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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO III 

 

COLETA DE PREÇOS Nº 009/2021 

PROCESSO Nº 028/2021 

 
1- Será permitida visita a um local padrão, para análise do que está sendo solicitado  ? 
 
 R- A visita é  facultativa  não há óbice para visita desde que seja agendado. 
 
 
 2- Qual a quantidade de saco de lixo e/ou lixeiras em cada unidade ou total deste bidding ? 
 
 R-  A quantidade  necessária  deverá ser a suficiente para funcionamento da unidade, 
considerando o tamanho e funcionalidade de cada qual conforme memorial descritivo: 
 
“Quanto aos fornecimentos de materiais de equipamentos 
 
A empresa contratada deverá fornecer todo material para a correta prestação dos 
serviços dos postos de limpeza, bem como papel higiênico, álcool gel, sacos de lixos 
diversos, panos, vassouras, rodos e outros;  papel toalha, porta sabonete, porta álcool 
gel, porta papel higiênico, porta papel toalhas , lixeiras para área comuns e estratégicas, 
containers, bem como equipamentos diversos como enceradeira, varredeiras , carro de 
limpeza , vap e etc  , andaimes  e outros; equipamentos e utensílios de jardinagem, 
todos e quaisquer itens necessários a execução dos serviços.” 
 
3- Qual a quantidade de Descartáveis ( papel higiênico, papel toalha) gastos mensalmente 
em cada unidade ou total deste bidding ? 
 
 R- A quantidade  necessária  deverá ser a suficiente para funcionamento da unidade, 
considerando o tamanho e funcionalidade de cada qual conforme memorial descritivo: 
 
“Quanto aos fornecimentos de materiais de equipamentos 
 
A empresa contratada deverá fornecer todo material para a correta prestação dos 
serviços dos postos de limpeza, bem como papel higiênico, álcool gel, sacos de lixos 
diversos, panos, vassouras, rodos e outros;  papel toalha, porta sabonete, porta álcool 
gel, porta papel higiênico, porta papel toalhas , lixeiras para área comuns e estratégicas, 
containers, bem como equipamentos diversos como enceradeira, varredeiras , carro de 
limpeza , vap e etc  , andaimes  e outros; equipamentos e utensílios de jardinagem, 
todos e quaisquer itens necessários a execução dos serviços.” 
 
 
 
  4- Qual a quantidade de dispensers em cada local e qual o tipo de cada um deles ? 
 
  R - A quantidade  necessária  deverá ser a suficiente para funcionamento da unidade, 
considerando o tamanho e funcionalidade de cada qual, podendo o tipo ser o que se 
adequar da melhor forma ao local, conforme memorial descritivo: 
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“Quanto aos fornecimentos de materiais de equipamentos 
 
A empresa contratada deverá fornecer todo material para a correta prestação dos 
serviços dos postos de limpeza, bem como papel higiênico, álcool gel, sacos de lixos 
diversos, panos, vassouras, rodos e outros;  papel toalha, porta sabonete, porta álcool 
gel, porta papel higiênico, porta papel toalhas , lixeiras para área comuns e estratégicas, 
containers, bem como equipamentos diversos como enceradeira, varredeiras , carro de 
limpeza , vap e etc  , andaimes  e outros; equipamentos e utensílios de jardinagem, 
todos e quaisquer itens necessários a execução dos serviços.” 
 
 
 
  5-   Qual o consumo mensal de álcool gel em cada unidade ou total para todas as unidades? 
 
   R - A quantidade  necessária  deverá ser a suficiente para funcionamento da unidade, 
considerando o tamanho e funcionalidade de cada qual conforme memorial descritivo: 
 
“Quanto aos fornecimentos de materiais de equipamentos 
 
A empresa contratada deverá fornecer todo material para a correta prestação dos 
serviços dos postos de limpeza, bem como papel higiênico, álcool gel, sacos de lixos 
diversos, panos, vassouras, rodos e outros;  papel toalha, porta sabonete, porta álcool 
gel, porta papel higiênico, porta papel toalhas , lixeiras para área comuns e estratégicas, 
containers, bem como equipamentos diversos como enceradeira, varredeiras , carro de 
limpeza , vap e etc  , andaimes  e outros; equipamentos e utensílios de jardinagem, 
todos e quaisquer itens necessários a execução dos serviços.”. 
 
6- Funcionários fazem hora de descanso? 
  
R- Funcionários podem/devem fazer hora de descanso de acordo com o estabelecido 
em seu regime de contratação e carga horária, que é de respomsabilidade da empresa 
contratada. 
 
7-  Qual a metragem de cada unidade ou planta dos prédios para estimativa de tratamento de 
piso ?  
 
R-  Não dispomos desta  informação, caso a empresa julgue necessário poderá efetuar 
a visita. A composição dos postos de limpeza foram dimensionadas conforme 
execução do atual contrato  
 
8- Devemos considerar limpeza em altura? Existe necessidade de plataforma elevatória ? Em 
quais unidades precisa do balancim ?  Nesse local existem pontos de ancoramento ou é 
utilizado contra-peso ? 
 
 
R-  conforme Memorial Descritivo  caso a empresa necessite  efetuar limpeza  em local 
alto , como  por exemplo caixas d'agua , deve  possui  todos  os  mecanismos para a 
execução dos serviços ., bem como  , limpeza e higienização de luminárias por exemplo. 
No mais a empresa deverá disponibilizar todos os EPI's e EPC's. 
 
 
Equipamento de Proteção Individual (EPI): tem por finalidade a proteção do indivíduo 
durante a realização de determinadas tarefas, sendo composto por óculos, luvas 
grossas de borracha de cano longo, botas de borracha, avental, máscara, gorro 
descartável, capa de chuva, cintos de segurança para janelas e outros. 
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Equipamento de Proteção Coletiva (EPC): tem por finalidade a proteção coletiva 
durante a realização de determinadas tarefas, sendo composto por placas 
sinalizadoras, cones, fitas zebradas e outros. 
 
Quanto aos fornecimentos de materiais de equipamentos 
 
A empresa contratada deverá fornecer todo material para a correta prestação dos 
serviços dos postos de limpeza, bem como papel higiênico, álcool gel, sacos de lixos 
diversos, panos, vassouras, rodos e outros;  papel toalha, porta sabonete, porta álcool 
gel, porta papel higiênico, porta papel toalhas , lixeiras para área comuns e estratégicas 
, containers, bem como equipamentos diversos como enceradeira, varredeiras , carro 
de limpeza , vap e etc  , andaimes  e outros; equipamentos e utensílios de jardinagem, 
todos e quaisquer itens necessários a execução dos serviços. 
 
9- Salários conforme piso da convenção coletiva?    
 
R- Sim, a empresa deverá obedecer as legislações trabalhistas às quais estiver 
vinculada.  
 
10- Quantas caixas d'agua e quantos litros, por unidade o total ?  O laudo de potabilidade será 
por conta de quem ? 
 
R- Não dispomos desta informação , caso a empresa opte poderá efetuar a vistoria nos 
serviços de saúde para conhecimento .  Quanto ao lado de potabilidade  , a empresa 
deverá executar seus serviços  com base  nas normas  vigênites e para a limpeza de 
caixa d'agua  seguir a por Portaria de Consolidação nº 5 DE 28/09/2017. Desta forma a 
empresa é a responsável pelo o laudo de potabilidade  
 
11- Algum benefício em particular que não consta na convenção? 
 
R- Não, a empresa deverá seguir  as recomendações mínimas da Convenção Coletiva e 
legislação trabalhista a que estiver vinculada. 
 
12-  Onde podemos colocar o escopo de limpeza de vidro? No anexo III não há campo para 
inserirmos esta informação. 
 
R-  Questinamento não compreendido, o modelo de proposta deverá ser entregue 
conforme estabelecido em Edital. 
 
  
13- Carrinho de transporte será cotado qual tipo e capacidade de transporte em litros?  No 
local tem elevadores de carga ou são térreos ? Se sim qual a largura do elevador ? 
 
R- A  empresa deverá dispor de material e ferramentas adequadas para a devida 
prestação de serviços .  As  unidades são térreas. 
 
 
14- No caso de limpeza à vapor já está homologado pelo SCIH qual 
equipamento/procedimento  (EX:  Qualquer equipamento com vaporização acima de 150.o?) 
 
R-  Não  especificamos  um equipamento único,  cabe à empresa executar os serviços 
dentro das normas de higiene hospitalar vigentes, podendo se utilizar do equipamento 
que cumpra as necessidade mínimas . 
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15- No edital está sendo solicitado utensílios para jardinagem, porém não existe na 
discriminação de postos função para estas tarefas, o que devemos considerar para o escopo 
de jardinagem ? 
 
R-  A empresa deverá garantir  a  poda  de pequenos exemplares, como grama , 
pequenas árvores , arbustos , limpeza das áreas ajardinadas , etec , ficando a cargo da 
contratante  apenas a responsabilidade  de poda e remoção de grandes exemplares  
 
16- Qual a área de jardinagem de cada local ou do total do escopo ? Possui taludes ?  
 
R- Não dispomos desta informação, a empresa poderá executar a visita  se julgar 
necessárias. 
 
 
17- Desratização / Desinsetização estão no escopo do edital .... qual a área a ser considerada 
de cada prédio?  Existe necessidade de armadilhas luminosas ?  Qual o produto homologado 
para aplicação nos locais ?  (Ex. Demand 2.5cs )  Quais as pragas remanescentes de cada 
unidade ? Quais as pragas consideradas pelo edital ? ( Ex:  Insetos Alados, Baratas, entre 
outros à ser definido pelo edital ). 
R-  A empresa  interessada  deverá  garantir a desratização e desinsetização de toda  e 
qualquer praga  que venha a surgir  ao longo da vigência contratual.  A 
praga  mais  comum nos serviços são formiga e baratas. Quanto a existência de 
armadilha luminosa não há. 
Quanto  a área a ser considerada  é  toda  estrutura predial interna e externa de cada 
unidade de saúde. 
 
  
18- Existe uma equipe volante dimensionada para cada região,  a ser considerada no projeto, 
porém, quantos carros estão envolvidos neste operação e quais distancias são percorridas 
mensalmente por cada automóvel ? Ou essa equipe seria para cobertura de serviços extras 
e a determinação de deslocamento será feita através de transporte urbano ? 
 
R-  A equipe  volante  dará suporte  para a execução de serviços  externos  como  
limpeza externa , limpeza de vidros, apoio operacional  e etc .  A  empresa poderá  com 
base nos endereços informados,  dimensionar se haverá necessidade da 
disponibilização e dimensionamento da frota a ser utilizada. 
 
  
19- Em cada unidade existe armário para cada profissional, para troca de uniformes e guarda 
de pertences ? 
 
R- Nos locais  haverá espaço adequado para troca de uniforme e guarda dos pertences. 
  
20- A refeição poderá ser feita em cada unidade, pois existe alguma estrutura de microondas,  
geladeira e local para sentar e efetivarem suas refeições ? 
 
R-  Poderá ser utilizada a  estrutura  disponível no local como microondas , geladeira e 
local para realizar a refeição. 
 
     
21- Alguma unidade ou todas as ASF fornecem refeição para os profissionais de limpeza ? ou 
café da manhã ? 
 



 

Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65 - Higienópolis – São Paulo – SP 

Tel: 11 3154-7050 - www.saudedafamilia.org 

 

R- Não , nenhuma unidade fornece refeição ou café da manhã para funcionários ou 
colaboradores. 
  
22- No caso do processo de PGRSS, nos temos que efetivar todo o processo de segregação, 
porém a pesagem destes resíduos serão feitos por nosso pessoal ou alguém desses locais ? 
 
R-  Caso  necessário e  quando implantado  a pesagem deve ser realizada pela 
Contratada 
 
 23- No caso de limpeza terminal/concorrentes de quem é a responsabilidade da limpeza dos 
equipamentos de coleta de urina e enxoval dos leitos ? 
 
R- Nos leitos a responsabilidade de troca de coleta e troca de enxoval bem como a 
ascepsia de urina é de responsabilidade da equipe de enfermagem da unidade de 
saúde. 
 
  
24- Os Mop´s serão lavados e higienizados por conta da ASF?      
 
R- Não  , não  temos  estrutura  interna para esta higienização.  Toda  responsabilidade 
referente a prestação do serviço de limpeza hospitalar é da contratada  
 
  
25- No caso de limpeza de locais com pacientes, onde existe a necessidade de uso de capote, 
propé e toca, será fornecido pela contratante ? Referente às máscaras descartáveis devido 
ao COVID19, serão fornecidas pela contratante ? 
 
R- todo material necessário para execução dos serviços  incluindo EPI's ' EPC's é de 
responsabilidade da contratada  
 
  
26-  No caso das multas, gostaríamos de saber se podemos negociar desde o atingimento de 
SLAS até o caso de rescisão contratual? 
 
 R-  Eventuais penalidades  seguirão  as diretrizes previstas em termo de contrato, 
podendo  ser ou não  reconsiderada pela contratante  conforme cada caso 
pontualmente . 
 
27- No caso de nosso pessoal tiver algum mau súbito, problemas de ordem de saúde, vocês 
darão o 1.o atendimento ? 
 
R- Considerando que  a  prestação de serviços está sendo  realizada dentro de uma 
unidade de saúde , certamente  serão dados os primeiros atendimentos conforme os 
protocolos vigentes. 


