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COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 2138/2022 

 

CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM/ICESP RS 1874/2022 

 

CIRCULAR Nº 01 

 

DUVIDAS TÉCNICAS 
 

       São Paulo, 18 de janeiro de 2023. 

 
Prezados segue para ciência, Circular 01, referente a fornecimento de Oxigênio Criogênio e Locação de 
Tanques - 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: 

1) Para realizarmos um estudo mais preciso do retorno que teremos versus investimento para 
instalação de dois tanques. Seria possível enviar o histórico de consumo real do oxigênio líquido dos 
últimos 12 meses?  

Resp. Enga Predial ICESP: Encaminhamos em anexo, tabela em anexo com informações de 
consumo 2021/2022. Entretanto, salientamos que a proponente deve considerar a capacidade de 
atendimento de demanda de 40.000m3/mês, conforme indicado na especificação técnica. 

2) Para segurança da instalação e operações, solicitamos o envio da ART da base do tanque atual ou 
um memorial de cálculo, comprovando quantas Ton ela suporta. 

Resp. Enga Predial ICESP: Informação indisponível. Caso a PROPONENTE considere necessário, 
deverá realizar estudos próprios sem ônus ao ICESP. 

 

3) Visto que nossas operações são em São Paulo Capital e a fim de diminuir custos de instalação e até mesmo 
uma possível locação a mais para o Hospital, seria possível estudarmos a possibilidade de instalação de uma 
central backup de cilindros ao invés de um tanque secundário? 

Resp. Eng. Predial ICESP: Conforme constatado durante a vistoria técnica, não há se a lista solicitada 
corresponde aos pontos existentes no ICESP não temos no momento esta informação atualizada. Para a lista 
dos pontos solicitados referente a obra constam na planta DE-PE-SIS-15P-004-OS-54-R01.0  
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4) Atualmente existe algum prestador dos serviços para o objeto em questão? Se sim, qual o valor praticado? 

 
Resp. ICESP: Possuímos uma empresa que fornece o produto em questão. Devido à clausula de 
Confidencialidade de contrato não divulgamos valores. 

 

5)Não encontrei um modelo de proposta no Edital. Cada empresa poderá cotar da sua forma? 

Resp. Eng. Predial ICESP: A proposta técnica deverá conter detalhes que confirmem o atendimento das 
premissas definidas na especificação técnica. Eventuais desvios ou exclusões devem ser claramente apontados 
de forma a permitir a avaliação do escopo técnico ofertado pela proponente. 

 

 

 


