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PREGÃO (ELETRÔNICO) n° 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 0203/2022
OBJETO: Aquisição de conjuntos Moto Bomba Centrífuga Monobloco para distribuição de água tratada.

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01

Em atendimento ao pedido de esclarecimento formulado por empresa interessada em participar do presente certame,
apresentamos as seguintes explicações, conforme informado pelo Departamento técnico requisitante:

Questionamento 1:
Com relação ao item 6.1.11 do termo de referência, entendemos que por se tratar de bomba monobloco os selos mecânicos
não necessitam de lubrificação por banho de óleo, favor confirmar nosso entendimento.
Resposta 1:
Sim, seu entendimento está correto. Por se tratar de conjunto mono-bloco, os selos mecânicos das bombas não necessitam
de lubrificação a óleo.

Questionamento 2:
Solicitamos informar o comprimento desejado das reduções solicitadas nos itens 6.3.1 e 6.3.2 do termo de referência.
Resposta 2:
Considerar comprimento máximo de 30 cm para cada uma das reduções, tanto de sucção quanto de recalque.

Questionamento 3:
Solicitamos informa se os testes do motor conforme item 10 do termo de referência, serão testemunhados pelo SAAE.
Resposta 3:
Com referência aos testes previstos no item 10 do termo de referência, alguns poderão ser realizados no mesmo teste
hidrostático da bomba conforme item 9, ou seja, na presença do técnico designado pelo SAE. Um exemplo é o item 10.1.2
(Corrente elétrica do motor no ponto de operação). Porém se houver testes que serão executados fora das instalações da
empresa vencedora, ou nas instalações do fabricante do motor, por exemplo, o SAE não enviará representante, porém
exigirá relatório completo dos testes com assinatura do engenheiro ou técnico responsável pelos testes.

Vargem Grande do Sul, 03 de Março de 2022.

Carlos Eduardo Martins
Diretor de Licitações e Compras

