
 

Página 1 de 2 

 

COMUNICADO Nº 001/2018 

 

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 023/2018 

 

Objeto: A presente Seleção Pública tem como objeto a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviço de engenharia, por empreitada a preço global, 

visando à execução de obra de reforma e adequações do Laboratório Professor Jose 

Elias de Paula, localizado na Faculdade de Saúde, da Universidade de Brasília, 

Campus Darcy Ribeiro, conforme especificações constantes do Termo de 

Referência – Anexo I e Anexos VI, VII, VIII e IX deste Edital. 

 

A Comissão de Seleção torna público aos interessados, a resposta aos 

esclarecimentos solicitados pela empresa Marca Empreendimentos Imobiliários 

Ltda, conforme segue: 

 

1. Não foi fornecido o projeto de cabeamento estruturado? 

Resposta: Foi inserido em nosso site (Projeto de Instalações - Rede de Dados e Voz).  

 

2. Qual a especificação da haste de aterramento (diâmetro x comprimento)? 

Resposta: Cobreada 5/8 X 2,40M. 

 

3. Alimentador elétrico da edificação: de onde provêm e qual a distância do ponto 

de alimentação até o quadro da edificação? 

Resposta: Provem do prédio anexo, considerar 70m para padronizar. 

 

4. De quem será o fornecimento e instalação da fibra ótica de interligação da 

edificação à UnB? Se de fornecimento da Contratada, qual a distância do ponto de 

alimentação até o quadro da edificação? 

Resposta: Será da UNB, a obra deixará o duto guiado. 

  

5. Em relação ao projeto de instalações de infraestrutura de alarme, de quem 

será a responsabilidade de fornecimento e instalação dos equipamentos? Além 

disso, esse item não está previsto na planilha orçamentária? 

Resposta: Somente infraestrutura, os itens devem ser quantificados na planilha de 

elétrica (são os mesmos). 
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6. No projeto de instalações elétricas, prancha 1/2, onde deve ser aplicado o 

detalhe 05 – leito? 

Resposta: Se necessário ao atravessar vias com movimento de veículos. 

 

Brasília-DF, 29 de março de 2018. 

 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 


