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Carolina Alves Chagas Pianetti <carolina.chagas@pbh.gov.br>

Fwd: Pregão Eletrônico nº 048/2022 -- Processo nº 04.000.301.22.46 --
[ESCLARECIMENTOS] --- MEDICAR EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA 

Comissão de Licitação <cplsmsa@pbh.gov.br> 15 de junho de 2022 12:52
Para: Wildes Geraldo Goncalves Ozorio <wildes.ozorio@pbh.gov.br>
Cc: Carolina Alves Chagas Pianetti <carolina.chagas@pbh.gov.br>

Segue para conhecimento. 
Atenciosamente.

Equipe de Apoio a Licitações | Gerência de Compras - GCOMP  
Secretaria Municipal de Saúde - SMSA  | Av. Afonso Pena, 2336 | 6º andar| Savassi | BH/MG
(31) 3277-7735 |www.pbh.gov.br

Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas.
Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as
informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações
administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por
favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é
monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e
auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e
propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa
de privacidade por parte do remetente e destinatários. 

Decreto Municipal nº 15.423/13.

---------- Forwarded message --------- 
De: Guilherme Porto <guilherme.porto@medicar.com.br> 
Date: qua., 15 de jun. de 2022 às 12:29 
Subject: Pregão Eletrônico nº 048/2022 -- Processo nº 04.000.301.22.46 -- [ESCLARECIMENTOS] --- MEDICAR
EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA 
To: cplsmsa@pbh.gov.br <cplsmsa@pbh.gov.br> 
Cc: Licitação <licitacao1@medicar.com.br>, Marcela Silva <marcela.silva@medicar.com.br> 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA GERÊNCIA DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
BELO HORIZONTE

 

 

 

 

 

 

Pregão Eletrônico nº 048/2022
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Processo nº 04.000.301.22.46

 

MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 68.322.411/0001-37, com sede na
Avenida Caramuru, nº 644, bairro República, Ribeirão Preto/SP, vem, tempestivamente, apresentar, SOLICITAÇÃO DE
ESCLARECIMENTOS, para sanar as seguintes dúvidas:

1. Como será o acionamento das remoções?

 

2. O serviço existe atualmente? Se sim, quem é o atual prestador?

 

3. O KM demonstrado no edital, é uma média ou o máximo por mês?

 

4. Qual o número de remoções mensal atualmente?

 

5. Qual é a média de remoções atualmente por período, diurno e noturno?

 

6. Todas as remoções são viagens?

 

7. Como é computado o KM rodado? É considerado desde a saída da ambulância da base da empresa até seu
retorno?

 

8. Qual o tempo resposta para atender os chamados?

 

9. Os serviços serão todos agendados?

 

10. Poderá existir chamados simultâneos para o mesmo recurso?

 

11. Quem é o responsável por regular as remoções e definir o tipo de recurso?

 

12. O contrata é obrigada a ter uma base operacional no Município de Belo Horizonte?

 

13. O serviço médico poderá ser subcontratado?

 

                      

Certo de sua devida atenção com relação a este, antecipadamente agradeço.

 

Atenciosamente,

https://www.google.com/maps/search/Avenida+Caramuru,+n%C2%BA+644?entry=gmail&source=g
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MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA

Departamento de Licitação.

 

 

 

 


