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Trindade, 20 de setembro 2019. 

 

Respostas aos Questionamentos / Pedidos de Esclarecimentods 

 

OBJETO: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de facilities, 

contemplando as atividades operacionais de recepção, portaria, transporte intra 

hospitalar de pacientes (maqueiros), limpeza/higienização hospitalar e jardinagem, 

para fins de suporte às atividade de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao 

Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN 

1. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

1.1. Nos subitens 3.2.1 (Recepção), 3.2.2 (Portaria) e 3.3.4 (Maqueiro) consta a 

quantidade de postos que devemos considerar para elaboração da Proposta 

Comercial. No entanto, nos subitens 3.2.3 (Limpeza Hospitalar) e 3.2.5 (Conservação 

de Jardins) não consta a quantidade de Postos para os serviços de Limpeza 

Hospitalar e Conservação de Jardins. Perguntamos, os serviços de limpeza hospitalar 

e Conservação de Jardins serão cotados por metro quadrado? se sim, qual a área 

que devemos considerar efetivamente para os serviços de limpeza hospitalar?, bem 

como qual e área para os serviços de conservação de jardins? 
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- Resposta - sim, considerar a área aproximada de 9.400 m2 (nove mil e 

quatrocentos metros quadrados) para área de conservação de jardins e área 

aproximada de 2.000 m2 (dois mil metros quadrados) para limpeza hospitalar. 

1.2. Com a finalidade de uniformização da Proposta Comercial, solicitamos que seja 

informado qual a área que deve considerar para os serviços de limpeza hospitalar 

e conservação de jardins, conforme abaixo: 

 

- Resposta – segue abaixo. 

 

- Área Crítica: 20 % DA ÁREA HOSPITALAR; 

- Área Semi-Crítica: 45% DA ÁREA HOSPITALAR; 

- Área Não Crítica: 15% DA ÁREA HOSPITALAR; 

- Área Administrativa: 20% DA ÁREA HOSPITALAR; 

 

1.3. Caso a apresentação da Proposta Comercial para os serviços de limpeza hospitalar 

e conservação de jardins não por metro quadrado, solicitamos que seja informado 

a quantidade de postos a ser considerada, conforme abaixo: 

- Limpeza Hospitalar 

- 12 horas diurnas: ___ Postos; 

- 12 horas noturnas: ___ Postos; 

- horas semanais: ___ Postos. 

- Conservação de Jardins 

- horas semanais: ___ Postos. 

 

- Resposta – Considerando que, a nossa proposta requer o preço em metros 

quadrados, não foram avaliadas as necessidades em horas em termos de 

quantidades em horas/homempara cada posto de trabalho. 

 

1.4. Na Proposta Comercial deve informar somente o valor mensal para cada tipo de 

serviço (Recepção / Portaria/ Maqueiro / Limpeza Hospitalar / Conservação de 

Jardins)? ou deve apresentar a Planilha de Custos e Formação de Preços? 

 

- Resposta - deverão ser informadas s 2 situações (valor mensal por tipo de 

serviço e valor geral) 
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1.5.  Na página 29 do RFP em referência consta as áreas físicas da Unidade Hospitalar. 

No entanto, consta a área total do terreno com 11.400.000 m² (onze milhões e 

quatrocentos mil metros quadrado). Gostaríamos de saber se houve algum 

equívoco na informação? Se sim, qual a área correta? 

 

- Resposta - sim, foi um equivoco. a área correta do total do terreno é 

aproximadamente 11.400 m2 (onze mil e quatrocentos metros quadrados). 


