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PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018 
PROCESSO Nº 2154/2018 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços médicos na área de 
CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIDADES CLÍNICAS, com fornecimento de instrumentos, 
para o Complexo Hospitalar Pref. Edivaldo Orsi - CHPEO, unidade integrante da 
autarquia pública municipal Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e 
Hospitalar. 
 
 

ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTO 
 
A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, por intermédio 
do Senhor Pregoeiro, com base na análise da área técnica, apresenta aos interessados 
resposta a solicitação de esclarecimento formulada por empresa interessada, recebida 
em 30/10/18:  
 
Questionamento: No termo de referencia possuem diversas especialidades (CLÍNICA 
MÉDICA, PNEUMOLOGISTA, ENDOCRINOLOGIA, GATROENTEROLOGISTA e etc ...) 

  
No edital é citado da seguinte maneira: 
11.6.1 - Atestado de capacidade técnica em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, que deverá conter comprovação de quantitativo com 
execução de serviços similares correspondentes a, no mínimo, 1312 plantões de 12 
horas, que equivalem a 50% do contrato anual.  
  

• A comprovação destes 1312 plantões de 12 horas, pode se referir somente a 
CLINICA MÉDICA, ou também deve ser comprovada capacidade técnica para as 
demais especialidades? 

 
Resposta: Serão aceitos para composição do percentual mínimo exigido em atestado de 
capacidade técnica comprovação da prestação de serviços médicos exercidos em áreas 
clínicas em geral, tanto clínica médica quanto especialidades, DESDE QUE SEJAM 
PRESTADOS EM AMBIENTE HOSPITALAR (ENFERMARIA) E AMBULATORIAL.  
 
Informamos que a exigência contida no item sobre atestado de capacidade técnica visa a 
comprovação de experiência na prestação do tipo de serviço que está sendo licitado, ou 
seja, serviços médicos para atender a enfermaria e ambulatório. 
 
 

Campinas, 05 de novembro de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 

Rogério Ferreira de Carvalho  
Pregoeiro da Rede Mario Gatti 


