MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento 1
Referência: Pregão Eletrônico n. 02/2011
Data: 03/03/2011
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em instalação e gestão de ambulatórios para a
prestação de serviços de assistência médica ambulatorial de emergência/urgência em saúde, medicina do
trabalho, saúde ocupacional, realização de exames médicos periódicos, avaliação ergonômica do
ambiente de trabalho e programas complementares e de qualidade de vida no trabalho, POR GRUPO.
PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2011
ESCLARECIMENTO 1
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico n. 02/2011, devendo seus
termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no site www.comprasnet.gov.br e também no site
da ANEEL (www.aneel.gov.br).

GIAMPIERO CARDOSO NARGI
Pregoeiro

Pergunta(s)
1.

Para elaboração do Laudo Ergonômico do Ambiente de Trabalho, exigido no subitem 1.1.7, do

item 1, do Termo de Referência, é necessária a relação das funções e quantos funcionários em cada
função compõe o quadro de 872 servidores da ANEEL e 146 da ANP, individualmente. (Exemplo: dos 872
funcionários da ANEEL, 200 são auxiliares administrativos, 30 são escriturários, 05 são motoristas, etc)
2.

Seria possível informar o valor da estimativa orçamentária anual para a presente contratação?

3.

Favor informar qual será o índice para reajuste a ser aplicado após os 12 meses de contrato (em

consonância com as disposições complementares da Lei 8.666/93)?
4.

Qual a empresa que atualmente presta os serviços, objeto da presente licitação?

5.

A minha empresa atende apenas ao item relativo à Ginástica Laboral, há necessidade de envio de

proposta para todos os itens do certame?
6.

Caso a resposta acima seja afirmativa, deverei realizar a vistoria prevista no edital?

Resposta(s)
1.
Tais informações serão repassadas à Contratada.
2.
O valor estimado para o certame é de R$ 769.361,21 (setecentos e sessenta e nove mil trezentos
e sessenta e um reais e vinte e um centavos).
3.
Nos termos previstos na Cláusula Décima Quarta do Anexo VI do Edital, poderá ocorrer
repactuação dos valores contratados.
4.
A atual prestadora dos serviços é a empresa Brasilmed.
5.
A proposta deverá contemplar todos os itens relacionados no objeto.
6.
A vistoria prevista na subcláusula 8.2.2.4 é um dos requisitos de habilitação do certame.
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