
 

 

 

 
 

 

Tomada de Preços  n.º 01/2021 

 

Assunto: Elaboração dos projetos básicos completos de arquitetura e 
engenharia para reforma e ampliação do Hospital Regional de Assis. 
 
 
ESCLARECIMENTO - 02  

 
Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Tomada de Preços n.º 
01/2021, que objetiva a Elaboração dos projetos básicos completos de arquitetura e 
engenharia para reforma e ampliação do Hospital Regional de Assis - fazendo-o da 
seguinte forma: 
 
 
1 - Ao mencionar, no Termo de Referência o que segue: "Será fornecido pelo GTE arquivo 
eletrônico com as plantas cadastrais desatualizadas, estas que deverão ser devidamente 
checadas “in loco”, assim como o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios para embasar 
o desenvolvimento dos Projetos de Reforma em questão, objeto desta contratação, bem 
como o Programa Físico-Funcional a ser atendido" (grifo nosso). O GTE já dispõe de 
um estudo prévio de Programa Físico-Funcional referencial para ser considerado? 
 
2 - No caso de necessitar de licenciamento ambiental, em âmbito estadual, haverá a isenção 
da taxa referida ao protocolo deste licenciamento em virtude de ser um serviço prestado ao 
próprio estado? 
 
3 - Há a menção de ampliar aproximadamente 1.000m² para abrigar setor administrativo. 
Já há algum estudo ou projeto referente a esta solicitação? 
 
 
Em resposta  

 
Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa  de 09/07/2021, para 
o processo licitatório Tomada de Preços  01/2021, informação GTE nº 381/2021 : 
 

Em atenção ao pedido de esclarecimento da empresa, informamos:  

 

1. Conforme consta do TERMO DE REFERÊNCIA – TDR, será fornecido pelo GTE arquivo 

eletrônico com as plantas cadastrais desatualizadas, estas que deverão ser 

devidamente checadas “in loco”, assim como o projeto de Prevenção e Combate a 

Incêndios para embasar o desenvolvimento dos Projetos de Reforma em questão, 

objeto desta contratação, bem como o Programa Físico - funcional a ser atendido. 

 

2. Não será necessário licenciamento ambiental. 

 
3. Não há projeto. 

 

 

Equipe de Licitações 

 
 


