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À 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (HUUNIFAP) 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2022 - (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23125.014999/2022-38) 

 

OBJETO: O objeto da presente Licitação compreende a contratação de empresa especializada em limpeza, 

conservação e desinfecção hospitalar com fornecimento de saneante hospitalar, insumos, equipamentos, mão de 

obra e materiais de higiene e resíduos para suprir as necessidades da execução dos serviços de higienização de 

ambientes administrativo e médico-hospitalar. 

 
 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO DE EDITAL 

 

 

A empresa GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., solicita esclarecimento 

de edital, conforme abaixo: 

 

1) Qual a etapa/fase que os serviços da área externa e esquadrias deverão ser consideradas, uma vez que estas 

áreas não estão somadas em nenhuma fase? 

 

2) Qual a tabela a ser considerada para preenchimento do quadro em cada fase, visto cada tabela ter uma 

metragem diferenciada, conforme abaixo: 

Tabela pag. 102 - Item 7 - Estimativa das quantidades a serem contratadas; 

Tabela pag. 429 - Anexo XX - Cronograma estimado de execução; 

Tabela pag. 444 - Tabela Consolidado; 

Tabela pag. 57 - Item 14.1 - Da área física de exploração; 

 

3) No item 7.7.13 menciona que a contratada deverá acompanhar a coleta dos resíduos no abrigo externo e até a 

alocação dos mesmos em caminhão ou compactadora, para destinação final, pela empresa contratada pelo HU-

UNIFAP para este fim. Perguntamos se a responsabilidade da destinação dos resíduos até o aterro é da Contratante 

ou da Contratada? 

 

4) Devemos considerar algum software específico para preenchimento das planilhas de controle? Se sim qual 

modelo devemos considerar? 

 

5) Qual a metragem de piso que deverá ser considerado para tratamento/impermeabilização por fase e qual 

frequência? 

 

6) A Contratante cederá espaço para a Contratada para instalações administrativas (mesa/cadeira/armários)? 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.guimaconseco.com.br 
Rua Heitor Peixoto, 702 

CEP 01543-001 São Paulo SP Tel.: 55 11 2066 0077 

 

 

 

7) A Contratante cederá local para os funcionários da Contratada realizarem as refeições, disponibilizando também 

infraestrutura bem como (microondas, geladeiras)? 

 
 
São Paulo, 29 de setembro de 2022. 

 
 


