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COMUNICADO Nº 001/2018 

 

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 052/2018 

 

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 conforme segue: 

 

1. Qual será o dimensionamento para a limpeza do terreno e que tipo de limpeza 

serão retiradas arvores de médio porte? 

Resposta: Limpeza externa será feita no perímetro da obra considerando 5m 

adicionais aos necessários nas laterais e nos fundos. Na frente limpar até o 

cercamento existente. Não queremos tirar arvores. Somente o que interferir 

diretamente com a obra, equipamentos e bases poderão ser deslocados para 

preservar se for o caso.  

 

2. As paredes internas abaixo da esquadria de madeira (altura de 40cm) 

receberão algum tipo de revestimento? 

Resposta: Pintura acrílica branca quando for o caso (algumas ficarão atrás dos 

drywalls). 

 

3. O rodapé será de pvc? Qual modelo e marca? 

Resposta: A mesma do piso aplicado e com 7,5 cm de altura. 

 

4. No projeto de hidráulica não existe registros de gaveta nos ambientes, eles 

serão fechados através do registro de piso da área externa? 

Resposta: Sim, seguir o projeto. 
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5. Existe o projeto de alarme e cftv, mas não temos especificações no caderno de 

especificação e não aparece nenhum item na planilha orçamentaria, o que será 

executado? 

Resposta: Será executada somente a infraestrutura guiada destes sistemas. 

 

6. O quadro geral existente será mudado de local? Caso sim, qual a distância a 

ser considerada entre o quadro e o medidor da CEB? 

Resposta: 50m, seguir o projeto elétrico. 

 

7. Na planilha ficaram dois Nobreak’s, qual será orçado o de 5kva ou o de 10kva 

(conforme caderno de especificação)? 

Resposta: Orçar somente o de 10kva trifásico. 

 

Brasília-DF, 23 de julho de 2018. 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 


