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CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM/ICESP RS 1842/2022 

CIRCULAR Nº 06 
 

DUVIDAS TÉCNICAS 
  

 

 

         

São Paulo, 11 de outubro de 2022. 
 
 
 
Prezados segue para ciência, Circular 06, referente a contratação de empresa especializada em 
serviços de reforma civil para a obra do Núcleo de Pesquisa, correspondente a 1.274 m² de 
intervenção, localizado no 12º andar - ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), situado à Av. 
Dr. Arnaldo, n° 251, Cerqueira César – São Paulo/SP. 
 
 
 

Seguem abaixo segue respostas de duvidas técnicas, com respostas em 
vermelho: 

 

DETECÇÃO INCÊNDIO 

  

1. O sistema de sonofletor será executado ? No outro andar 23º não foi executado.  Se sim, onde serão 
ligados os mesmos e qual o modelo?  

2. No projeto temos infras nas cores verde e azul claro . O que é novo e o que é existente ? 
3. No projeto pede para interligar os DFs  novos ao laço existente. O mesmo tem sobra  de cabo e 

endereço para o novos equipamentos? 
4. A configuração da central ficará no escopo da mantenedora do contrato de manutenção?  

 Perguntas sobre a detecção de incêndio respondidas na CIRCULAR 02 de 04/10/2022. 
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MOBILIÁRIOS 

 1 - Devemos orçar o mobiliário novo apenas no layout anexo? 

Tem outra planta anexa porém não consegui identificar o mobiliário novo) 

2 - Devemos seguir o mesmo modelo de mobiliário vendido anteriormente à obra 23º ? 

Mesas retas com divisórias com altura de 1,10m ou posso seguir como o modelo anexo? 

Linha get 4 com apenas divisores frontais e laterais 

3 - Qual o acabamento do mobiliário? BP liso ou madeirado? 

( devo seguir o madeirado vendido anteriormente com estrutura preta?) 

4 - Devemos orçar as cadeiras também? Qual modelo? 

Perguntas sobre a MOBILIÁRIOS respondidas na CIRCULAR 02 de 04/10/2022. 

 

5 - Poderiam enviar o caderno de especificações dos mobiliários e a planta com os os mobiliários existentes? 

Seguirá os anexos deste e-mail. Por favor, transmitir para todos. 

  

Obs. A planilha enviada não confere com as quantidades do lay out e não estão especificadas. 

Considerar quantitativos de todos os mobiliários conforme layout. Indicar na planilha se houver necessidade de 
correção para conferência da proposta. 

  

CABEAMENTO  

  

1 - Para o controle de acesso devemos considerar apenas infra, correto? 

Sim. Cabeamento, acessórios e equipamentos serão fornecidos pelo ICESP. 

 

2 - Poderiam confirmar onde está localizado o rack? 

A área de rack do TI está localizada na marcação em vermelho do desenho abaixo.  

O rack do sistema de segurança mais próximo está localizado no 15º andar, porém o local das gerenciadoras 
será definido. 
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3 - Os ativos para rede estão fora do nosso escopo, correto? 

Referente a rede de TI: Sim, apenas serão adquiridos pela obra os patch panel para acrescentar pontos para 
atender todo o andar e novos cabeamentos de Rede. 

Referente ao Sistema de Segurança. A obra apenas fornece a infra seca até as controladoras ou shaft de 
interligação com o Rack da empresa de gerenciamento do ICESP.  

 


