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                                                                                                            Goiânia, 02 de setembro de 2022 

 

Em resposta ao questionamento realizado pela empresa Primecon construtora dos itens 

da reforma do CERART de seleção de número 27.2022, segue resposta aos itens indicados: 

 

Item 1 - Não será necessário, pois a edificação já possui água e energia e poderá ser 

utilizada durante o período da reforma. 

Item 2 – Será demolido todo o COTEC antigo, sendo pago em orçamento a retroescavadeira 

que fará todo o serviço de demolição e caminhão basculante que transportará os entulhos para o 

devido descarte adequado, o item de empolamento do entulho e retirada de vegetação foi adicionado 

ao orçamento. 

Item 3 – Esse item já é contemplado no orçamento no item 2.2 e 2.3 da planilha 

orçamentaria. 

Item 4 – Este serviço de engenheiro eletricista foi adicionado ao orçamento com 

quantitativo de 10hs semanais, para acompanhamento da parte elétrica e acompanhamento de 

todos os projetos detalhados do serviço a ser executado. Encarregado geral não será adicionado 

a planilha por ser uma obra que já contempla um engenheiro civil e mestre de obras em período 

integral na obra. 

Item 5 – Em relação ao cronograma da obra, as quantidades propostas em orçamento é 

tempo suficiente para que a mesma seja realizada, não sendo acrescentar mais 14 meses de 

prazo, a empresa terá que ver a viabilidade de colocar equipes com quantitativo que execute a 

reforma no tempo proposto. 

Item 6 – Este item foi adicionado ao orçamento. 

Item 7 – Este item foi adicionado ao orçamento. 
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Item 8 – Este item foi adicionado ao orçamento. 

Item 9 – No orçamento é contemplado barracão de obra incluso instalações hidráulicas 

e elétricas, o qual na sua composição acompanha banheiros e sanitários. O item de container 

para guarda de cimento e ferramentas foi incluído ao orçamento, o item refeitório foi incluído 

ao orçamento. 

Item 10 – O item de tapume foi adicionado ao orçamento na parte frontal do COTEC, 

tendo em vista que o restante da obra já é toda murada e isolada para o acesso de outras pessoas. 

Item 11 – As cotações estão de acordo com valor de mercado, a planilha foi atualizada 

para a versão mais recente da GOINFRA e SINAPI. 

 

Por fim sobre o edital em questão é por meio de processo licitatório, não podendo 

receber propostas de orçamento com mudanças que fujam do orçamento original, todos os 

serviços contemplados em planilha, assim como seus quantitativos, foram levantados de todos 

os projetos, quanto de visita in loco pela equipe de engenharia do CETT. 

 

Atenciosamente, 

 

 

   Eng. Iedo Lucas Oliveira de Almeida  
Engenheiro Civil 

CETT/UFG 
 


