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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2017 

OBJETO: Conclusão, reforma e adequação do prédio da Unidade Materno-Infantil do 

Hospital Universitário de Sergipe  

FASE: ESCLARECIMENTOS AO EDITAL  
Esclarecimento nº. 07 – recebido em 28/03/2017 
Empresa CONSTRUTORA GRANITO LTDA 
 
Pergunta: 
 

“CONSTRUTORA GRANITO LTDA, empresa estabelecida à Av. Dr. Alfredo Weyne, 130 – Bairro de Fátima – Fortaleza-CE, 

fone/fax: (85) 3215-7455, inscrita no CNPJ n.º 07.134.125/0001-53, vem através desta solicitar a V.S.ª os seguintes 

esclarecimentos. 

 1 – Os itens abaixo apresentam as unidades “M2” e “M”, qual a unidade correta?  

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT 

32.01.045  
Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. 
Fornecimento, montagem e instalação m2 37,000 

32.01.046  
Duto em chapa de aço galvanizado nº. 26, para ar condicionado. 
Fornecimento, montagem e instalação m 47,000 

   
          2 – Os quantitativos constante da planilha dos itens a cima citado 32.01.045 e 32.01.046, não são suficientes para atender o 
que está disponibilizado no projeto de ar-condicionado. 
  
          3 – Na planilha de equipamento cabeamento estruturado do pavimento térreo ao quinto pavimento, exemplo o item 01, 
sub-item nº 01.001, pavimento térreo os sub-itens abaixo consta somente o preço dos equipamentos, falta incluir o valor 
referente a mão de obra de instalações   

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT PREÇO UNIT 

01.001.001  Wireless - Roteador Tp - Link Ti-Wr 741 Nd 150M un 4,000 192,3000  

01.001.003  Switch - 19"x24 portas - 10/100/1000MBpS - CAT 6 un 3,000 1337,49000  

01.001.005  Microfone de Mesa Gooseneck Vokal com base phantom VMM 100. un 1,000 214,39000  

01.001.007  Régua (filtro de linha) com 8 tomadas UN 2,000 20,3000  

01.001.008  Câmera IP Citrox 1.3MP 30M POE IP66 un 13,000 416,9000  

01.001.009  Caixa  para som ambiente SC-P100W un 6,000 118,91000  

01.001.010  Divisor Coaxial F 3 vias. un 10,000 8,79000  

01.001.011  Conversor de mídia Cisco Mgbsx1 T Mini-Gic Sfp Transceiver Gigabit. un 7,000 625,43000  

01.001.012  Fast Conector Reutilizável Ftth Sc/Upc Azul Fibra. un 14,000 113,56000  

01.001.013  Patch Panel Evolution Poe 10 portas Fast  Ethernet. un 2,000 427,89000  

01.001.014  
Mesa de som 4 canais MXM 4 SD Ciclotron com entrada USB e controle 
remoto. un 1,000 390,5000  

01.001.015  Switch para fibra ótica 12 portas SFP GBIC TPLINK TL-SG5412F. un 1,000 1142,9000  

01.001.016  
Central PABX, capacidade 8 linhas e 24 ramais, mod. Corp 8000, Intelbrás ou 
similar - fornecimento un 1,000 4700,28000  



  
         4 – Chamada de emergência item 02 da planilha, só consta o preço dos equipamentos, falta incluir o valor referente a mão 
de obra de instalação. 
  
        5 – Instalação de gases medicinais item 03 da planilha, os sub-itens abaixo, falta incluir o valor referente a mão de obra de 
instalação. 
  

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT PREÇO UNIT 

03.005  Painel de Alarme Ar Comprimido 5,5 bar un 5,000 386,45000  

03.006  Painel de Alarme Óxido Nitroso . un 2,000 386,45000  

03.007  Painel de Alarme de oxigênio. un 5,000 386,45000  

03.008  Painel de Alarme Vácuo . un 5,000 386,45000  

03.009  
Central manifold para cilindros 3 x 3 para oxigênio, ar comprimido e óxido 
nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão un 2,000 1625,78000  

03.010  
Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido 
nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão un 1,000 804,000  

  
  
        6 – Instalações de incêndio item 04 da planilha, só consta o preço dos equipamentos, falta incluir o valor referente a mão de 
obra de instalação. 
         7 – Obras civis item 05 da planilha, os sub-itens abaixo, falta incluir o valor referente a mão de obra de instalação.  

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT PREÇO UNIT 

05.002  Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar un 15,000 725,35000  

05.004  

Bancada em chapa de aço inoxidável, com espessura de 1mm, acabamento polido e ou 
escovado, com 01 cuba medindo 0,40x0,40x0,30m com válvula e 01 expurgo padrão 
hospitalar. Com espelho na parte posterior de 0,10m de altura.Frete 
incluso(Med:2,35x0,60m) un 6,000 2525,69000  

05.005  

Bancada em chapa de aço inoxidável, com espessura de 1mm, acabamento polido e ou 
escovado, com 01 cuba medindo 0,40x0,40x0,30m com válvula e 01 expurgo padrão 
hospitalar. Com espelho na parte posterior de 0,10m de altura.Frete 
incluso(Med:2,00x0,60m) un 3,000 2313,39000  

05.006  

Bancada em chapa de aço inoxidável, com espessura de 1mm, acabamento polido e ou 
escovado, com 01 cuba medindo 0,40x0,40x0,30m com válvula e 01 expurgo padrão 
hospitalar. Com espelho na parte posterior de 0,10m de altura.Frete 
incluso(Med:2,97x0,60m) un 1,000 2902,99000  

05.007  

Bancada em chapa de aço inoxidável, com espessura de 1mm, acabamento polido e ou 
escovado, com 01 cuba medindo 0,40x0,40x0,30m com válvula e 01 expurgo padrão 
hospitalar. Com espelho na parte posterior de 0,10m de altura.Frete 
incluso(Med:2,25x0,60m) un 1,000 2464,09000  

05.008  
Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 100/75/60 2 st 12,5mm sistemas lafarge 
gypsum (ou similar) m2 456,27000 99,000  

05.009  
Piso elevado c/  placa de aço preenchida com concreto celular, revestido com paviflex 
e=3,2mm c/ pedestais telescópico galv. à fogo, dim.600 x 600 x 30mm m2 6,43000 715,000  

05.011  
Totem triangular com 2,65m de altura e faces com 400mm, em chapa galvanizada e 
tubos galvanizados, aplicada uma camada de primer galvite. un 2,000 3300,000  



05.012  

Placa de sinalização, na dimensão de 40 x 16cm, em chapa galvanizadas de 2mm, 
pintadas com tinta automotiva azul e aplicação de adesivo impresso a 1440dpis. Tiras 
em acrílico branco colados com informações em braille puncionados , dimensões25 x 
2,5cm un 374,000 275,42000  

05.013  
Placa em chapa Galvanizada med. 60x50 cm com adesivo oracal com suporte em aço 
inox un 45,000 446,5000  

  
  
        8 – Climatização item 06 da planilha, só consta o preço dos equipamentos, falta incluir o valor referente a mão de obra de 
instalação. 
  
        9 – Instalações elétricas item 07 da planilha, só consta o preço dos equipamentos, falta incluir o valor referente a mão de 
obra de instalação. 
  
       10 – Os elevadores não constam nesta planilha, serão fornecido e instalado pela contratante? 
  
       11 – Solicitamos o fornecimento dos projetos em DWG. (AutoCad).” 

 

RESPOSTA: 

 

O Edital de  Concorrência Pública n. 002/2017 encontra-se SUSPENSO, conforme Aviso publicado no DOU em 

16.03.2017 (anexo). 

 

 

O seu esclarecimento de ordem técnica será submetido à análise do DOFIS/UFS.  No entanto, como o edital será 

revisto, as qualificações técnicas e planilhas orçamentárias poderão sofrer alterações.  

 

 

Att. 

 

Antonia Emmanuela Valentins 

Presidente da CPCFJL 

 

 



 


