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Prezados, boa tarde!

 

Referente ao edital, com 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, de acordo com as especificações descritas neste Projeto e seus
anexos”.

 

Solicitamos os seguintes esclarecimentos:

 

QUESTIONAMENTO 01:

Acerca da pavimentação, está correto o entendimento de que os serviços a serem executados são relativos às
intervenções para passagem das tubulações da adutora, contemplando-se (a) demolição parcial de pavimento
asfáltico e (b) recomposição de revestimento em pré-misturado a frio para fechamento de valas, não fazendo parte
do objeto licitado a execução de pavimentações dentro das intermediações da área de implantação da ETA?

 

QUESTIONAMENTO 02:

Referente ao fechamento do terreno, na página n° 12 do arquivo “2022.05.05 - 001_ETA BOM
SUCESSO_Orçamento_REV05 (3)” o item “32.0 Serviços Complementares” traz referência ao Alambrado em tela de
aço galvanizado. Através de imagens de satélite verificamos que o terreno atualmente possui cercamento, se for
necessário a Contratada executar novo cercamento em Alambrado, está correto o entendimento de que a
Contratante (Prefeitura Municipal de Várzea Grande) fará a remoção do cercamento existente, bem como entregará
o terreno livre de quaisquer interferências?

 

QUESTIONAMENTO 03:

Referente à utilização de água e energia para o período de obra e montagem, haja visto que na página n° 4 do
arquivo “2022.05.05 - 001_ETA BOM SUCESSO_Orçamento_REV05 (3)” o item “2.0 Serviços Preliminares e
Canteiro de Obras” não faz menção há estes custos, está correto o entendimento de que as ligações provisórias e
pagamento das faturas são de responsabilidade da Contratante (Prefeitura Municipal de Várzea Grande)?

 

QUESTIONAMENTO 04:

Solicito, por gentileza, que sejam disponibilizados laudos de sondagem e levantamento planialtimétrico com curvas
de nível.

 

Aguardamos retorno, obrigada!

 

Atenciosamente,
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Evelin Toscan

Assistente de Licitações JR

Departamento Comercial

Fast Tecnologia Industrial

Tel/Fax: + 55 49 3555 7250

www.fastindustria.com.br
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