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COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 588/2018 

CONCORRÊNCIA - PROCESSO DE COMPRA FFM RS Nº 1385/2018. 

 

CIRCULAR N° 2 

Segue para ciência, Circular 2 quanto aos questionamento realizados referente ao 

fornecimento de ARMAZENAMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E 

TRANSPORTE EXTERNO para o ICESP, situado à Av. Dr. Arnaldo, n° 251, Cerqueira César – São 

Paulo/SP. 

 

7. Qual a distância do depósito em São Paulo para a Fundação Faculdade de Medicina? 

R: O objeto da concorrência é um armazém próprio para armazenagem de 1.426 m³ de 

materiais. 

 

8. Qual a distância dos transportes (subitem 2.3 do termo de referência)? 

R: Depende de onde está localizado seu armazém. 

  

9. Quantitativo em metro cúbico do que será transportado? 

R: No inicio 1.426 m³. 

 

10. Será necessário incluir na proposta mão de obra com carga e descarga? 

R: Sim 

  

11. Visto que as formas de apuração para cobrança de serviços de Armazenagem e 

Transporte são feitos de forma diferentes, a Proposta Comercial deverá ser por valor 

do metro cúbico em cada tipo de serviço. (Ex.: Armazenagem cobrada por espaço 

utilizado (m³), considerando o pico no período de apuração, e Transporte cobrado por 

carga movimentada ou por veículo em cada coleta e entrega). Esse raciocínio está 

correto? 

R: A nossa necessidade é de armazenagem de mobiliários e equipamentos em 1.426 

m³, o transporte inicial de todo os materiais deverão estar incluso na proposta, os 

demais transportes deverão ser cobrado por carga (definida em proposta). 
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12. Para dimensionamento mais assertivo de custos com transporte, por gentileza 

informar o peso e/ou volumetria média de movimentação em cada remessa? 

R: O material armazenado é desde cadeiras de 8kg até equipamentos de 300kg, nos 

últimos 6 meses não houve nenhuma movimentação. 

 

13. Favor detalhar quais são os tipos de embalagens necessárias para proteção dos 

mobiliários, ou informar se estes já estarão devidamente embalados para transporte. 

R: As embalagens em plástico bolha para alguns materiais deverão ser providenciadas 

pela contratada. 

14. Como deverá ser atestado o nosso conhecimento nos processos de cerificação 

hospitalares? 

R: Através de atestado de capacidade técnica da empresa 

 

 

São Paulo, 04 de setembro de 2018. 

 

 

Fundação Faculdade de Medicina 


