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PROAD Nº 3364/2022 

PE Nº 25/2022. 

 

Objeto Contratação de empresa especializada para a realização de exames oftalmológicos e 

mamografia contidos no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), bem como 

para avaliação oftalmológica em agentes de polícia judicial, em virtude da concessão da Gratificação 

de Atividade de Segurança (GAS), conforme especificações constantes neste Edital e seus anexos. 

 

Pedido de Esclarecimento 1 

 

O presente expediente destina‐se a responder o pedido de esclarecimento interposto, de forma 

tempestiva e na forma disposta no item 10.1.3 do instrumento convocatório relativo ao pregão em 

epígrafe, restando preenchidos, portanto, os requisitos de admissibilidade e tempestividade da peça 

interposta. 

Abaixo seguem as perguntas formuladas e as respectivas respostas: 

 

PERGUNTAS:  

 

Questionamento 1:  

 

A licitante é uma empresa especializada em gestão e execução de serviços com ênfase em medicina 
e segurança ocupacional. Nossa empresa possui uma ampla rede credenciada por todo País. Nossos 
atendimentos são realizados em parte, através da nossa sede, passando pela nossa gestão, 
agendamento de consultas e resultados, e, parte através de nossa rede credenciada, como 
apoio.  Deste modo, questionamos: 
 
a) É correto afirmar que a subcontratação vetada no Edital não está configurada a forma de 
prestação de serviços acima? 
 
b)É correto afirmar que uma vez que possuímos rede credenciada no Município de Maceió, 
podemos participar do processo licitatório, não sendo necessário a comprovação de filial ou sede 
no presente Município? 
 

Questionamento 2:  

Considerando que no portal da Transparência, não localizamos os contratos e/ou Atas 
de Registros de Preços com o objeto de prestação em Medicina do trabalho, questionamos se o 

objeto em questão do presente Edital , está sendo licitado a primeira vez ou se já fora 

licitado anteriormente? 
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Se caso já tenha sido ocorrido outro contrato anterior, solicitamos por gentileza cópia do 

contrato, visto que no site da transparência não demonstra essas informações. 
 

Sem mais perguntas para o momento. 
 

   
RESPOSTA DO ESCLARECIMENTO 1: 

 

Questionamento 1:  

 

Alínea “A”: Considerando que a empresa é especializada na gestão e execução de serviços 

com ênfase em medicina e segurança ocupacional e detém uma rede credenciada de estabelecimentos 

prestadores de serviços em todo país, exercendo o CONTROLE sobre suas atividades, vislumbramos 

que a prestação dos serviços por rede de credenciados não se configura subcontratação. Portanto, 

correto o entendimento. 

 

Alínea “B”: Neste caso não será necessário comprovar filial ou sede em Maceió, mas a rede 

credenciada de prestadores de serviços em Maceió. 

 

Questionamento 2:  

 O objeto do presente edital foi licitado anteriormente em 2019, PROAD nº 643/2019 e Pregão 

Eletrônico nº 10/2019, caso haja interesse na consulta, os documentos estão disponíveis em: 

 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada 

Atas/Anexos 

UASG: 080022, Número da Licitação 102019. 

 

CONCLUSÃO: 

 

Por todo o exposto, não se acolhe o pedido de esclarecimento apresentado para retificar o edital 

e seus anexos, publicarmos este documento nos sites www.comprasnet.gov.br e  www.trt19.jus.br , 

bem assim informar aos interessados que será mantida a data de apresentação de propostas e abertura 

da sessão pública de disputa de lances. 

 

Maceió, 19/09/2022. 

 
Neivaldo Tenório de Lima 
 Pregoeiro 


