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Concorrência  n.º 17/2019 

 

Assunto: Obras de reforma geral do Hospital Estadual Manoel de Abreu – Bauru. 

 

 
ESCLARECIMENTO - 03  

 
Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência n.º 17/2019, que objetiva 

execução de Obras de reforma geral do Hospital Estadual Manoel de Abreu – Bauru -  

fazendo-o da seguinte forma: 
 
 
1. Em caso de divergência entre os insumos das composições de preços unitários e 
a Especificação, qual prevalecerá? Exemplo: Na composição de preço unitário da telha o 
perfil solicitado é trapezoidal com isolamento em poliuretano de 30 mm, porém na 
Especificação é solicitado perfil ondulado calandrada com isolamento em manta mineral, 
tipo lã de rocha, na espessura de 50mm. O piso de granito no projeto é do tipo cinza 
andorinha 100x100cm, já na Planilha Orçamentária as dimensões são 40x40cm e não 
especifica a cor. 
 
2. Em caso de divergência entre os insumos das composições de preços unitários, 
entre a Especificação e entre os Projetos, qual é a prioridade? 
 
3. Não há especificações no memorial descritivo e nos projetos a respeito dos itens: 
a. Porcelanatos (itens 10.01.02, 10.01.03 e 10.03.02); 
b. Peitoril/soleira em granito (item 19.01.390); 
c. Tampo/bancada em granito (item 15.02.01) 
 
4. Favor enviar o Laudo de Sondagem, caso não exista, favor inserir este item na 
Planilha Orçamentária. 
 
5. Na Planilha Orçamentária não existe o serviço “Projeto executivo de Fundações”, 
favor inserir, pois no projeto de estrutura de concreto só há indicação de qual será a 
fundação, sem maiores detalhamentos. 
 
6. Favor encaminhar as composições próprias (CPU). 
 
7. O gerador apresentado na Planilha Orçamentária diverge do Projeto, que 
também se diverge do Memorial Descritivo. Qual deverá ser priorizado? 
• Planilha Orçamentária - Grupo gerador com potência de 563/513 kVA, variação 
de + ou - 10% - completo 
• Projeto - Grupo moto-gerador diesel, 754kVA/603kW, 220/127V, 3ø+N, 60hz 
• Memorial Descritivo - Grupo Motor Gerador de 533/513kVA, 220/127V. 
 
8. Favor enviar detalhamento das portas em laminado fenólico, pois o memorial 
descritivo solicita que seja verificado o detalhamento, mas não consta nos projetos 
disponibilizados. 
 
9. Na Capela há solicitação de troca de telha de fibrocimento para telha cerâmica, 
porém este item não consta na Planilha Orçamentária. 
 
10. O consumo de água e energia elétrica ficará a cargo da Contratante? 
 
11. Em qual item da Planilha Orçamentária está orçado a tabica para o forro de 
gesso? 
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12. Qual a especificação a ser adotada para as esquadrias em alumínio? Anodizado 
natural ou cor branca? 
 
13. Onde será instalado o ACM solicitado no serviço “Revestimento em placas de 
alumínio composto “ACM”, espessura de 4 mm e acabamento em PVDF”? 
 
14. No Memorial Descritivo (arquivo “ma-est-pb-memo-13-12-2017_2”) e nos 
Projetos de Estrutura constam que a resistência do concreto deverá ser de 30Mpa, 
porém na Planilha Orçamentária constam apenas concreto de 20Mpa e 25Mpa. Qual 
será a resistência real do concreto? 
 
15. No projeto de implantação geral é especificado “Deck de Madeira” em alguns 
locais, mas este item não consta no memorial descritivo e na planilha orçamentária. 
Favor confirmar se o deck de madeira já é existente, caso não seja, favor informar onde 
ele consta na planilha orçamentária. 
 
16. Para orçamos a estação de tratamento de efluentes, necessitamos que alguns 
esclarecimentos, conforme abaixo: 
• N° total de leitos: 
• N° total de pacientes internos 
• N° total de funcionários 
• N° total de acompanhantes/dia 
• N° total de Alunos 
• N° total de refeições servidas/dia 
• N° total de lanches/dia 
• Kg de roupa lavada/dia 
• Onde será descartada a água tratada pela ETE? 
• Favor informar caso o ponto de lançamento tenha alguma exigência e/ou 
especificação prévia que deverá ser atendida pela ETE. 
 
17. Qual especificação do piso vinílico devemos adotar? O homogêneo ou 
heterogêneo? Pois há divergência na Especificação. 
 
18. Favor especificar os gases que serão instalados nas réguas hospitalares. 
 
Em resposta  

 
 
 
Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa  de 05/09/2019, para o 
processo licitatório Concorrência 17/2019, informação GTE nº 896/2019: 
 

 
1. Deverá seguir conforme o critério de medição CPOS. 
2. Deverá seguir conforme o critério de medição CPOS. 
3. Deverá seguir conforme o critério de medição CPOS. 
4. Está disponível no site item 14 - Sondagem 
5. Infraestrutura e Superestrutura deverão estar inclusas na execução de projeto executivo de 

estrutura 
6. Os itens de composição própria deverão seguir conforme memorial descritivo. 
7. Deverá seguir conforme o critério de medição CPOS do item da planilha. 
8. Deverá seguir conforme o critério de medição CPOS. 
9. Deverá ser utilizado telha metálica tipo sanduíche conforme planilha 
10.  O consumo de água e energia elétrica será por conta da contratada. 
11.  Incluso no forro de gesso conforme critério de medição CPOS. 
12. Deverá seguir conforme o critério de medição CPOS. 
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13. Será utilizado como acabamento/detalhes de fachada 
14. Em projeto executivo estrutural a ser realizado pela contratada, será confirmado o concreto 

a ser utilizado. Para a licitação em questão deve ser seguido conforme em planilha. 
15.  A existência do deck poderá ser confirmada em visita técnica ao local. Caso este item não 

esteja em planilha, não será executado a princípio. 
16.  Para fins de cálculos e orçamento, considerar vazão máxima de 12 litros/segundo e itens 

da planilha. 
17. Deverá seguir conforme o critério de medição CPOS 
18. Conforme informado em projeto. 

 
 

 

 

Equipe de Licitações 

 
 
 
 
 


