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EDITAL DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 016/2018 
OBJETO: REFORMA DO AMBULATÓRIO (TÉRREO) DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO DO 4º 
PAVIMENTO - UTI E 6º PAVIMENTO – INTERNAÇÃO ONCOLÓGICA DO HOSPITAL DA CRIANÇA 
SANTO ANTÔNIO. 
 

 

 
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
 

 Em resposta aos questionamentos referente ao Edital de Licitação, que tem por 

objetivo a reforma de quatro pavimentos do Hospital da Criança Santo Antônio, que são: 

1) Os vidros dos visores devem ser temperados ou laminados. 

2) No projeto do 4º pavimento aparece IT médico e os circuitos correspondentes, porém 

não consta dos projetos os diagramas unifilares dos quadros do IT e nem especificação 

do produto. IT médico não é para ser orçado? 

3) Também no 4º pavimento, não aparecem os quadros dos fancoils e nem a posição deles 

no projeto elétrico. 

4) O projeto faz referência a central de alarme de incêndio e detectores de fumaça, porém 

não consta na planilha orçamentária. Como proceder? 

5) Sendo empreitada global, havendo diferenças significativas em quantitativos e/ou 

omissão de serviços na planilha orçamentária como devemos proceder? Alterar a 

planilha? Criar listagem de omissos?  

 

RESPOSTAS: 

Diante dos questionamentos esclarecemos que: 

1) Os visores deverão considerar vidros temperados com película de segurança conforme 

composição descrita na planilha orçamentária. 

2) O IT médico tem os diagramas unifilares conforme as plantas: 

- SC-HCSA-04pav-UTI-ELE-AT-PLB-12-A 

- SC-HCSA-04pav-UTI-ELE-AT-PLB-13-A 

- SC-HCSA-04pav-UTI-ELE-AT-PLB-14-A 

- SC-HCSA-04pav-UTI-ELE-AT-PLB-15-A 

As especificações técnicas constam no item 6.16 do memorial descritivo do projeto 

elétrico 

3) Será inserido novas pranchas elucidativas para melhor entendimento do projeto no 

link disponível onde constam todos os demais projetos.  

4) Desconsiderar o item de detecção de fumaça do escopo de obra 
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5) As diferenças de quantitativos deverão ser listadas, precificadas e inseridas, se 

possível, na taxa de risco do BDI. 

 

 

Porto Alegre, 21 de janeiro de 2019.  

  

 

 

 

 


