COMUNICAÇÃO DE RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Modalidade ...: Tomada de Preços
Número .......: 21/2017
Data da Abertura da Licitação...: 16/03/17
Data da Abertura das Propostas .: 04/04/17
Data do Sorteio de Desempate ...:
Empresa ..: 1047 - Altomed-Serviços Médicos, Hosp Home Care LTDA.
CNPJ .....: 09.458.976/0001-87
Endereço .: Av. Independência,
Cidade ...: Viadutos CEP: 99.820-000
Telefone..:
Comunicamos que conforme o processo licitatório supra, essa empresa foi
vencedora nos seguintes itens:
---------------------------------------------------------------------------------------------------Item
Especificação
Quantidade Un.
Vl.Unitário
Valor Total
---------------------------------------------------------------------------------------------------1
Serviços Médicos Especializados
12,0000 UN
23.500,0000
282.000,00
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.
Código do Produto: 6904
---------------------------------------------------------------------------------------------------Total ->
282.000,00

Dotações:
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
Transcorrido o prazo regulamentar de dois dias úteis, e não havendo
recursos, será homologada e adjudicada a presente licitação e poderá ser
extraída a documentação fiscal atinente, razão pela qual a empresa adjudicada
deverá verificar junto ao setor de licitações sobre a necessidade de assinatura
de contratos ou outras providências necessárias.
Observações:

Prefeitura Municipal de Carlos Gomes, 4 de Abril de 2017.

