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 técnicos de assessoria e
consultoria, presencial e a distância, na elaboração, desenvolvimento e
acompanhamento de projetos, na área da saúde, junto aos órgãos da União e do
Estado, ao Poder Executivo Municipal.
Materiais/Serviços:
-------------------------------------------------------------------------------Quantidade
Descrição
-------------------------------------------------------------------------------1

12,0000 SV

Serviços de Assessoria
Constitui objeto do presente Edital a contratação de
Empresa para prestação de serviços técnicos de assessoria
e consultoria, presencial e a distância, na elaboração,
desenvolvimento e acompanhamento de projetos, na área da
saúde, junto aos órgãos da União e do Estado, ao Poder
Executivo Municipal, conforme objeto abaixo:
Prestação de serviços de proposição, elaboração,
desenvolvimento, acompanhamento e representação das
demandas municipais junto ao Ministério da Saúde em seus
diferentes níveis de atenção em saúde, Atenção Básica,
Média Complexidade, Alta Complexidade e Vigilância em
Saúde. Enquadramento do Município aos Programas federais da
saúde, cita-se o Programa de Melhoria do Acesso e da
Qualidade na Atenção Básica (PMAQ), Polos de Academia da
Saúde, Linha de Sobre Peso e Obesidade, Programa Mais
Médicos, Programa de Reestruturação de Unidades Básicas de
Saúde (Qualifica-UBS), Programa de Educação permanente para
servidores da saúde, Programa Brasil Sorridente, Programa
de Reestruturação Farmacêutica Municipal (Qualifar-SUS),
as redes de atenção a saúde (rede cegonha, rede
psicossocial, rede hospitalar, rede de cuidados às
pessoas com deficiência, rede de doenças crônicas, entre
outras que possam surgir), estratégias da saúde da família
(ESF) e saúde bucal (ESB), bem como a elaboração,
encaminhamento, acompanhamento e atendimento de todas as
documentações solicitadas em análises técnicas e de
documentações institucionais que se fizerem necessárias nos
respectivos programas.

-------------------------------------------------------------------------------Município de Carlos Gomes em 11/07/19.

__________________________________________________________
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:
08.01.10.301.0031.2056.3.3.90.35.01.00.00

Município de Carlos Gomes em ___/___/___

__________________________________________________________
Nome Cargo Assinatura

