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*ALC  

Tomada de Preços n.º 01/2018 

              Obras de Reforma em áreas diversas, bem como, Adequações Elétricas no Hospital Geral 

de Promissão.  

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 1 

 

Solicitação de esclarecimentos ao Edital da Tomada de  Preços n.º 01/2018, que objetiva a 

execução das obras de Reforma em áreas diversas, bem como, Adequações Elétricas no Hospital Geral 

de Promissão, fazendo-o da seguinte forma: 

 
 

“Analisando a documentação do edital supra citado, demos falta de alguns itens necessários a 

elaboração do orçamento, e também algumas dúvidas de escopo serviço, abaixo seguem os 

mesmos?  

- Falta modelo das luminárias? 

- Falta especificação detalhada do barramento blindado (Bus-way). 

- Falta Memorial descritivo e Especificação das Instalações Especiais (Sonorização, Chamada 

de Enfermeira, Sistema de Relógio, Controle de Acesso, Telefonia / Lógica e Voz Dados / 

Imagem). 

- O fornecimento e instalação dos Equipamentos e Fiação dos Sistemas Especiais 

(Sonorização, Chamada de Enfermeira, Sistema de Relógio, Controle de Acesso, Telefonia / 

Lógica, Voz Dados / Imagem e SDAI) será de nosso escopo de serviço? 

- Devemos seguir fielmente a planilha? Como proceder com os itens omissos?” 

 

Em resposta  

Face o questionamento ser de conteúdo eminentemente técnico, passamos a 

transcrever a manifestação da Coordenadoria de Serviços de Saúde – CSS, de 05/06/2018: 

 

“Item 01 – Seguir  modelo sugerido pelo código da CPOS172 ou conforme luminárias 

instaladas na clínica cirúrgica deste Hospital 

Item 02 – Seguir o mesmo padrão de barramento dos novos quadros de força e iluminação 

instalados para a clínica cirúrgica deste Hospital. 

Item 03 – Atentar –se ao que está sendo solicitado  a planilha orçamentária da CPOS, o 

sistema de chamada de enfermeira já se encontra executado, as plantas emitidas de algumas 

áreas foram para seguir para seguir o padrão. 

Item 04 – Sim 

Conforme Memorial descritivo no item 19, 2º parágrafo informa que deverá ser seguido de 

acordo com o relatório técnico HGP_rev01 (01-07-17) elaborado pela empresa GMA 

CONSTRUÇÕES E MONTAGEM.” 

 

 

 

Equipe de Licitações 


