
 

1 Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN 
Rua Maria Pedro de Oliveira esq. c/5, Jardim Primavera, Trindade/GO - CEP: 75380 - 000 

 

 
Trindade, 15 de outubro 2019. 

 
Respostas aos Questionamentos / Pedidos de Esclarecimentods 

 
OBJETO: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de elaboração 

de projeto elétrico e assessoria ao aumento de carga, para fins de suporte às 

atividade de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual de 

Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN.. 

1. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

A. Quanto a Solicitação de Viabilidade Técnica para o Aumento de Carga, já foi 
solicitado à Distribuidora Local, nosso questionamento vem de encontro a 
elaboração do cronograma de trabalho, evento que tem importância 
significativa no tempo dispendido para o processo como um todo? 

Resposta – A Viabilidade Técnica para o Aumento de Carga ainda não foi 
solicitada e deverá ser consederanda no cronograma o prazo para a obtenção 
da resposta. 

 

B. Entendemos que o Processo Seletivo não estabeleceu um prazo limite para 
estar apto a consumir a carga que venha a ser solicitada e adicionalmente 
que, tal aumento de carga deve estar alinhado com uma demanda, seja ela, o 
aumento das instalações do Hospital ou mesmo a instrodução de novas 
cargas elétricas na unidade atual, neste sentido, gostariamos de conhecer o 
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prazo máximo limíte para que as instalações objeto deste processo estejam 
em funcionamento ? 

Resposta – “Processo Seletivo não estabeleceu um prazo limite para estar 
apto a consumir a carga que venha a ser solicitada”, vale salientar que, o 
prazo máximo para que a Unidade esteja apta a consumir a energia elétrica 
proveniente deste processo é 10 de janeiro de 2021. 

 

C. Entendemos que o objeto do processo consitui-se de uma fase preliminar de 
avaliação, uma fase de elaboração do projeto e a ultima, o acompanhamento 
da obra. Neste sentido, a empresa pensou em realizar a contratação em um 
único processo, considerando avaliação, projeto, aprovação e obra?  

Resposta – “A empresa pensou em realizar a contratação em um único 
processo, considerando avaliação, projeto, aprovação e obra”, sim, todavia 
optou por realizar o processo em separado, sendo, projeto e assessoria em 
um certame e obra em outro certame. 

 

D. Existirá a possibilidade da participação da empresa que estará realizando o 
projeto e acompanhamento também participar da fase de execução da obra, 
ou se participando de um desabilitaria a participação no outro? 

Resposta – Sim, a empresa que optar por participar da apresentação de 
projeto e assessoria não poderá apresentar proposta no certame de obras 

 

E. A empresa tem corpo técnico experiênte em engenharia elétrica que possa 
acompnhar-nos em uma possível visita ao local, a fim de avaliar as condiçoes 
locais facilitando assim a  preparação da proposta ? 

Resposta – Sim, desde que agendada a visita com brevidade. 
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