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ATA DE PROCESSO DESERTO 

  

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL 
E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS QUE 
CONTEMPLAM A REFOMRA DO PÁTIO CENTRAL, CONSTRUÇÃO DE RAMPA EM 
ESTRUTURA METÁLICA E OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PPCI 
 

A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO 

– HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob 

o nº 76.591.569/0001-30, localizada na Avenida Iguaçu, 1472, bairro Água Verde, CEP 

nº 80.240-031, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, através do Setor de Licitações, 

em conformidade com as disposições contidas em lei e regulamentos, resolve instaurar 

o presente processo de PESQUISA DE PREÇOS N° 137/2022. 

  

1 – DA JUSTIFICATIVA PARA PESQUISA DE PREÇOS E DO PAGAMENTO 

 

1.1. Trata-se de aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DIVERSOS QUE CONTEMPLAM A REFOMRA DO PÁTIO 

CENTRAL, CONSTRUÇÃO DE RAMPA EM ESTRUTURA METÁLICA E 

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PPCI, cujo pagamento das 

despesas será realizado com recursos financeiros oriundos do TERMO DE 

FOMENTO 5663/2020 E 6096/2021 - COMTIBA, firmado entre a Fundação de 

Ação Social - FAS e a Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul 

Carneiro, cuja realização da execução do objeto deverá seguir os preceitos da 

Resolução nº 028/2011-TC, art. 18 §1º e §2º, a qual traz a seguinte redação:  

  
 1.2. “O atendimento ao princípio da economicidade deverá ser comprovado 
mediante prévia pesquisa de preços junto a, no mínimo, 3 (três) fornecedores do 
ramo do bem ou do serviço a ser adquirido [...]”. “Os orçamentos deverão estar 
datados e discriminados de maneira que permitam comprovar que foi 
assegurada a isonomia aos interessados para fornecer o bem ou o serviço 
cotado”. 
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1.3. Neste sentido e visando dar continuidade ao processo de contratação 

descrito no item 2.1 desta ata, optou–se pela realização de Pesquisa de Preços 

em consonância com a legislação vigente. 

 

2 – DO OBJETO 

2.1. A presente Pesquisa de Preços tem por objeto a AQUISIÇÃO DE  CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS QUE CONTEMPLAM A REFOMRA DO 

PÁTIO CENTRAL, CONSTRUÇÃO DE RAMPA EM ESTRUTURA METÁLICA E 

OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PPCI conforme condições, quantidades 

e especificações técnicas detalhadas abaixo: 

PÁTIO CENTRAL / RAMPA METÁLICA / OBRAS PPCI 

DESCRITIVO TÉCNICO DOS SERVIÇOS 

 

1 – OBJETO 
 
O objeto consiste no fornecimento de material e mão de obra para execução de serviços diversos que abrangem 3 
macros escopos: 
  
ESCOPO A - Reforma do Pátio Central: revitalização de uma área aberta situada no interior das edificações do 
Hospital Pequeno Príncipe, totalizando 450m2; 
 
ESCOPO B - Construção de Rampa em Estrutura Metálica: Edificação com área total de 970m2, a ser construída no 
interior do Pátio Central, que irá interligar os 6 pavimentos do edifício HPP, e servirá como rota de fuga protegida 
para atendimento do Projeto de Prevenção Contra Incêndio.   
 
ESCOPO C - Obra Civil e Instalações Elétricas PPCI: serviços diversos a serem realizados no interior das edificações 
do Hospital, para adequação da estrutura predial e atendimento do Projeto de Prevenção Contra Incêndio. 
 
Esses escopos fazem parte das adequações necessárias para atender o Projeto Técnico de Prevenção a Incêndios e 
Desastres do Hospital Pequeno Príncipe, previamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros, e sua execução tem por 
objetivo garantir rotas de fuga seguras para evacuação de pessoas no caso de incêndio, entre outras medidas de 
prevenção.  
 
Os projetos disponibilizados nesse edital são a base para a execução da obra e deverão ser atendidos em sua 
totalidade. Neste descritivo técnico estão apontados de forma resumida os serviços contemplados nos projetos e 
orientações diversas que deverão ser praticadas durante a construção. 
 
2 – DESCRITIVO DOS SERVIÇOS: ESCOPO A - Pátio Central 
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2.1 – Faseamento da Obra 
 
O Pátio Central é uma ampla área aberta localizada no interior do Hospital, muito utilizada para a circulação de 
pacientes, funcionários e movimentação de materiais entre diversos setores. Para garantir que os fluxos de 
circulação não sejam interrompidos durante a execução da obra, a construtora deverá seguir uma sequência 
construtiva conforme o projeto “Faseamento Pátio e Rampa”, disponibilizado nos anexos deste edital. Medidas de 
otimização poderão ser verificadas e propostas durante o andamento da obra. 
 
2.2 – Canteiro de obras e acessos 
 

 A Contratante disponibilizará um espaço dentro do Pátio Central para servir de canteiro de obras, conforme 
croqui apresentado nos anexos do edital, cujo tapume deverá ser composto de telhas metálicas pintadas 
na cor branca. Caso necessário a construtora poderá também instalar um container para guarda de 
materiais, no estacionamento externo do Hospital, localizado na Av. Iguaçu 1503. 

 Será disponibilizado um ponto de água e de energia dentro do canteiro de obras.  

 O acesso de funcionários e carga e descarga de materiais será pelo portão de serviço do Hospital, situado 
na Rua Desembargador Motta, que possui comunicação com o Pátio Central. 

 Durante a visita técnica no local, a Construtora deverá verificar previamente os acessos e limitações de 
espaço para entrada de materiais, equipamentos e maquinários. 

 Deverá ser instalada uma placa de obra, em local a definir. 

 Será disponibilizado um banheiro para uso exclusivo dos funcionários da obra, localizado no Pátio Central. 

 A Construtora poderá utilizar o espaço interno do seu canteiro de obras para instalação de vestiário e 
refeitório provisório. Não será permitido a utilização de outros ambientes do Hospital para essa finalidade.  

 É responsabilidade da Construtora realizar a manutenção do canteiro de obras, sempre mantendo em 
condições limpas, com o tapume bem conservado, assim como as áreas adjacentes afetadas pela obra. 
 

2.3 – Instalações provisórias de segurança e proteção contra queda de objetos  
 

 A construtora deverá executar as estruturas provisórias necessárias para garantir plenamente a segurança 
das pessoas que irão transitar ao redor do canteiro de obras, e evitar qualquer risco de acidente com queda 
de material durante a construção. Para isso deverá ser instalada uma plataforma de proteção provisória 
nos trajetos de circulação próximos à construção, conforme orientação do projeto “Canteiro de Obras”. 

 
2.4 – Demolições e retiradas 
 

 Faz parte do escopo da Construtora a remoção e destinação de todos os elementos construtivos do Pátio 
Central que não serão reaproveitados.  

 A obra deve iniciar pelas demolições da Capela Mortuária e a Pirâmide de Concreto. Para liberar a área de 
demolição, primeiro a Construtora deverá executar um trecho de infraestrutura elétrica, para que a equipe 
HPP faça o remanejamento de um ramal elétrico, conforme orientação do projeto de faseamento. 

 A edificação da Capela Mortuária possui 60m2, é constituída de paredes de alvenaria, telhado de madeira, 
telhas de fibrocimento, piso de concreto, fundação em blocos de pedra, tubulações elétricas e hidráulicas, 
forro em drywall, portas de madeira, entre outros materiais. Não possui pilares, vigas ou lajes em sua 
estrutura. A Pirâmide de Concreto é inteiramente constituída de concreto armado. Há também floreiras de 
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alvenaria e abrigos de materiais que deverão ser demolidos depois de instalados os tapumes de obra. Deve 
ser prevista a remoção de duas árvores. 

 Existem reservatórios de reaproveitamento de água pluvial, que a Construtora deverá desinstalar e 
remanejar em outro local no interior do Pátio. Depois deverão ser instalados novamente, conforme o 
projeto hidráulico. Deverá ser executada uma base para elevar os reservatórios quando forem instalados 
no local definitivo.  

 Todos os materiais e mobiliário obsoleto deverão ser retirados e destinados pela construtora em local 
apropriado, sempre seguindo a orientação da Fiscalização HPP.  

 O serviço de demolição bruta deverá ser executado por meio de maquinários motorizados, para que seja 
concluído no menor prazo possível, e deverá ser programado para execução em fim de semana (sábado e 
domingo), a fim de minimizar o impacto na rotina do Hospital. 

 É de responsabilidade da Construtora a destinação adequada de todos os resíduos da demolição e controle 
das MTR’s, conforme orientação detalhada nos anexos deste edital.  

 
2.5 – Execução das rampas e patamares 
 

 A execução das rampas e patamares deverá ser dividida em etapas, conforme o projeto de faseamento, de 
modo a não interromper os acessos do Hospital, sendo de responsabilidade da construtora executar as 
adequações necessárias para redirecionar os fluxos de circulação. 

 Deve ser seguido o projeto arquitetônico para execução das rampas e patamares, onde contém o 
detalhamento dos níveis, inclinações, dimensões etc. 

 É de responsabilidade da Construtora o dimensionamento adequado das estruturas de concreto armado 
necessárias para execução das rampas e patamares, e as soluções construtivas deverão ser previamente 
apresentadas para avaliação da Fiscalização HPP. 
 

2.6 – Instalação do canteiro de obras para execução da Rampa Metálica 
 

 Depois de finalizadas as rampas de acesso ao edifício César Pernetta, poderá ser concluído o tapume de 
delimitação para construção da Rampa Metálica, conforme projeto de faseamento. As orientações para a 
execução da rampa estarão apresentadas em tópico específico mais adiante. 

 
2.7 – Instalações Hidráulicas 
 

 A Construtora deverá seguir o projeto hidráulico para a execução da drenagem da água pluvial e instalações 
de água potável, contemplando caixas de inspeção, grelhas, tubulações e interligação na rede existente. 

 As grelhas para captação da água pluvial deverão ser reforçadas, compostas de alumínio, na cor natural. 

 Os serviços de escavação, distribuição de tubulações, fechamentos, execução das caixas de inspeção 
deverão ser planejados de modo a não interferir nos fluxos de circulação, sempre seguindo a orientação da 
Fiscalização HPP. 

 Deve ser previsto no escopo da Construtora a interligação da última caixa de passagem existente, situada 
na Av. Iguaçu, à rede pluvial pública. Os detalhes dessa ligação estão demonstrados no projeto hidráulico, 
e poderão ser avaliados durante a visita técnica. 

 
2.8 – Instalações elétricas e iluminação 
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 Existem caixas de passagem, tubulações e cabeamento elétrico subterrâneo percorrendo no interior do 
Pátio, conforme demonstrado no croqui “Infra Existente”, que a Construtora deverá tomar as precauções 
para não danificar. 

 A construtora deverá executar novas caixas de passagem, tubulações (infra seca) e adaptações nas caixas 
existentes, de acordo com as orientações do projeto “Nova Infra”.  

 As tampas das caixas deverão ser de ferro fundido.  

 Esse serviço deverá ser planejado e executado de modo a não interromper os fluxos de passagem, sempre 
seguindo orientação da Fiscalização HPP.  

 A construtora deverá seguir o projeto elétrico e de iluminação para instalação das tomadas e luminárias. 
 
 2.9 – Revestimentos, acabamentos, guarda-corpos e corrimãos 
 

 A Construtora deverá seguir as definições de revestimentos de piso e paredes descritas no projeto 
arquitetônico. 

 Deverá ser executada uma parede na praça das esculturas revestida para recebimento de azulejo, que 
servirá de painel artístico. 

 Deverá ser substituído o piso em porcelanato existente na área do monta-carga da farmácia, pela nova 
especificação do projeto.  

 A Construtora deverá seguir o projeto arquitetônico para as especificações dos guarda-corpos e corrimãos. 

 Deverá ser executada uma viga de respaldo no perímetro das rampas, onde serão instalados os guarda-
corpos. 

 Deverá ser instalada uma porta de alumínio para o abrigo do quadro elétrico principal, conforme 
especificação do projeto arquitetônico, 

 
2.10 – Cobertura em estrutura metálica e policarbonato 
 

 Deverá ser seguido o projeto arquitetônico para a instalação da cobertura, que indica a utilização de 
policarbonato compacto branco leitoso 3mm. 

 A Construtora precisa apresentar previamente para a Fiscalização HPP um projeto contendo as 
especificações da estrutura e locação das colunas, podendo ser seguida a locação do projeto arquitetônico 
ou outra sugestão otimizada. 

 Deverão ser instalados condutores de água pluvial (calhas) que direcionam para a rede de drenagem do 
Pátio, conforme projeto hidráulico. 

 
3 – DESCRITIVO DOS SERVIÇOS: ESCOPO B – Construção de Rampa em Estrutura Metálica  
 
3.1 – Fundação (estacas raiz e blocos de concreto armado): 

 

 Para a execução das estacas e blocos de concreto armado deverá ser seguido o projeto de fundação e 
obedecidos todos os parâmetros de dimensionamento da estrutura. 

 A fundação adotada será constituída de estacas raiz, com 200mm de diâmetro e profundidade variando de 
12 a 18m, interligadas em blocos e vigas baldrame de concreto armado.  

 Em determinados pontos deverá ser realizado um “pré-furo” manual antes da execução da estaca, para 
evitar que o equipamento atinja alguma tubulação desconhecida. 
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 Durante a preparação do terreno e escavação das estacas e blocos poderá ser encontrada alguma tubulação 
ou estrutura antiga, que será de responsabilidade da construtora a remoção adequada. 

 A Construtora deverá tomar medidas para conter a lama proveniente da perfuração da estaca raiz e evitar 
que se espalhe ao redor do canteiro de obras. 

 Se por algum motivo houver necessidade de deslocamento de alguma estaca, bloco ou viga de fundação, é 
de responsabilidade da construtora o redimensionamento, material e mão de obra para executar a 
alteração. 

 Para o acesso do maquinário ao canteiro de obras devem ser analisadas previamente as limitações de 
espaço existentes no trajeto. 

 
3.4 – Estrutura metálica e lajes steel deck 

 

 Deverá ser seguido o projeto estrutural apresentado no edital e obedecidos todos os parâmetros 
dimensionados para a estrutura.  

 A Construtora deverá validar as medidas e níveis no local antes de enviar a estrutura para produção. 

 As concretagens das lajes com bomba estacionária precisam ser previamente combinadas com a 
Fiscalização HPP e devem ser preferencialmente programadas para o fim de semana. 

 Deverá ser previsto medidas para que o mangote da bomba não atrapalhe os fluxos de circulação do Pátio 
Central. 

 Ficará a cargo da Construtora apresentar uma solução para o transporte vertical de materiais, que precisa 
ser submetida à avaliação da Fiscalização HPP. 

 As lajes deverão possuir malha de ferro Q75 e concreto fck=20MPa . 
 
3.5 – Instalações provisórias de segurança e proteção contra queda de objetos 

 

 A Construtora precisa adotar todas as medidas de segurança necessárias para evitar qualquer incidente de 
quedas de materiais ao redor do canteiro de obras. 

 Deverá ser instalado bandeja de proteção primária, atendendo as determinações da NR18, assim como tela 
de fachada antes do início dos fechamentos de parede. 

 
3.6 – Paredes, pisos, revestimentos internos e externos 

 

 Deverá ser seguido o projeto arquitetônico para a locação e especificação das paredes, pisos revestimentos, 
pintura e corrimãos. 

 As paredes internas e externas deverão ser constituídas de bloco celular de concreto e=9cm, devido à 
limitação de carga do projeto estrutural. 

 As paredes externas deverão ser locadas 3cm para fora das vigas da fachada e considerado um reboco 
externo de 3cm, para ser possível instalar as esquadrias passando na frente das colunas metálicas, 
formando um elemento de “pele de vidro”, conforme detalhamento no projeto arquitetônico. 

 As colunas e vigas metálicas da fachada não serão aparentes e devem ser preenchidas com tela estuque e 
reboco, necessitando de um enchimento de 6cm. A Construtora poderá apresentar outra solução e 
submeter à análise da Fiscalização HPP. 

 Para execução do reboco externo poderá ser utilizado balancins ou andaimes fachadeiros, sempre 
atendendo as determinações das normas NR 18 e 35. 
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 Deverá ser previsto “ferro cabelo” soldado nas colunas metálicas para assentamento das fiadas do bloco 
celular de concreto, com o intuito de evitar trincas na parede. 

 No interior do espaço multiuso do primeiro andar os shafts deverão ser fechados em alvenaria e 
impermeabilizados, pois será o espaço do datacenter do hospital. Também deverá ser feito 
impermeabilização no piso do pavimento superior, para evitar qualquer infiltração no datacenter.  
 

3.7 – Esquadrias de alumínio, metálicas e de madeira 
 

 Deverá ser seguido o projeto arquitetônico para instalação das esquadrias de alumínio, que especifica o 
modelo “Structural Glazing” para as janelas, com montantes em alumínio na cor grafite. A especificação da 
película do vidro laminado deverá ser definida junto à Fiscalização HPP. 

 As janelas deverão ser faceadas com a fachada externa, e deverá passar pela frente de duas colunas 
metálicas da estrutura. 

 Deverá ser instalado venezianas de alumínio para ventilação permanente, pintadas na cor branca, 
conforme projeto arquitetônico. 

 Deverá ser seguido o projeto arquitetônico para especificação das portas corta-fogo e portas de madeira. 
 

3.8 – Cortinas corta-fogo 
 

 Por se tratar de uma rampa de rota de fuga protegida, atendendo as normativas do Corpo de Bombeiros, 
deverá ter seus elementos de vedação resistentes ao fogo por 120 minutos. Como as esquadrias de 
alumínio e vidro não possuem essa resistência, está previsto no projeto a instalação de cortinas corta-fogo 
no interior da rampa para vedar as janelas no caso de acionamento do alarme de incêndio. Esse serviço faz 
parte do escopo C “Obra Civil e Instalações Elétricas PPCI”, e estará detalhado em tópico adiante. 
 

3.9 – Instalações elétricas e luminárias 
 

 A Construtora deverá seguir o projeto elétrico e arquitetônico para instalação das tomadas e luminárias. 

 Deverá ser utilizado eletroduto galvanizado para distribuição da fiação no interior da rampa.  
 
 
3.10 – Cobertura e captação de água pluvial 
 

 A construtora deverá seguir o projeto hidráulico para a instalação da cobertura, que indica a instalação de 
telhado composto de estrutura de madeira, telhas fibrocimento 10mm, calhas e rufos.  

 Á captação da agua pluvial será direcionada a um shaft no interior da rampa, e por meio de condutores 
deverá ser interligada na rede de drenagem do Pátio Central e reservatórios de reaproveitamento, 
conforme o projeto hidráulico. Os shafts deverão ser vedados na parte superior. 

 A Construtora deverá realizar a instalação de pontos de ancoragem fixados na platibanda, e uma linha de 
vida em cabo de aço percorrendo todo o perímetro da cobertura, seguindo normas vigentes (incluso ART). 

 Faz parte do escopo a instalação de uma escada marinheiro na cobertura, para conexão com o edifício HPP. 
 
3.11 – Interligação com o edifício HPP 
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 Em todos os pavimentos a rampa fará conexão com o edifício HPP, e faz parte deste escopo a abertura dos 
vãos e demolição de elementos da fachada em todos os andares para interligação das edificações.   

 A Construtora deverá fazer todas as vedações necessárias nos ambientes internos do HPP, para evitar a 
dispersão de partículas durante a demolição do vão. As vedações internas deverão ser sempre com divisória 
naval, lona branca, tampando todas as frestas com fita adesiva branca, e sempre seguindo a orientação da 
Fiscalização HPP 

 Esse serviço de demolição deverá ser executado em fim de semana, quando o fluxo do hospital é menor. 

 Faz parte do escopo todas as adequações e acabamentos no interior do edifício HPP provenientes da 
abertura do vão para acesso à rampa. 

 Em um dos andares se localiza uma UTI, e o cuidado deve ser redobrado. Também existe uma rede de gases 
medicinais passando pelo local onde o vão será aberto, que é de responsabilidade da Construtora a 
adequação necessária nas tubulações, seguindo orientação da Fiscalização HPP. 

 
4 – DESCRITIVO DOS SERVIÇOS: ESCOPO C – Obras Civis e Instalações Elétricas PPCI: 
 

 Os serviços deste escopo estão detalhadamente descritos na tabela abaixo: 
 

LOCAL ID DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
 PROJETO DE 
REFERÊNCIA 

Implantação 1 
Instalação de corrimão e guarda-corpo em rampas e escadas externas,  
conforme detalhamento do projeto 

GUARDA-CORPO 

Subsolo 2 

2 Retirar portão metálico existente de acesso à escadaria 

ARQUITETÔNICO 
prancha 01 

3 Retirar porta de madeira do depósito e requadrar o vão para instalar uma PCF 

4 Retirar leito de cabos existente 

5 Fechamento em alvenaria + reboco + pintura no acesso à escadaria 

6 
Instalação de 1 porta corta fogo 90cm, com infra pra controle de acesso 
(alimentação elétrica + rede) 

7 Instalação de 1 porta corta fogo 90cm, com fechadura 

8 Instalar eletroduto galvanizado para alimentar luminária 

Subsolo 1 

9 Retirada dos gradis existentes 

10 Fechamento em alvenaria + reboco + pintura, no lugar dos gradis 

11 
Execução de forro em drywall RF + pintura (prever desníveis no forro e 
alçapões) 

12 Emassamento (onde houver necessidade) e pintura das paredes 

13 Realocar motor e portão de acesso 

14 Instalação de bate-macas em alumínio 

15 Complemento de rodapé conforme padrão do pavimento 

Térreo HPP 

16 Remoção dos bate-macas de madeira 

ARQUITETÔNICO 
prancha 02 

17 
Relocação da portinhola de vidro ao lado das catracas, e adequações 
necessárias 

18 Fechamento em alvenaria + reboco no acesso da escada para o subsolo 

19 
Execução de "bonecas" e paredes de fechamentos das portas corta-fogo em 
bloco de concreto ou alvenaria + reboco 

20 Fechamento em drywall RF 120min na loja 
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21 Substituição do forro existente para drywall RF 120min + pintura 

22 Instalação de moldura em granito nas portas dos elevadores 

23 Emassamento  + pintura das paredes onde houver necessidade 

24 Instalação das luminárias conforme projeto 

25 Instalação de 1 porta corta fogo 90cm, com fechadura 

26 Instalação de bate-macas em alumínio 

27 
Instalação de cantoneiras em alumínio onde tiver quina de parede, do piso ao 
teto 

28 
Para vedar as tubulações com selo corta-fogo que passam sobre o forro pode 
ser necessário uma estrutura auxiliar em perfil de drywall ou até mesmo 
metálica. Deve ser verificado caso a caso 

1º Pav HPP 

29 
Demolição do drywall existente onde ficará a PCF próxima ao elevador 
emergência 

ARQUITETÔNICO 
prancha 03 

30 
Demolição da meia parede em drywall onde será o acesso da sala de espera dos 
pais 

31 Retirada do vidro e soleira na meia parede da recepção do CC 

32 Retirada da porta de vidro da sala de atenção à família 

33 
Execução de "bonecas" e paredes de fechamentos das portas corta-fogo em 
bloco de concreto ou alvenaria + reboco 

34 Fechamento em drywall RF 120min na meia parede onde será retirado o vidro 

35 
Fechamentos em drywall RF 120min onde for necessário nas paredes da sala de 
atenção à família e espera dos pais 

36 
Fornecimento e instalação de esquadria em vidro temperado conforme o 
projeto 

37 Instalação de bate-macas em alumínio onde for necessário 

38 
Instalação de cantoneiras em alumínio onde tiver quina de parede, do piso ao 
teto 

39 Complemento de piso de granito (e rodapé) nas regiões indicadas no projeto 

40 Trocar eletrodutos de PVC por galvanizado 

41 Instalação de moldura em granito nas portas dos elevadores 

42 
Emassamento  + pintura das paredes onde houver necessidade, incluso 
recomposição de aberturas no forro 

43 Instalação de 2 portas corta fogo 80cm, com fechadura 

2º Pavimento 

44 Remoção das divisórias de madeira 

ARQUITETÔNICO 
prancha 04 

45 Remoção do piso cerâmico e contrapiso se necessário 

46 Remoção dos bate-macas de madeira 

47 Assentamento de piso de granito + rodapé, e contrapiso onde for necessário 

48 Execução de drywall RF 120min onde serão retirada as divisórias de madeira 

49 
Execução de "bonecas" e paredes de fechamentos das portas corta-fogo em 
bloco de concreto ou alvenaria + reboco 

50 Instalação de bate-macas em alumínio onde for necessário 

51 Instalação de cantoneiras em alumínio onde tiver quina de parede 

52 Instalação de moldura em granito nas portas dos elevadores 
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53 Emassamento  + pintura das paredes onde houver necessidade 

54 Instalação de 1 portas corta fogo 80cm, com fechadura 

3º Pavimento 

55 Remoção das divisórias de madeira 

ARQUITETÔNICO 
prancha 05 

56 Remoção do piso cerâmico e contrapiso se necessário 

57 Remoção dos bate-macas de madeira 

58 Assentamento de piso de granito + rodapé, e contrapiso onde for necessário 

59 Execução de drywall RF 120min onde serão retiradas as divisórias de madeira 

60 Instalação de guichê, com esquadria em vidro, e soleira de granito 

61 
Execução de "bonecas" e paredes de fechamentos das portas corta-fogo em 
bloco de concreto ou alvenaria + reboco 

62 
Adequar o vão da porta existente do acesso à área técnica do ar condicionado 
para instalar uma PCF 

63 Instalação de bate-macas em alumínio onde for necessário 

64 Instalação de cantoneiras em alumínio onde tiver quina de parede 

65 Instalação de moldura em granito nas portas dos elevadores 

66 Emassamento  + pintura das paredes onde houver necessidade 

67 Instalação de 1 portas corta fogo 80cm, com fechadura 

68 Instalação de 1 cortina corta fogo para guichê da farmácia satélite 

4º Pavimento 

69 Remoção do piso cerâmico e contrapiso se necessário 

ARQUITETÔNICO 
prancha 06 

70 Remoção dos bate-macas de madeira 

71 Execução de drywall RF 120min onde serão retiradas as divisórias de madeira 

72 Assentamento de piso de granito + rodapé, e contrapiso onde for necessário 

73 
Execução de "bonecas" e paredes de fechamentos das portas corta-fogo em 
bloco de concreto ou alvenaria + reboco 

74 Instalação de bate-macas em alumínio onde for necessário 

75 Instalação de cantoneiras em alumínio onde tiver quina de parede 

76 Instalação de moldura em granito nas portas dos elevadores 

77 Emassamento  + pintura das paredes onde houver necessidade 

78 Instalação de 1 portas corta fogo 80cm, com fechadura 

5º Pavimento 

79 Remoção dos bate-macas de madeira 

ARQUITETÔNICO 
prancha 07 

80 Remoção das paredes que não são em alvenaria (sala de prescrição) 

81 Execução de drywall RF 120min na sala de prescrição (onde não é  alvenaria) 

82 
Execução de "bonecas" e paredes de fechamentos das portas corta-fogo em 
bloco de concreto ou alvenaria + reboco 

83 
Substituir trecho de forro por drywall RF, na frente dos elevadores, conforme 
projeto 

84 Instalação de moldura em granito nas portas dos elevadores 

85 Emassamento  + pintura das paredes onde houver necessidade 

86 Instalação de 1 portas corta fogo 80cm, com fechadura 

6º Pavimento 
87 

Recuar as duas portas do auditório conforme projeto, e fazer as adaptações 
necessárias (drywall, pintura, acabamento) ARQUITETÔNICO 

prancha 10 
88 Remoção de duas portas corta fogo existentes 
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89 
Aumento do vão, requadros e acabamentos para instalação de porta corta fogo 
100cm ARQUITETÔNICO 

prancha 12 
90 Instalação de 2 portas corta fogo 100cm 

GERAL 91 
Aplicação de produto para tornar o piso antiderrapante, em todo hall e 
escadaria pressurizada 

- 

Barrilete 92 Instalação de 1 porta corta-fogo 70cm, com fechadura 

ARQUITETÔNICO 
prancha 9 

Casa de 
Máquinas 

93 Retirada e adequação de gradil metálico 

94 Inversão da escada metálica para acesso e adequações necessárias 

95 
Execução de paredes, fechamentos de vão e elementos de vedação resistente 
ao fogo por 120min, e revestimentos necessários 

96 Pintura interna das paredes 

97 Iluminação para o ambiente 

98 Instalação de 2 portas corta fogo 80cm, com fechadura 

Cobertura 
(telhado) 

99 Retirada de telhas e madeira do telhado na área delimitada em projeto 

100 Execução de paredes de contenção e adequação do telhado existente 

101 Furação na laje para passagem de tubulação de água pluvial 

102 Passagem de tubulação de água pluvial e interligação na rede existente 

103 Impermeabilização da laje com manta asfáltica 5mm 

104 Proteção mecânica e contrapiso de regularização 

105 
Execução de estrutura metálica conforme o projeto “ESTRUTURA TOMADA DE 
AR 

106 Fechamento em placas cimenticias, e tratamento das juntas 

107 Instalação de uma porta corta-fogo 

108 Pintura das novas paredes internas e externas com textura acrílica branca 

109 
Pintura de parte da fachada existente para ficar na mesma tonalidade da nova 
tinta, conforme marcação do projeto 

110 
Remoção da porta existente e instalação de 2 portinholas corta fogo conforme 
vão existente, para acesso ao telhado 

Escadaria 
social 

111 
Retirar bate maca e cantoneiras de madeira e instalar metálico conforme 
detalhe no projeto ARQUITETÔNICO 

geral Escadaria 
social 

112 
Retirar vidros das janelinhas na escadaria e tampar o vão com drywall RF ou 
alvenaria + acabamento 

Passarela CC - 
UTI 

113 
Instalação de corrimão nas paredes da passarela, considerando contorno nos 
pilares 

ARQUITETÔNICO 
prancha 10 Escada 

Externa 

114 
Instalação de escada metálica, conforme layout arquitetônico - prever reforço 
para demolição de viga invertida para abertura do vão 

115 Abertura de vão, requadros, recomposição do ACM, acabamentos 

ELÉTRICO 
GERAL 

116 Instalação de poste 300dAN para entrada de energia na Av. Iguaçu 

ELÉTRICO 
(prancha 03/12) 

117 
Execução de mureta e quadro de medição na Av. Iguaçu para entrada de 
energia incêndio 

118 
Abertura de calçada para achar eletroduto existente / Fechamento da calçada / 
Retirada de cabo existente do eletroduto 
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119 Interligação do gerador no QTA Incêndio - 3#70(70)T50mm² 
ELÉTRICO 

(prancha 01/12) 

120 Fornecimento e instalação do QTA 

ELÉTRICO 

121 Fornecimento e instalação do QDG - INC 

122 
Passagem de conduíte e fiação para QF - Ventiladores na casa de máquinas 
(casa de máquinas única) - Encaminhamento conforme projeto 

123 
Passagem de conduíte e fiação para QF - Bombas - Encaminhamento conforme 
projeto 

124 
Passagem de conduíte e fiação para QF - Elevadores - Encaminhamento 
conforme projeto 

125 
Passagem de conduíte, fiação, e instalação de tomada para luminárias de 
emergência conforme projeto 

126 Fornecimento de luminárias de emergência conforme o projeto 

127 Passagem de conduíte e fiação para aterramento dos QF 

128 
Remanejamento de quadro elétrico existente (projeto arquitetônico prancha 
09) 

129 Fornecimento e instalação dos QDF - Vent, Elevador, Bombas de incêndio 

130 
Passagem de cabo blindado dos QDF até a central de alarme, localizada na 
recepção do HPP 

131 
Incluso todos os serviços de obra civil como aberturas em alvenaria, furos em 
concreto, fechamentos, acabamentos, pintura onde for necessário 

RAMPA 
METÁLICA 
(cortinas 

corta-fogo) 

132 

Faz parte desse escopo a instalação de cortinas corta-fogo no interior da Rampa 
Metálica, conforme indicativo do projeto arquitetônico da rampa. As cortinas 
devem ser instaladas acima das janelas, e quando acionadas irão baixar e fazer 
a vedação de todo o vão, protegendo o interior da rampa no caso de incêndio.  
 
- Cortinas corta-fogo resistentes ao fogo por 120min 
 
- Prever interligação das cortinas até a central de alarme de incêndio existente 
no pavimento térreo, que será configurada para fazer o acionamento. 
 
- O manuseio das cortinas para retorno ao eixo após acionadas poderá ser 
manual ou motorizado, contanto que atenda os requisitos normativos e seja 
possível ser realizado por equipe interna. 
 
- Caso seja motorizado, deverá ser feita a interligação elétrica necessária 
 
- A quantidade de cortinas está especificada na planilha quantitativa 
 
Obs.: Não faz parte do escopo a configuração da central de alarme para 
programação das cortinas 

ARQUITETÔNICO 
RAMPA 

 
4.1 – Trabalhos em expediente alternativo: 
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 O escopo desse edital contempla apenas as portas corta-fogo listadas acima e constadas na planilha 
quantitativa. Existem outras portas corta-fogo presentes no projeto que serão instaladas futuramente, e 
não fazem parte desse escopo, cabendo à Construtora somente a execução das paredes de fechamento de 
e sustentação 

 A Construtora deverá considerar que alguns serviços, como troca de piso e forro de ambientes onde há 
passagem de pessoas, deverá ser executado por etapas, de modo a não interditar totalmente o fluxo de 
circulação. 

 
5 – ORIENTAÇÕES ADICIONAIS  
 
5.1 – Qualidade de materiais e serviços: 
Todos os serviços a cargo da Construtora deverão ser executados rigorosamente de acordo com as Normas 
Técnicas, em atendimento às disposições e recomendações contidas neste descritivo técnico, aplicando-se material 
de primeira qualidade, sendo que a aceitação de qualquer material e/ou serviço ficará a critério da 
Fiscalização/HPP, podendo inclusive a solicitar e ensaios específicos para serviço e/ou materiais. 
 
5.2 – Trabalhos em expediente alternativo: 
Trabalhos fora do horário comercial poderão ser praticados e serão necessários para alguns serviços específicos. A 
construtora deve considerar em sua proposta que poderá ser requisitada para eventuais trabalhos em finais de 
semana, feriados e/ou trabalhos em horários extraordinários. Os serviços realizados em finais de semana, feriados 
e/ou em horários extraordinários deverão ter o acompanhamento de um encarregado responsável da construtora.  
 
5.3 – Transporte e destinação de entulhos: 
Durante a obra será disponibilizado um espaço para caçamba de entulho na calçada da Rua Desembargador Mota, 
próximo ao portão de serviço do Hospital Pequeno Príncipe, e as trocas deverão ser programadas em horários de 
menor fluxo de veículos. Para o transporte de entulhos nas dependências do Hospital Pequeno Príncipe, deve 
sempre ser utilizado um carrinho fechado e coberto com uma toalha molhada, para evitar dispersão de partículas. 
A Construtora sempre deverá ter lona branca e fita adesiva em seu estoque, para utilizar em vedações provisórias 
diversas.  Demais orientações sobre o acompanhamento do PGRCC estão especificadas na parte documental desse 
edital.  
 
5.4 – Responsáveis pelo acompanhamento da obra: 
A construtora deverá dispor de uma equipe mínima para administração da obra composta de um engenheiro civil, 
um mestre de obras e um técnico de segurança do trabalho, em tempo integral. 
 
5.5 – Diário de obras 
A construtora deve manter o registro diário de todas as atividades executadas durante a obra (diário de obras). 
Deverá ser enviado uma vez por mês, junto com a medição, para assinatura da equipe de Engenharia do HPP. 
 
5.6 – Planilha de controle de materiais 
Deverá ser realizado um controle pela construtora dos materiais adquiridos para a obra ou serviço de Engenharia, 
caracterizando adequadamente o material e indicando a sua data de entrada e saída, bem como as quantidades, 
procedência e destinação final, seguindo resolução apresentada pelo órgão público fiscalizador. 
 
6 – PROJETOS E PLANILHAS 
Todos os projetos e planilhas estão disponibilizados no link: 



SELIC – HPP 

Folhas: _________ 

Responsável: ABH 

Visto:  

 

 
 

 
 

 

 
PROCESSO DE PESQUISA DE PREÇOS N° 137/2022 

TERMO DE FOMENTO 5663/2020 E 6096/2021 - COMTIBA 
 
 

pág. 14 
 

 
https://www.dropbox.com/sh/vjzzutfvgkvbhhy/AAAVdna1uXOHqlGUnMxbU8Bra?dl=0 
 
A Construtora deverá fornecer, ao final da obra, projeto as built de intervenções realizadas com relatório de fotos. 
 
7 – PRAZO DE OBRA 
Todas as etapas da obra deverão ser executadas no prazo máximo de 12 meses a partir do início da obra. 
 
8 – PLANILHAS QUANTITATIVAS 
As planilhas quantitativas de cada escopo serão disponibilizadas em Excel juntamente no link, e ressalta-se que 
estas possuem apenas caráter orientativo. Os projetos e edital prevalecem à planilha, e devem ser seguidos na sua 
totalidade. Omissos da planilha, tanto de itens quanto quantidades, não poderão ser reivindicados como aditivo.  
 
 
9 – PREÇO MÁXIMO  
 
9.1 – ESCOPO A:  Pátio Central 
O valor global orçado é de no máximo R$ 715.641,06 (setecentos e quinze mil, seiscentos e quarenta e um reais e 
seis centavos). 
 
9.2 – ESCOPO B: Rampa Metálica 
O valor global orçado é de no máximo R$ 3.378.288,43 (três milhões, trezentos e setenta e oito mil, duzentos e 
oitenta e oito reais e quarenta e três centavos). 
 
9.3 – ESCOPO C: Obras Civis e Elétricas PPCI 
O valor global orçado é de no máximo R$ 1.718.948,23 (um milhão, setecentos e dezoito mil, novecentos e 
quarenta e oito reais e vinte três centavos). 
 
10 – PLANILHA DE MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA 
Será disponibilizado um modelo de cronograma físico-financeiro para cada escopo, e os prazos devem ser 
preenchidos pela contratada de acordo com seu planejamento e orientações da equipe de Engenharia do HPP, 
respeitando o limite estabelecido para entrega da obra. A partir desse modelo preenchido será feito o 
acompanhamento mensal dos prazos por meio do cronograma físico-financeiro, que também servirá como planilha 
de medição. 
 

 

3 – DAS EMPRESAS CONVIDADAS 

3.1. Foram regularmente convidadas para esta Pesquisa de Preços as empresas abaixo 

relacionadas:  

1) Construtora Guetter construtora@guetter.com.br 

2) Cota 100 Engenharia wilson@cota100.com.br 

3) Nakid Construções Civis thamiris@nakid.com.br 

4) A2L Engenharia luciano@a2lengenharia.com.br 

5) Daeng  comercial@daeng.com.br  

https://www.dropbox.com/sh/vjzzutfvgkvbhhy/AAAVdna1uXOHqlGUnMxbU8Bra?dl=0
mailto:comercial@daeng.com.br


SELIC – HPP 

Folhas: _________ 

Responsável: ABH 

Visto:  

 

 
 

 
 

 

 
PROCESSO DE PESQUISA DE PREÇOS N° 137/2022 

TERMO DE FOMENTO 5663/2020 E 6096/2021 - COMTIBA 
 
 

pág. 15 
 

6) Pride Engenharia  sergio.souza@construtorapride.com.br 

7) Construtora JL aguinaldo.mafra@construtorajl.com 

8) Construtora Rocla construtorarocla@construtorarocla.com.br 

9) KL Construções mauricio@klconstrucoes.com.br 

10) Sial Engenharia engenharia03@sial.eng.br 

11) Construtora Cans luciano@construtocacans.com.br 

12) Teixeira Duarte kra@teixeiraduarte.com.br  

13) A Yoshii comercial@grupoyaoshii.com.br 

14) Arce Construtora kantor@arce.com.br 

 

4 – DAS PROPOSTAS APRESENTADAS 

4.1. Ressaltamos que das 14 (catorze) empresas convidadas, 04 (quatro) realizaram a 

visita técnica em 10.12.2022, porém, nenhuma proposta fora protocolizada. 

 

5 - DO JULGAMENTO  

5.1. Considerando-se a ausência de propostas para aquisição do item objeto deste 

Processo, o mesmo restou DESERTO. Logo, será aberto novo processo de Pesquisa 

de Preços para possibilitar a concorrência entre possíveis fornecedores.  

 

6 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. Considerando os motivos elencados, o presente processo foi julgado DESERTO e 

encaminhado à área demandante para conhecimento e providências cabíveis.   

 

Curitiba, 27 de fevereiro de 2023.  

 

 
 

Aliandra T B Hermann 
     Analista de licitações  
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