TERMO DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.
No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que
Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório,nos termos da
legislação em vigor, após parecer da existência de recursos orçamentários, com o
seguinte
objetivo
e
descrição
dos
materiais
e/ou
serviços
a
serem
adquiridos/contratados.
Objetivos:
Contratação de empresa para prestação de serviços médicos
Materiais/Serviços:
-------------------------------------------------------------------------------Quantidade
Descrição
-------------------------------------------------------------------------------1

12,0000 UN

Serviços Médicos Especializados
Serviços técnicos especializados na área da medicina, no
atendimento médico ambulatorial junto a Unidade Básica de
Saúde do Município, no desenvolvimento das atividades
afetas a área e nos programas da Secretaria Municipal de
Saúde, em especial o PSF, com carga horaria de 40 horas
semanais. Encaminhar aos serviços de maior complexidade,
garantindo a continuidade do tratamento da Unidade de Saúde
da família, por um meio de um sistema de acompanhamento de
referência e contra referência; realizar pequenas cirurgias
ambulatoriais; indicar internação hospitalar, autorizar as
AIHS, solicitar e autorizar exames complementares.
Verificar e atestar óbito. Executar também serviços
especializados de Medicina do Trabalho aos funcionários da
Prefeitura Municipal, tais como: exames admissionais,
demissionais, periódicos, conforme Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho, por Médico do Trabalho
devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de
Medicina, conforme Portaria N°25 de 27/07/1989 do
Ministério do Trabalho. O médico disponibilizado pela
contratada deverá prestar sobreaviso para atendimento na
Unidade Básica de Saúde à noite e fins de semana. O
sobreaviso não será permanente e se destinam a suprir a
falta de outros médicos.

-------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Carlos Gomes em 16/03/17.

__________________________________________________________
Nome Cargo Assinatura
Conforme verificação na lei-de-meios em execução, consideramos viável a
aquisição e/ou contratação nos termos requeridos, ficando consignado os recursos
orçamentários na seguinte dotação orçamentária:
08.01.10.301.0031.2056.3.3.90.39.50.00.00
08.02.10.301.0031.2059.3.3.90.39.50.00.00
08.02.10.301.0031.2061.3.3.90.39.50.00.00

Prefeitura Municipal de Carlos Gomes em ___/___/___

__________________________________________________________
Nome Cargo Assinatura

