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Licitação Obras e Serviços Públicos <licita.pmvg@gmail.com>

Licitação Concorrência Publica n° 06/2022 
3 mensagens

Marla Forster - Gratt Indústria <marla@gratt.com.br> 25 de maio de 2022 13:03
Para: licita.pmvg@gmail.com

Prezada Comissão de Licitação, Boa tarde!

 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

 

Referente: Concorrência Pública N° 06/2022 – Proc. Adm. N° 805997/2022

 

Objeto:  Contratação de empresa especializada para Construção de Estação de Tratamento de
Água Potável com capacidade para 250 litros/segundo, na Estrada da Passagem da
Conceição, S/N, Bairro Mirante do Pari localizado no Município de Várzea Grande/MT

 

1. Para a captação de água bruta deve ser fornecido 01 conjunto (01 operando + 01
reserva) de bomba centrifuga incluso balsa flutuante para cada bomba, correto?

2. É possível os filtros serem dimensionados com câmaras ao invés de unidades
separadas? Ex. 02 unidades com três câmaras cada.

3. A retrolavagem dos filtros será através de água e ar, devemos estar fornecendo além do
soprador de ar, a bomba para retrolavagem dos mesmos?

4. Deverá ser fornecido tanques de armazenamento de produtos químicos?
5. Para os produtos químicos (cloro, sulfato de alumínio, cal hidratada e polímero aniônico),

deverá ser fornecido 04 unidades de bomba dosadora de 1300 L/h cada, sem reserva?
6. Ainda, sobre os produtos químicos, devemos considerar a vazão para bomba de 1300

L/h (conforme planilha de orçamento) ou a vazão de cada bomba e dosagem conforme
memorial descritivo e de cálculo?

7. O referente material metálico dos equipamentos e tanque reservatórios poderá ser aço
carbono ou aço vitrificado?

 

Aguardamos retorno,

 

“Este e-mail é confidencial e somente para uso do destinatário. Se você não for o destinatário pretendido,
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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.”

 

Licitação Obras e Serviços Públicos <licita.pmvg@gmail.com> 25 de maio de 2022 16:32
Para: dyonitoshio@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Marla Forster - Gratt Indústria <marla@gratt.com.br> 31 de maio de 2022 15:57
Para: licita.pmvg@gmail.com
Cc: Letícia - Gratt Indústria <leticia@gratt.com.br>

Boa tarde, Prezada Comissão.

 

No aguardo das respostas aos esclarecimentos solicitados no e-mail abaixo.

 

 

“Este e-mail é confidencial e somente para uso do destinatário. Se você não for o 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.”

 

[Texto das mensagens anteriores oculto]


