
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - I 
 

PREGÃO N.º 0232/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL  
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos em 

Unidades de Pronto Atendimento, SAMU, Policlínicas, Unidades de Saúde da Família, 

Unidades Básicas de Saúde e Serviços Médicos Especialistas - Centros de Referências, 

visando a continuidade da prestação de serviço de saúde, no âmbito do município de 

CAMAÇARI.  

 

DATA DE ABERTURA: 20/12/2019. 

 
DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 

Pregão Eletrônico n.º 232/2019-COMPEL 
  
  
MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede na Avenida Doutor Alberto Sarmento, nº 838, bairro Bonfim, município de 
Campinas, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.563.718/0001-84, vem, 
respeitosamente, com fulcro no item 14.1 do instrumento convocatório, apresentar 
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS para sanar a seguinte dúvida: 
 
A partir da assinatura do contrato, qual é o prazo para emissão da ordem de serviço? 
 
O Item 9.2, do Termo de Referência, prevê que  “Poderão ser realizados contingenciamentos 
no objeto contratual, e, por conseguinte, nos valores pagos, para atendimento dos interesses 
da Administração Pública Municipal, mediante o ingresso dos aprovados em concurso 
público ou REDA realizados por esta Municipalidade.” 
 
Pede-se que esclareça se o contingenciamento mencionado no referido item será realizado 
junto com a diminuição do número de profissionais a ser disponibilizado pela Contratada? 
 
RESPOSTA AOS ESCLARECIMENTOS: 
 
Em resposta aos questionamentos de empresa interessada em participar da licitação acima 
mencionada, com base no esclarecimento prestado pela Secretaria, informamos: 
 
ESCLARECIMENTO 1 : 
 
Após a assinatura do contrato a ordem de serviço será dada imediatamente. Salientamos 
que a contratada deverá iniciar a prestação do serviço em até 15 (quinze) dias após a 
emissão da Ordem de Serviço. 
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ESCLARECIMENTO 2 : 
 
O contingenciamento a que se refere este item é justamente relacionado ao quantitativo de 
profissionais médicos disponibilizados, pois este dimensionamento poderá sofrer alteração 
para mais ou menos no decorrer dos meses. Poderá aumentar de acordo com férias, 
licenças, aposentadorias dos servidores efetivos ou implantação de novas equipes e 
unidades de saúde. E poderá sofrer decréscimo caso haja contratação de médicos mediante 
concurso público ou REDA. 
 
Em 19/12/2019. 
 
 
Monique de Jesus Fonseca 

Pregoeira da Compel 


