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RESPOSTAS ÀS CONSULTAS – BLOCO #12 
 
 
Consulta 56 16/03/2016 08:18 
Bom dia senhores! Lendo o memorial descritivo do projeto Requalifica UBS do Ministério da Saúde, vimos 
um tópico que fala que não se usa forro em estabelecimentos de saúde por motivo de dificuldade de 
higienização. No entanto, podemos ver em inúmeros hospitais pelo mundo, incluindo o Brasil, o uso de 
forro, com o objetivo não só estético como também para ocultar tubulações de gases, energia elétrica, etc. 
A dúvida é: existe alguma restrição(material, altura, rodateto, etc.) quanto ao uso de forros em relação à 
UBS do presente concurso? 
Resposta à consulta 56 
Os candidatos(as) devem ler os documentos técnicos disponibilizados, em especial, os contidos nas 
pastas “UBS_anexo IV_subsídios programa de necessidades” e “UBS_anexo VII_Política Nacional de 
Humanização SUS”. Estes servem de base para desenvolvimento de suas propostas, destacando-se a 
“RDC 50 2002”, cujo conteúdo faz recomendações sobre tetos, forros, rodapés e outros temas. Copia-
se abaixo um trecho e recomenda-se ao candidato(a) a leitura na íntegra de todos os documentos:  
“C.3 Forros - Os tetos em áreas críticas (especialmente nos salas destinados à realização de 
procedimentos cirúrgicos ou similares) devem ser contínuos, sendo proibido o uso de forros falsos 
removíveis, do tipo que interfira na assepsia dos ambientes. Nas demais se pode utilizar forro 
removível, inclusive por razões ligadas à manutenção, desde que nas áreas semicríticas esses sejam 
resistentes aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção estabelecidos no item C1.” 
 
 
Consulta 57 16/03/2016 09:17 
Bom dia senhores! Em relação à resposta da Consulta 53 do Bloco 11 na qual cita que o candidato pode 
utilizar o URB_031-12_geral 02.dwg, temos um problema muito grande em termos de retrabalho, pois 
implantamos o nosso projeto sobre o lote demarcado no arquivo UBS_PLANTA_TOPOGRAFIA.dwg e 
realmente existem algumas diferenças, inclusive em relação à direção do norte de poucos graus. 
Gostaríamos de confirmar se podemos manter a nossa atual implantação com base no arquivo da 
topografia, ou se essas diferenças poderão desclassificar a proposta, já que na mesma resposta, os 
senhores citam que os lotes estão demarcados inclusive em um terceiro arquivo. A nosso ver, pode ser 
utilizado qualquer um dos arquivos. 
Resposta à consulta 57 
Os candidatos(as) devem utilizar qualquer uma das 3 áreas, referentes ao lote deste certame, 
disponibilizadas nos arquivos: I)- “URB_031-12_geral 02”; II) representada pela hachura vermelha em 
“UBS_PLANTA_TOPOGRAFIA”; III) representada pela hachura laranja em “URB_UBS_Riacho Fundo 
II_5etapa”.  

 
 
 
Coordenação do Concurso. 
 
 


