
 

PERGUNTAS e RESPOSTAS 

Processo: 0652/16 – CV 001/2016 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obra, de serviços de 

reforma e readequação civil, com fornecimento de material e mão de obra, nos espaços que 

compreendem a área de Laudos, Preparo de Exames e Ressonância da CDI – Ambulatório do 

Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo, conforme Memorial Descritivo (Anexo I) do presente Edital.   

Perguntas efetuadas pela empresa: Nexcon Engenharia, a saber: 

1)    Além das divisórias superacústica, constam complementos de divisórias, poderiam 

fornecer a especificação deste item? 

 Resp: As divisórias atuais são constituídas por montante de aço interno onde são 

fixadas placas de mdf/mdp revestidas com laminado melamínico. Juntas secas em borracha, 

montantes e rodapés (eletrificável) em alumínio,  anodizado, espessura final 5cm. 

 

2)    Na folha 6 do projeto, na parte da divisória que ultrapassa a linha de forro, está 

previsto “revestir com laminado melamínico”, como seria essa solução? Aplicar sobre as 

placas em MDP das divisórias? 

Resp: Esse desenho foi feito para identificar que a divisória deve passar da linha do 

forro para que torne estanque o ambiente. Acima do forro, pode ser a própria divisórai ( 

e aí seria uma placa igualmente revestida com laminado ou um septo em gesso com manta de 

lã de rocha. O objetivo do revestimento não é acabamento, portanto pode ser dispensado, 

desde que a função acústica do septo estanque esteja garantida. 

 

3)    Em nossa visita, foi informado que seriam fornecidas luminárias apenas na nova sala de 

laudos e sala de recuperação, no entanto na planilha orçamentária constam 48 LED 330 

lumens 38 W dimerizável da Lustres Projeto, em que local seriam instaladas essas peças? 

Pela leitura da folha 8 do projeto, não identificamos essas 48 peças. 

Resp: As 48 peças são em substituição às luminárias existentes.  

 

4)    Divisória Sanitária: Em consulta a 4 empresas que fornecem divisórias sanitárias (Tipo 

TS Neocom) para instalação no banheiro a ser executado, informaram que esse produto não 

é adequado para grandes fechamentos, como consta em projeto. 

 Resp: O espírito dessa solução é usar um fechamento resistente de baixa espessura. As 

placas TS são as mais indicadas e podem perfeitamente ser estruturadas nas medidas de 

projeto.  

 

 Poderiam informar a solução alternativa? 

 Resp: Qualquer material com as mesmas características de estanqueidade, resistência e 

espessura, por exemplo vidro com película opaca. 

 

 Poderia ser também em drywall verde como nas demais paredes do banheiro? 

 Resp: Não, Drywall possui espessura muito maior. 

 

5)    Detalhes forro / forro / divisória: Existe algum detalhe da transição entre o forro 

atual X novo forro (sala de laudos) X chegada da divisória nesse encontro de forros? 

Resp: O forro da sala de laudos está restrito à sala de laudos, arrematando dentro da 

sala. A divisória da sala de aula, acima do forro, vai arramatar os dois forros.  

 

6)    Forro: No Memorial e Projetos, temos 3 tipos diferentes de forro, favor informar qual 

modelo será adotado; 



Resp: Não há três tipos de forro no memorial.   

 

7)    Luminária: No Memorial consta 2 tipos de luminária, em projetos outros 2, favor 

confirmarem as luminárias a serem adotadas, que nosso entender se resumem aos ambientes 

da Sala de Laudo, Salas de Procedimento e novo sanitário, permanecendo as mesmas nos 

demais ambientes; 

Resp: Conforme memorial, um dos tipos de luminárias é para a sala de laudos (18) e o 

outro tipo para as demais áreas (48).  

 

8)    Divisória:   

a) A Design On está com problemas de fornecimento, poderiam informar fornecedores 

alternativos e respectivas especificações? 

 Resp: Abatex, TC6, Solidor, Novacriarte, etc... 

 

b) Conforme conversado em visita, será desconsiderada a pintura sobre divisória apontada 

na folha 6 do projeto; 

 Resp: OK 

9)    TI: Confirmar a questão de fornecimento ou não de ativos relacionados a TI, (racks, 

hubs, switches e outros), em caso de nosso fornecimento, favor especificar os itens; 

     Resp: Considerar os swichts e demais ativos, dentro do rack como parte do escopo 

  

10) Faturamento direto: Vocês costumam trabalhar com faturamento direto (divisória por 

exemplo) ou tudo é via construtora? 

 Resp: Não 

11) Elétrica: Será considerado em nosso orçamento que o quadro elétrico existente na sala de 

painéis atende a nova demanda; 

     Resp: As orientações estão no item 8.6. Interligação e readequação do quadro elétrico 

do memorial descritivo.  

12) Ar condicionado: Onde está situada a máquina de ar condicionado que atende a área 

envolvida na reforma? Qual sua capacidade em TR? 

 Resp: O equipamento encontra-se instalado no SS e sua capacidade é de 35TR's. Em 

complemento das informações retificamos que o sistema de retorno do ar não é dutado e 

sim realizado pelo plenum formado entre a laje e o forro do ambiente. 

13) Dados: As descidas dos cabos de dados poderá ser em Multiway? 

 Resp: Sim, Em complemento, se necessário a alimentação das mesas também. 

14) Gases medicinais: Para onde irão os alarmes do sistema de gases? Poderiam enviar o 

projeto de gases da área da reforma o mais breve possível? 

 Resp: Deverão ser remanejados junto a nova localização da porta da sala técnica. 

15) Sprinklers: Foi esclarecido que eventuais ajustes de spk, serão executados pelo Incor, 

sem custo adicional para a construtora; 

Resp: Não consta em memorial, desenho ou planilha, onde caso a empresa ganhadora 

identifique algum ponto de não conformidade, apresentará para a fiscalização informar de 

como deverá ser conduzido a solução. 



16)  Portas de correr em paredes com divisória: Favor esclarecer o sistema pretendido para o 

sistema ser auto portante, considerando que as divisórias não tem rigidez para suportar 

a porta. 

  Resp: É possível instalar portas de correr em divisórias, aproveitando a rigidez e 

estrutura dos seus montantes.  

 

===================================================================== 

 

Perguntas efetuadas pela empresa: GS CONSTRUÇÃO, a saber: 

 

Solicito esclarecimentos dos seguintes itens: 

 

4. Paredes e Divisórias 

 

 4.1. DA (Divisórias removíveis super acústica) :Fornecimento e instalação de parede 

divisória piso teto termoacústica Design On ou similar, placa em MDP branco, estrutura : 

alumínio anodizado fosco e miolo acústico em lã de rocha, medindo 90 mm de espessura 

total, construída em perfis de alumínio estruturado de 3,5 mm de espessura. O sistema 

construtivo compõe-se de calhas em forma de "U" no piso, no teto e saindo da parede, 

automaticamente niveláveis na progressão da colocação dos painéis. O material deve ser 

fixado por um sistema de ganchos, clipes e parafusos, proporcionando uma colocação 

firme e uniforme à estrutura, além do saque individual dos painéis. Os painéis 

cegos em MDP branco devem ser fixos à estrutura de forma a permitirem a remoção 

individual e frontal das placas, possibilitando o intercâmbio com qualquer dos outros 

tipos de painéis, sem nenhuma adaptação adicional. As divisórias devem observar as 

normas nacionais quanto à resistência ao fogo e ao isolamento acústico de 9RW 40 a RW 60 

decibéis. 

As divisórias especificadas estão fora de linha e não se encontram no mercado. 

Solicito o fabricante ou fornecedor para cotação 

 

Resp: Há diversos outros fabricantes no mercado que fornecem divisórias essa 

característica, por exemplo, ABATEX, TC6, SOLIDOR, NOVACRIARTE. 

Referente às portas: 

 

Todas as portas de madeira serão revestidas com laminado melamínico. 

 

 


