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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) No item 2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, parágrafo 2.2, 
diz que: “ A licitação será realizada pelo regime de empreitada global de material e 

mão de obra por preço unitário....” (grifo nosso), não ficando claro se a obra é por 
preço global ou unitário 
 

2)   No item 17. DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES PARA OS PAGAMENTOS, parágrafo 17.1, 
diz que: “ Os pagamentos serão realizados de acordo com o estabelecido no 
edital/contrato. A Fiscalização não fará as medições dos trabalhos realizados, mas 
verificará, exclusivamente, se os mesmos atenderam integralmente às disposições dos 
projetos e memoriais descritivos. “ (grifo nosso), dando a entender que a empreitada é 
por preço global. 
 

3) Para fins de não restarem dúvidas perguntamos qual é o regime de empreitada da 
obra? Preço global ou preços unitários? 
 

4) Na documentação técnica, foram fornecidos os projetos arquitetônicos do 6º 
pavimento e não foram fornecidos os complementares do referido pavimento. 
Solicitamos que sejam disponibilizados para análise. 
 

RESPOSTAS: 

Diante dos questionamentos esclarecemos que: 

1, 2, 3) Em resposta ao questionamento, a empreitada é global com a análise de preços 
unitários para a limitação dos mesmos no caso de eventuais acréscimos ou supressões 
contratuais. É recomendada a atenção na leitura dos itens 9.14;10.2;11.2;11.3;11.5 e 
11.6. 
 



    

 

Número: 07/2019 
Páginas: 2 de 2  

Data: 25/01/2019 

 
 

 

 

4) Os projetos encontram-se no link 
https://drive.google.com/drive/folders/1Wso01Hxg39LcQgTJeyAz1T67JwDk3Wl2 
disponível na página 24 do edital de licitação. 

 
 
 

 

Porto Alegre, 25 de janeiro de 2019.  
  

 
 
 
 

  


