
 

 

 

Prefeitura Municipal de São Carlos 
Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios 

“São Carlos, Capital da Tecnologia” 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018 
 

PROCESSO Nº 22594/2018 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
  

Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro do ano de 2018, às 11h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe 
de Apoio ao Pregão Presencial para proceder a análise do Pedido de Esclarecimento enviado por e-mail à Divisão de 
Apoio a Procedimentos Licitatórios em 17/10/2018 pela empresa VITAL CARE SOLUCOES EM SAUDE, referente ao 
Pregão em epígrafe, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APH - 
AMBULÂNCIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NA REALIZAÇÃO DOS 
82º JOGOS ABERTOS no Município de São Carlos. 
 
QUESTIONAMENTOS 

Em nome da empresa Vital Care Soluções em Saúde, venho por meio desta, solicitar, encarecidamente, o 
seguinte esclarecimento: 
  
Para atendimento de um evento deste porte, além da previsibilidade do total de horas e modalidades, 
também é de supra importância a indicação dos dias e horários de cada disputa, dado que só assim será 
possível dimensionar equipe e quantidade de VTRs a serem alocadas. É possível informar a agenda 
completa, com dias e horários em que as ambulâncias serão utilizadas? 

 
RESPOSTA SEGUNDO A UNIDADE RESPONSÁVEL 

Esclarecemos que, apesar de estar definido programação das modalidades nos jogos, há imprevisibilidade 
em relação aos inícios e fins das atividades diárias. 
Basicamente e de maneira geral, as atividades se iniciam as 8h da manhã se estendendo até as 12h, 
voltando as 14h até as 18h. Nas modalidades de quadra, elas se estendem até aproximadamente 22h. 
Salientamos que toda a programação será definida sempre no dia anterior aos eventos diários. 
Em anexo, programação extra-oficial dos Jogos destacados os dias e as modalidades. 
Também em anexo, os locais onde acontecerão todas as competições. 

 
 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta 
Administração, para conhecimento público. 
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