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DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E COMPRAS/ICESP Av. Dr. Arnaldo, 251 - 6º andar- Fone: 3893-2750 

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo - ICESP 

Fundação Faculdade de Medicina CNPJ: 56.577.059/0006-06 

CIRCULAR n° 01 
COMPRA PRIVADA ICESP 2083/2022 

CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM RS Nº 1852/2022 
 

ESCLARECIMENTOS: 
  

1. Qual a data prevista para o início do contrato? Esta informação é imprescindível para que 
possamos apresentar preço fixo por 12 meses, levando em conta provisionamento do 
dissídio da categoria.  
Resposta ICESP: Início previsto para 01/04/23.  

 
2. Com que antecedência a empresa vencedora será anunciada, ou seja, quantos dias para a 

implantação efetiva do contrato?  
Resposta ICESP: As empresas participantes serão comunicadas do resultado no 
momento em que o processo estiver aprovado pela diretoria do ICESP e FFM. Não há 
como prever uma data exata. 

 
3. No item 7, consta que a proposta deve ter validade de 12 meses. Essa informação procede 

ou houve algum erro, no edital?  
Resposta ICESP: Está correto a proposta deve ter essa validade. 

 
4. Sobre os locais de prestação dos serviços, foi informado na visita técnica que o quadro 

descrito na página 24 do edital (totalizando 271 pessoas) atende aos três endereços listados 
sendo que, dessas 271 pessoas, duas estão alocadas no prédio da farmácia e a limpeza do 
Polo (Rua Angatuba) é feita com recursos alocados no ICESP (Av Doutor Arnaldo), 
mediante necessidade. Perguntamos: Como é feito o deslocamento dos auxiliares de 
limpeza entre o ICESP e o Polo?  
Resposta ICESP: Por ser um local próximo ao Icesp o deslocamento é feito a pé. 

 
5. Consta no edital que os questionamentos técnicos podem ser enviados até dois dias antes 

da entrega da proposta, entretanto, é muito importante que a gente receba as respostas 
com um pouco mais de prazo para podermos ser assertivos na elaboração da proposta. 
Perguntamos: é possível antecipar as respostas aos questionamentos para no mínimo 5 
dias antes da entrega? 5.1 Ainda sobre as dúvidas, todas as respostas serão enviadas a todas 
as empresas ou somente as respostas para as perguntas que foram feitas diretamente?  
Resposta ICESP: As respostas serão encaminhadas aos proponentes na medida em que 
as áreas do ICESP forem nos encaminhando os esclarecimentos. 

 
6. Sobre o escopo de serviços: 

6.1. Entendemos que o transporte de resíduos seja somente interno, ou seja, qualquer 
transporte para fora do hospital não está incluso no escopo. Nosso entendimento 
está correto?  
Resposta ICESP: Sim, a empresa terceirizada é responsável somente pelas coletas 
internas I e II. 
 

6.2. Verificamos na visita que existe uma balança para pesagem dos resíduos. Esta 
balança pertence ao hospital e poderá ser utilizada pela empresa vencedora do 
processo ou deverá ser fornecida pela mesma?  
Resposta ICESP: Sim, pertence ao hospital e pode ser utilizada pela empresa 
terceira, que tem como responsabilidade a pesagem e anotação dos pesos na planilha 
de pesagem de resíduos por andar e tipo de resíduos. 
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6.3. Consta que a limpeza de câmaras frias deverá seguir cronograma de limpeza 
estabelecido pelo contratante. Pedimos a gentileza de nos enviar este cronograma 
para um dimensionamento adequado dos recursos.  
Resposta ICESP: A limpeza da câmara fria é realizada semanalmente pelo 
colaborador de limpeza que já fica escalado no setor de nutrição. 
 

6.4. Informado na visita técnica que a remoção e tratamento de piso devem ser 
realizados semestralmente. Pedimos a gentileza de confirmar a informação. 6.4.1 
Consta no edital que a área total de manta acrílica é de 38.665,64m². Essa é a área 
total a ser considerada para o tratamento de piso? 
Resposta ICESP: Sim, todas as mantas vinílica devem ser tratadas, periodicamente 
conforme cronograma do andar. 
 

6.5. Informado na visita técnica que a limpeza em altura deverá ser realizada como 
serviço spot, semestralmente, entretanto deve estar inclusa no valor da proposta. 
Gentileza detalhar as áreas em altura que devem ser limpas e descrever as atividades 
a serem contempladas nesse tipo de limpeza.  
Resposta ICESP: Área externa do 23º andar (vidros, frisos e piso), marquise do 1º 
andar (vidros e pisos), térreo (vidros), entrada Icesp (totens), térreo área externa 
toldos de vidros (estacionamento e entrada de funcionários) e parapeito da entrada 
de funcionários 1º SS. Conforme descrito no escopo. 
 

6.6. A limpeza de fachada deve estar considerada na proposta? 6.6.1 Caso sim, favor 
informar área de fachada a ser limpa bem como altura máxima.  
Resposta ICESP: Não. 
 

6.7. Informado que há linha de vida instalada para utilização de balancins. Gentileza 
confirmar a informação.  
Resposta ICESP: A edificação conta com pontos de ancoragem na cobertura da 
torre central e nas coberturas das torres verdes e laranjas. Caberá à contratada, 
sempre que necessário, providenciar sobre sua responsabilidade recursos materiais 
e humanos EPI`s ,EPC`s, bem como qualificação das equipes NR 35 em trabalho 
em altura. 
  

6.8. Informado que a limpeza de luminárias e grelhas de ar condicionado não está inclusa 
no escopo. Gentileza confirmar a informação.  
Resposta ICESP: Confirmado, esta limpeza pertence a predial. 
 

7. Solicitada a realização de exames médicos admissionais e periódicos. O hospital exige 
algum exame específico, além dos requeridos por lei? 7.1.1 Caso sim, favor descrever quais 
exames.  
Resposta ICESP: Não. 
 

8. É solicitado, na página 12 do edital, que se forneça incentivo aos colaboradores, visando 
sua fidelização. De que forma o hospital espera que a empresa faça isso (prêmio em 
dinheiro, fornecimento de cesta básica adicionais, prêmios físicos (eletrodomésticos, por 
exemplos)? Perguntamos, pois este item pode representar uma variação financeira entre 
os proponentes, dificultando a equalização da proposta.  
Resposta ICESP: O incentivo aos funcionários fica a critério da empresa contratada. 
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9. Informado na visita que o hospital fornece aventais para acesso às áreas críticas, sem custo 
para a prestadora. Somente deveremos prever aventais descartáveis para os coletores. 
Gentileza confirmar essa informação.  
Resposta ICESP: Nos isolamentos, o Icesp fornece avental hidro-repelente (tecido) e 
nas áreas críticas fechada (C.C, UTI`S) utilizam privativo. 
 

10. Favor informar a quantidade total de caixas de contenção de derramamento químico, nos 
DML.  
Resposta ICESP: Total de 26 caixas. 
 

11. É solicitado o fornecimento de luvas descartáveis para a limpeza dos mobiliários. 
Gentileza esclarecer quais mobiliários: somente dos quartos ou todo e qualquer mobiliário, 
incluindo áreas administrativas?  
Resposta ICESP: Somente nas unidades de internação e áreas de isolamento, Mobiliários 
dos leitos: mesa de refeição, poltrona, suporte de soro, mesa de cabeceira, frigobar,etc. 

 
12. É solicitado o fornecimento de máscaras PFF2 (N95) para isolamento respiratório. 

Notamos na visita realizada que a equipe da prestadora atual utiliza máscaras descartáveis 
comum. Perguntamos: para quais funções devemos fornecer máscara do tipo PFF2?  
Resposta ICESP: A empresa atual só fornece a PFF2 (N95). O Icesp exige o uso da N95 
para todos os leitos de isolamento e áreas críticas. 

 
13. É indicada quantidade para o fornecimento de sacos de lixo, por volume e cor, porém 

consta que se trata de estimativa. Caso a quantidade informada não seja suficiente para 
atender à demanda, o consumo excedente será pago à parte, pelo hospital?  
Resposta ICESP: Não, o Icesp não se responsabiliza pela embalagem plástica de resíduos 
a reposição e responsabilidade é toda da contratada. 

 
14. Foi dito na visita que a coleta e transporte de lixo radioativo está fora do escopo. Pedimos 

a gentileza de confirmar esta informação.  
Resposta ICESP: O controle de resíduos radioativo é de responsabilidade do físico da 
medicina nuclear. 

 
15. Sobre o contingente mínimo descrito na página 24, não consta técnico de segurança do 

trabalho que são exigidos por lei, em função da quantidade de pessoas alocadas no 
contrato. Como devemos tratar essa questão?  
Resposta ICESP: a empresa contratada é responsável pelo fornecimento deste 
profissional devido o numero de colaboradores e ter CIPA própria. 
 

16. Favor indicar a escala e turnos de trabalho da equipe indicada no edital.  
Resposta ICESP: A escala de trabalho é de responsabilidade da contratada. 
 

17. Sobre os equipamentos indicados no edital, gentileza esclarecer:  
Resposta ICESP: Uniforme, sapato de segurança, luva verde e amarela, óculos de 
proteção, bota, luva de cano longo, avental impermeável PVC, touca descartável (coletor), 
mascara PFF2. 
 

18. Qual tipo de carrinho funcional devermos considerar?  
Resposta ICESP: Carrinho fechado com gavetas para guarda dos produtos, hoje 
utilizamos o da TTS. 
 

19. Qual tipo de lavadora de piso devemos considerar?  
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Resposta ICESP: Lavadora e secadora de piso com bateria recarregável. 
 

20. Qual a capacidade dos carros coletores de resíduos comuns?  
Resposta ICESP: 600 litros. 
 

21. Qual a capacidade dos carros coletores de resíduos infectante?  
Resposta ICESP: 600 litros. 
 

22. Qual a capacidade dos carros coletores de resíduos tóxico?  
Resposta ICESP: 290 litros. 
 

23. Consta o fornecimento de 200 aparelhos smart fone, entretanto, na visita foi dito que essa 
quantidade não é praticada atualmente e que devemos considerar a quantidade de 
equipamentos para comunicação e sistema de gestão das atividades que a empresa julgar 
mais adequados. Pedimos a gentileza de confirmar essa informação.  
Resposta ICESP: Confirmada. 
 

24. A quantidade de refil microblue indicada (3000 unidades) é para qual período?  
Resposta ICESP: Manhã, tarde e noite. 

 
25. Informado o hospital fornece 4 containers de 1000 para recicláveis (papelões) que ficam 

no 2ºSS bem como lixeiras e dispensers, não sendo de responsabilidade da contratada 
fornecer tais itens. Pedimos a gentileza de confirmar a informação.  
Resposta ICESP: Confirmada. 

 
26. Informado que não será exigido o uso de toucas, somente que os colaboradores estejam 

de cabelo preso. Gentileza confirmar a informação.  
Resposta ICESP: Confirmado, os únicos colaboradores que utilizam touca descartáveis 
são os coletores de resíduos no momento da coleta. 

 
27. Do envio da Proposta Comercial, as empresas deverão enviar Planilha de Custos 

juntamente com a Proposta?  
Resposta ICESP: Sim. 

 
28. Da entrega dos Documentos, as empresas deverão enviar por meio eletrônico e por 

envelope no endereço? Ou, escolher uma das opções?  
Resposta ICESP: Deverá escolher uma das opções. 
 

29. O Edital informa:  
A empresa contratada deverá realizar o processo de higienização de todos os panos 
para limpeza de piso e mop’s em lavanderia externa que atenda aos requisitos 
básicos da legislação de lavanderias hospitalares.  
Os custos com lavanderia para lavagem dos panos e mop’s será por conta da Contratada, 
correto?  
Resposta ICESP: Sim. 
 

30. Referente aos Operacionais do quadro de funcionários, onde a escala é 5x1:  
Perguntamos: As empresas deverão manter o contingente de 105 (manhã) e 104 (tarde) 
todos os dias, devendo considerar além do quadro uma quantidade de folguistas, ou, eles 
farão o revezamento entre eles? 
Resposta ICESP: Nos finais de semana o quadro é reduzido em 50%, manhã, tarde e 
noite. 


