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Várzea Grande, 24 de Maio de 2022 

ci no  063/2022/SMVO/UEL 

Ao Setor de Licitação 

Assunto: Resposta a solicitação de esclarecimento feito pela empresa FAST TECNOLOGIA 

INDUSTRIAL - CP n° 03/2022 

Prezados 

Em resposta à solicitação de esclarecimento feita pela empresa Fast Tecnologia Industrial, 
enviado via e-mail no dia 16/05/2022, respondemos: 

1 - "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?" 

Resposta: Não há previsão de pavimentação na área da ETA. 

2- "Referente ao fechamento do terreno, na página n1  12 do arquivo "2022.05.05 - 001 ETA 
BOM SUCESSO _ Orçamento _REVO5 (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?" 

Resposta: A área possui apenas cerca na frente e em um dos lados a previsão de alambrado é para o 
fechamento das laterais e no fundo da área. 

3- "Referente à utilização de água e energia para o período de obra e montagem, haja visto que 
na página no 4 do arquivo 112022.05.05 - 001 _ETA BOM SUCESSO_Orçamento_REVO5 (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)?" 

Resposta: Não esta considerado custos de ligação de água e energia para inicio das obras, este itens 
deverão ser fornecidos pelo contratado. 

4- "Solicito, por gentileza, que sejam disponibilizados laudos de sondagem e levantamento 

UEL-Unidade Executora Local 
Au. Castelo Branco no 2500 - Bairro: Água Limpa 

CEP 78125-700— Várzea Grande - MT 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VARZEA GRANDE 
MpoVocé flVzcaGwv1 

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 
UNIDADE EXECUTORA LOCAL 

planialtimétrico com curvas de nível." 

Resposta: O relatório de sondagem será disponibilizado até o inicio das obras. O levantamento 
planialtimétrico consta no arquivo em dwg com nome "Implantação ROO.dwg", porém é necessário 
ativar a "layer" correspondente. 

Atenciosamente, 

DYONI TOS 9' HATAQUEIAMA 
Engenheiro Sanitarista 

CLLI 
MANO QA PÀNTOS 

ssessor Fspcial 
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1 mensagem 

Licitação Obras e Serviços Públicos <licita.pmvg@gmail.com> 16 de maio de 2022 14:50 
Para: dyonitoshio@gmail.com  

Forwarded message 
De: Evelin Toscan <evelintoscan@fastindustria.com.br> 
Date: seg., 16 de mai. de 2022 às 14:49 
Subject: Pedido de Esclarecimento - CONCORRÊNCIA PUBLICA N. 03/2022 
To: <licita.pmvggmail.com> 
Cc: Leticia Sordi <leticia@fastindustria.com.br> 

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_REVOS (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_REVO5 (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 

Tet/Fax: + 55 49 3555 7250 

wwwfastindustria.combr 

https://maiLgoogle.com/mail/u/0/?ik=af877221  e6&view=pt&search=all&permthid4hread-f%3A1733010059228745206&simpfrmsg-f%3A1733010... 212 


