
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 

REFERENTE: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2021 – COMPEL  

PROCESSO N.º 00055.1.07.682.2021 

 

OBJETO: Chamamento Público para contratação de pessoa jurídica de direito privado com 

ou sem fins lucrativos para prestação de serviço através da oferta de leitos de internamento 

para tratamento de infecção pelo Coronavírus - COVID 19. A prestação do serviço inclui a 

implantação dos leitos de internamento, bem como atendimento de emergência 24 horas 

para pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19, com toda a estrutura física 

necessária e sua operacionalização, através da disponibilização de recursos materiais, 

humanos e tecnológicos, com funcionamento todos os dias da semana, 24 horas por dia. 

 

Interessada em participar do Credenciamento acima citado, encaminhou questionamentos 

abaixo descritos: 

 

QUESTIONAMENTO: 

  

1. A estrutura física possui central de oxigênio, compressor de ar comprimido medicinal, 

painel de gases na unidade (pontos de gases alocados próximos a sua cabeceira, conforme 

a RDC 50), rede de vácuo e tanque no oxigênio? Se não possuir, de quem será a 

responsabilidade?  

 

2. A estrutura física possui câmara fria? Se não possuir, de quem será a responsabilidade?  

 

3. A unidade possui sistema de CFTV? Se não possuir, de quem será a responsabilidade?  

 

4. A estrutura física tem capacidade em sua rede elétrica para o funcionamento de todos os 

21 leitos com todos os equipamentos necessários? Os pontos de energia elétrica (tomadas) 

para cada um dos leitos, atendem a RDC 50 (4 tomadas,110V e 220V)? Se não possuir, de 

quem será a responsabilidade?  

 

5. A estrutura física tem aparelhos de ar condicionado e exaustão? Se não possuir, de quem 

será a responsabilidade?  

 

6. A unidade possui sala de Raio X com visor pumblífero e porta pumblífera, rede elétrica 

com tensão de 380V trifásica, quadro de força compatível e aterramento normatizado? Se 

não possuir, de quem será a responsabilidade?  

 

7. A estrutura física tem área para segregação de lixo comum e infectante?  
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8. No edital não há previsão dos profissionais abaixo, desta forma, pode ser acrescido? a. 

Auxiliar de Almoxarifado b. Copeiro c. Técnico de Informática d. Faturista  

 

9. Considerando que o pagamento será efetuado, mensalmente, no prazo de até 30 (trinta) 

dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, pode se considerar que o 

primeiro pagamento poderá ocorrer em até 60 dias?  

 

10. Ao invés locar alguns dos equipamentos previstos no ANEXO VII – RELAÇÃO MÍNIMA 

DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS, podemos terceirizar o serviço? Por 

exemplo, ao invés de locar autoclave, ECG, itens para cozinha, terceirizar o serviço?  

 

 

Os referidos questionamentos foram submetidos ao setor requisitante que respondeu 

conforme abaixo:  

 

1 - A estrutura possui rede de gases com painel instalado em todos os leitos, sendo 

responsabilidade da empresa o compressor de ar comprimido, a rede de vácuo e a 

disponibilização de cilindros de oxigênio ou tanque. 

2 - Não possui câmara fria, responsabilidade da empresa. 

3 - Não possui CFTV, responsabilidade da empresa. 

4 - Possui capacidade na rede elétrica para o funcionamento dos 21 leitos, haja vista, já 

funcionou neste formato anteriormente. 

5 - Possui ar condicionado em todos os ambientes. 

6 - Possui sala de raio x pronta e adequada. 

7 - Possui área para segregação de resíduos. 

8 - O edital elenca a relação de categorias profissionais mínimas, podendo, a critério da 

empresa, apresentar proposta de adaptação ou aumento de categorias. 

9 - O primeiro pagamento ocorre em 30 dias. 

10 - Poderá realizar a terceirização dos serviços citados: ECG, raio x, CME, alimentação 

 

Camaçari, 25/02/2021 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Ana Carla Costa Paim 

Presidente Em Exercício da COMPEL 

 


