
 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

 

 

 

 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS – MG  
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2023 
 
OBJETO: O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa para prestação de 
serviços de Locação de veículos tipo ambulâncias, sem motorista e sem limite de 
quilometragem, com apólice de seguro completa, a serem destinados aos serviços e as 
viagens intermunicipais da Secretaria de Saúde do Município de pelo período de 12 meses 
em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência. 
 

Prezados Senhores, 

                     A empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 

n°12.532.358/0001-44, localizada na Avenida Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, 

Contagem/MG – CEP: 32315-020, telefone para contato: (31) 3046-8102, e-mail: 

administrativo@grupocmdsaude.com.br, interessada na participação do presente pregão, 

faz ao estimado município os seguintes esclarecimentos: 

 

 

 

1º PERGUNTA: 

Ao cadastrar suas propostas, os licitantes se deparam com a seguinte informação: 

 

O pregão está SUSPENSO?  

 

 

2º PERGUNTA: 

Qual é o valor estimado do órgão? 
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3º PERGUNTA: 

O edital informa: 

 

Como o objeto licitado é locação de ambulância, para este pregão não será exigido 

amostra, correto?  

 

 

4º PERGUNTA: 

Na pág. 31 o edital informa: 

 

Indaga-se: 

a) Este edital possui 1 ou 2 itens? 

b) Devemos considerar erro material o numeral 2 e considerar que seja apenas 1 

item? 

 

5º PERGUNTA: 

Na pág. 31 o edital informa: 

 

O modelo que devemos nos espelhar para fazer a plotagem dos veículos será liberada 

em qual momento? Fazemos essa pergunta, pois tal serviço demanda prazo.  

 

6º PERGUNTA: 

Os profissionais da saude que atuarão nas ambulancias (médicos, enfermeiros  e etc) 

serão de responsabilidade do órgão?  



 

 

7º PERGUNTA: 

Na pág. 44 o edital informa: 

 

a) Diante da divergência apresentada, qual prazo devemos considerar?  

b) Como seria a forma de envio dessas notificações?  

 

 

 

8º PERGUNTA: 

O edital informa: 

 

 

Ocorre que, NÃO LOCALIZAMOS NENHUM DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO NO 

EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA. Está correto?  

 

 

 

9º PERGUNTA: 

Equipamentos médicos, insumos e medicamentos seu fornecimento e reposição serão de 
responsabilidade do órgão ou da empresa contratada? 
 

 

 

10º PERGUNTA: 

1) É sabido que a quilometragem rodada pelo veículo impacta diretamente nos 

custos com manutenção, consumo de pneus, alinhamento, balanceamento, 

depreciação e etc. Diante disso, gostaríamos de saber: Qual a quantidade de 

KM que a ambulância roda por mês em média? 

 



 

 

11º PERGUNTA: 

Em caso de possível manutenção corretiva devido ao mau uso por parte dos servidores 

no manuseamento das ambulâncias e equipamentos, de quem será a 

responsabilidade? Seria do órgão contratante devido ao fato dos servidores serem de 

sua responsabilidade?  

 

Contagem, 13 de janeiro de 2023.    

                                      

 

_________________________________________ 
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA 

12.532.358/0001-44 
 

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA   
REPRESENTANTE LEGAL 

RG: MG-12.229.063 - CPF:068.353.546-31                                                                                                                                       
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