
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 
DIRETORIA DE LOGÍSTICA/GERÊNCIA DE COMPRAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE/MG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REF.:  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 
PROCESSO Nº 04.000.301.22.46 
 
 

A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, empresa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n°12.532.358/0001-44, inscrição municipal nº 
72104087, inscrição estadual nº 0035072600050, localizada na Avenida Francisco 
Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem/MG – CEP: 32315-020, por seu 
representante legal infra assinado, vem, respeitosamente, a presença de Vossa 
Senhoria e digna Equipe de Apoio, tempestivamente, apresentar PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO do edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022:  

 
 

1º PERGUNTA:  
Diante da informação repassada no item 9.1. do edital (pág. 5), os licitantes devem 

anexar seus documentos ANTES de encerrar o prazo de envio da proposta. Assim os 

documentos de habilitação e proposta inicial do licitante vencedor será disponibilizado 

SOMENTE APÓS A FASE DE LANCES, correto?  

 
 
2º PERGUNTA:  
O nome do fabricante, marca e modelo do produto ofertado, deverá constar APENAS 

na proposta ajustada? Caso o licitante queira colocar na proposta inicial ele seria 

desclassificado?  

 
 
3º PERGUNTA:  
Na pág. 11, o edital solicita: 

 

Posto isto, indaga-se: quantos veículos deverão ser disponibilizados para a prestação 

de serviço no item 1, 2 e 3? Caso não seja possível o órgão repassar tal informação, a 

apresentação do documento de 1 veículo para cada tipo de ambulância já atende ao 

solicitado? 

 
 



 

4º PERGUNTA:  
Na pág. 11, o edital solicita: 

 

Posto isto, indaga-se: quantos profissionais de cada classe o órgão deseja que sejam 

disponibilizados para a prestação de serviço no item 1, 2 e 3? Caso não seja possível o 

órgão repassar tal informação, a apresentação de 1 ou 2 profissionais já atende ao 

solicitado nos itens acima?  

 
 
5º PERGUNTA:  
Com relação a contagem da quilometragem, ela será iniciada quando? Seria a partir do 

ponto de remoção do paciente ou a partir da saída da ambulância da base da empresa?  

 
 
6º PERGUNTA:  
Com relação a contagem da quilometragem, ela será finalizada quando? Seriada 

chegada ao local de destino do paciente? Ou seria da chegada da ambulância a sua 

base?  

 
 
7º PERGUNTA:  
A quantidade indicada no quadro abaixo (para cada item), seria a quantidade de km 

anual ou mensal? 

 



 

 
 
8º PERGUNTA:  
A reposição dos medicamentos seria de responsabilidade do órgão ou da empresa 

contratada? 

 
 
9º PERGUNTA:  
O órgão informa que o valor estimado total é de: 

 

Posto insto, poderiam nos informar o valor estimado UNITÁRIO, por favor? 
 
 
 
10º PERGUNTA:  
Quantos veículos serão usados simultaneamente na prestação do serviço? 

 
 
11º PERGUNTA:  
Os veículos irão trafegar somente dentro do município? Se não, qual em quais regiões 

seria? 

 
 

12º PERGUNTA:  
A ambulância deverá ficar disponíveis 24 horas por 7 dias da semana? 

 

 
13º PERGUNTA:  
Em relação a lavagem/higienização do veículo, será de responsabilidade da 

Contratante ou Contratada? Se for da empresa Contratada será com qual frequência? 

 

14º PERGUNTA:  
Durante a execução do contrato, caberá a CONTRATANTE ou CONTRADA o 

abastecimento dos veículos? 

 

15º PERGUNTA:  
Em relação aos profissionais que serão empregados na prestação de serviço 

gostaríamos de saber: - Qual deverá ser o modo de contratação desses profissionais, 

CLT ou contrato particular? Ou ficaria a critério da CONTRATADA decidir isso?  

 



 

 

16º PERGUNTA:  
Vimos que na parte das especificações das ambulâncias, o órgão não menciona 

algumas informações. Diante disso, gostaríamos de saber relação a ambulância: 

- Qual será o porte da ambulância? Médio ou ou grande? 

- Qual será o tipo da ambulâncias? Seria tipo furgão? 

- Possui alguma motorização mínimo? 1.4, 1.8, ou 2.0? 

- exigência mínimo/máxima de ano/modelo? 

 

 
17º PERGUNTA:  
Os veículos deverão ficar estacionados em algum locação determinado pelo órgão OU 
eles deverão ficar alocados na base de empresa e comparecer ao local somente após 
o chamado? 

 
 

18º PERGUNTA:  
Em complemento da pergunta anterior caso as ambulâncias devam comparecer 
somente após o chamado, em qual PRAZO/TEMPO as ambulâncias devem chegar ao 
local? 
 
 
19º PERGUNTA:  
A solicitação de remoção será enviada a empresa com quantos dias/horas de 
antecedência?  
 
 
Contagem, 15 de junho de 2022. 
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A & G SERVICOS MEDICOS LTDA 
12.532.358/0001-44 
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