: Andre B. Damasceno - Gratt Indústria' <andre@gratt.com.br> 

 

26 de abril de 2022 15:08 

  

Prezada Comissão de Licitação, Boa tarde! 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 

Referente: Concorrência Pública N° 03/2022 - Proc. Adm. N° 789458/2022 

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de Estação de Tratamento de Água Potável com 
capacidade para 125 litros/segundo, na Rod. MT 050, Bairro Jardim Botânico na localidade do distrito de 
Bonsucesso em Várzea Grande/MT. 

Seguem alguns esclarecimento referente a planilha orçamentária: 

1. A bomba para retrolavagem dos filtros não está prevista no orçamento. Ela faz parte do escopo de fornecimento? 

2. Constam 2 filtros na planilha sintética, mas 4 na composição de preço unitário. O projeto também indica 2 filtros. 
Qual a quantidade correta? 

3. No orçamento, constam 4 bombas dosadoras de 1.300 L/h. No entanto, o memorial cita a dosagem de coagulante 
(sulfato de alumínio), floculante (polímero aniônico), alcalinizante (cal hidratada) e desinfectante (hipoclorito de 
sódio). Será utilizada apenas uma bomba para cada um desses produtos, com essa vazão de 1.300 L/h, sem 
reserva? 

4. O item da composição 187, "Fornecimento e montagem de 01 floculador em estrutura metálica, conforme projeto 
executivo", se refere única e exclusivamente aos tanques onde será realizada a floculação, de forma que os 
motoredutores e agitadores estão previstos nas composições 144 e 145, quais sejam "floculador tipo turbina" e 
"floculadores mecânicos do tipo paletas"? 

5. Não constam tanques de armazenamento de produtos químicos nas planilhas orçamentárias. Estes não fazem 
parte do escopo de fornecimento? 

6. O gerador de hipoclorito, referenciado no memorial descritivo, não consta na planilha orçamentária. Este não faz 
parte do escopo de fornecimento? 

7. O edital, memorial e planilhas não fazem referência à startup, pré-operação e operação assistida. Estes itens não 
fazem parte do escopo de fornecimento da contratada? 

8 - O cronograma físico financeiro na aba do excel está com bloqueio apresentando erros impossível de corrigir. 

Aguardamos retorno. 



ATENCIOSAMENTE, 

MARLA HELENA FORSTEP 
GESTÃO DE LICITAÇÕES / COMERCIAL 

L+5549 3555-8542 
9 Po António Po4eTirj, 45, Jordm da Serra, Capinial / SC 9665000 

www.grott.com.br  
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"Este e-mail é confidencial e somente para uso do destinatário. Se você não foro destinatário pretendido, 

não deve usar divulgar, distribuir copiar ou realizar qualquer outro tipo de tratamento desta mensagem. 

Caso tenha recebido indevidamente, por favor delete-o imediatamente, inclusive da caixa dos itens excluídos 

do seu e-mail, e comunique ao remetente." 
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