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A ÁG|LE sERvrços DE APoro A SAÚDE

Referente: Resposta ao Pedido de Esclarecimentos Concorrência Pública 00212022

L TNTRODUÇÃO
1 .1 . A licitação em epígrafe tem por objeto a Contratação de empresa especializada em

serviços de atendimento móvel de urgência para gerenciamento, operacionalização e

execução de açÕes para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU no âmbito

do Sistema Unico de Saúde - SUS, de forma regionalizada, compreendendo a 6a Regional

de Saúde do Estado do Paraná, garantindo funcionamento do mesmo durante 24 (vinte e
quatro) horas ininterruptamente, bem como sua gestáo completa dos serviços incluindo a

responsabilidade técnica, na área de abrangência dos municípios consorciados ao

CISVALI (Consórcio lntermunicipal de Saúde do Vale do lguaçu).

1.2. A concorrência Pública n.' 00212022 foi publicada no dia 24 de maio de 2022, com a

data de abertura do certame marcada para o dia 11 de julho de 2022.

1.3. No dia 04 de julho de2022, foi recebido o Pedido de Esclarecimentos por parte da
empresa AGILE SERVIçOS DE APOIO A SAUDE, via protocolo físico na sede do
CISVALI.
1.4. Considerando a tempestividade do pedido e o questionamento por ora apresentado,

o Consórcio lntermunicipal de Saúde do Vale do lguaçu - CISVALI, na pessoa de sua
presidente da Comissáo Especial de Licitação (Alo 55912022), manifesta a seguinte

resposta ao Pedido de Esclarecimentos, de acordo com as razÕes de fato e de direito a
seguir.

2. DA RESPOSTA AOS QUESITOS A SEREM ESCLARECIDOS

Dúvida r1.o 01:

O Edital que regulamentâ o cederne, 3m sêu itêm 11.2, dêtermina as
iniormações que deverão de prêenchimênto da proposta ce preços (Envolpe n.o 03) e,
ao analisar as exigências conridas eÍn seus subitens, Írotâ-se qúê o ilem 11.2.5 exige
que na propostâ de preços seja iniormado o pÍazo de êxecuÇão dos serviços g_g!!g.

Da leitura do subiiem cilado acima, €ntendetnos guê o prazo de execução
a ser indicado é o prazo de vigência do conhato, que de acordo com o item 5.1 do edital,
será de 12 (dozê) meses. Estâ corretô c nossô entendimeito?

Seltdo positiva a rêsposta. (7-Jnsidarânclú que sêré exigidô a indicação em
dias, o numero corrêto a indicar na proposia de preÇos seiá de 36s diâs. Está correto
nosso entendimento?
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Sim, está correto o entendimento da proponente, o prazo de execuçâo dos serviços
que se trata o item 11.2.5 deverá ser descrito em dias, correspondente aos 12 (doze)
meses de vigência do contrato.

Dúvida n.o ü2:

Da leitura da Tabela Og. aprcsentãda no modelo da planrlha de custos
veriiica-se a quêntidade ciê com;Justíver oÍeviste para e exectiÇão do Lontraro. con*rdo
alem do íornecimento de combustíver, tambem será necessário a rearizaçâo da
mânutençâo preventida e con etivâ dcs veículos.

ConÍorme estipuia o iiem g.3.2 dc edital, a manutenção Dreventiva e
iaspêcÕes veicurares seráo efetivadas pera contratada em coníormidade com os prazos
estabelecidos peio fabricante ou a cada S.O0Okm rociados.

Desta forma, pâra que seja possÍvel pi.ecificarmos coÍretamente os
serviços. rrecessário se faz variÍicar a conionilidade da quarrtidadê cle combustÍvei
prevrsta para a execuçâo contratuar com média ,Je quirômetros peÍcorridos
mensalnrenre peras anlburância ê, ainda, ter uma base da quanÍrdadê de inanLriencõês
que serão reálizadas âo longo da execução.
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Sendo assim, pede.se que esclareca qual a média mensal de Kíll
percor.do peras unidades de suporte Básico - usB e peras unidedes de supone
Avancado - USA?

A previsão da quantidade de combustível necessária para execução do contrato
em litros nâo impede a formulaçáo da proposta. Foi assim previsto exatamente para

facilitar o cálculo e não tem correlação direta com a manutenção preventiva prevista no

item 9.3.2 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) pois se trata de outra despesa que
a contratada deverá levar em consideração para elaboração da proposta. O período da
manutenção preventiva pode ser calculado pelos prazos ou quilometragens estabelecidos
pelo fabricante dos veículos. De qualquer forma, as empresas interessadas podem
rcaliz a visita técnica, nos termos do edital, para dirimir quaisquer dúvidas necessárias
para a formulação das propostas.
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Diante do exposto, considerando que o esclarecimento prestado sana a dúvida da

solicitante sem gravames a esta ou quaisquer interessados, o certame segue nas

condições estabelecidas no instrumento convocatório.

Uniáo da Vitória, 05 de julho de 2022.

Ma Celeste n Mance
P da Comissão Espec ial de Licitação

(Ato do Conselho 559120221
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