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Pedido de Esclarecimentos nº 2 

Pregão Eletrônico nº 22/2016 

Considerando questionamento recebido a respeito do Pregão em referência: 

 

Questões: 

1- No edital será remunerado a "Gestão e operacionalização do PCMSO". Mas, de que forma isto 
será feito? Será por número de horas de trabalho? (Se sim, há um número mínimo?) 

Ou será por ASO emitido? 

2- Será necessário disponibilizar médico no ambulatório do COREN ou o funcionário poderá se 
deslocar? 

3- Quanto à realização de exames complementares, como estes serão remunerados à contratada, 
sendo que nesta licitação não está sendo previsto este valor? 

Esclarecimentos: 

1- O pagamento para o item 01 - PCMSO - Gestão e operacionalização será realizado mensalmente. 

O valor mensal deve incluir todo o serviço descrito no item 2.1 do Anexo II – Especificações 

Técnicas, e considerar as 16 unidades listadas na Tabela do item 1 do Anexo III – Endereços das 

Unidades e Quadro Funcional, bem como as tabelas 2, 3 e 4 do mesmo anexo, as quais informam 

a quantidade de funcionários por unidades já existentes do Coren-SP, considerando o total de 

vagas preenchidas (dados de Outubro/2015), o Turnover – Média dos últimos 12 meses – 

nov/2014 a out/2015 e o quantitativo de funcionários por sexo e por faixa de idade. 

2- O Edital não prevê disponibilização de médico no Coren, os exames serão realizados conforme 

item 2.1.3 e seus subitens, constantes no Anexo II – Especificações técnicas. 

3- Conforme item 2.1.7 do Anexo II – Especificações técnicas a realização de todos os exames 

complementares exigíveis ficará por conta da Contratada, e o seu custo deverá ser contemplado na 

formação do preço do PCMSO. Como já citado na resposta ao primeiro questionamento, na 

elaboração do PCMSO deverão ser consideradas todas as tabelas constantes no Anexo III do Edital. 

 

São Paulo, 26 de julho de 2016. 

 

Camilla Batista de Calda 

Pregoeira 

 


