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MENSAGEM
Assunto: Resposta à solicitação de esclarecimentos
Referência: Edital da Tomada de Preços 14/2002.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em segurança e medicina do
trabalho, segundo normas do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
ESCLARECIMENTO N. º 01 – TOMADA DE PREÇOS 14/2002.
Prezados Senhores,
Tendo em vista esclarecimentos solicitados por empresas que retiraram o Edital em referência,
informo:
Pergunta 01
Qual a carga horária a ser realizada por cada médico?
Resposta 01
Os Médicos deverão estar disponíveis 06 (seis) dias por semana, sendo a carga horária a ser
estabelecida pela empresa.
Pergunta 02
Os profissionais permanecerão em local de trabalho pré-definido? Se afirmativo, favor identificar
se próprio da empresa ou da ANEEL.
Resposta 02
Sim, o local de trabalho será o da empresa contratada ou em clínicas conveniadas da mesma.
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Pergunta 03
Quem fornecerá equipe de Apoio e Auxiliar de Enfermagem?
Resposta 03
A empresa contratada.
Pergunta 04
Quem fornecerá PCMSO ou Software para sua elaboração?
Resposta 04
O fornecimento caberá à empresa contratada.
Pergunta 05
Os equipamentos de informática, impressos e demais serão responsabilidade de quem?
Reposta 05
Pela empresa contratada.
Pergunta 06
Qual a função especifica de cada Médico, se todos deverão ser Médicos do Trabalho ou apenas o
responsável pelo PCMSO, como prevê a normativa?
Resposta 06
A empresa tem de oferecer profissionais especializados, que cubram todas as necessidades
médicas e legais do PCMSO.
Pergunta 07
Qual é o orçamento estimativo mensal por médico do trabalho?
Resposta 07
O valor da disponibilidade orçamentária é de R$ 17.800,00 para o período de 12 (doze) meses.
Pergunta 08
O valor global mensal que deverá ser proposto na “Proposta de Preços” será para equipe de 04
(quatro) médicos ou será para o valor unitário profissional?
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Resposta 08
O valor a ser ofertado na proposta de preços será para a equipe de no mínimo 04 (quatro)
médicos.
Pergunta 09
Existe expectativa de aumento do número de médicos do trabalho?
Resposta 09
Não existe essa expectativa.

O presente esclarecimento passa a fazer parte integrante do Edital de Tomada de Preços nº
14/2002, devendo seus termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a
participar do certame.
Atenciosamente,

VAGNER DE SOUZA LUCIANO
Comissão de Licitação
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