
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
CNPJ: 83.211.433/0001-13 
GABINETE DO PREFEITO 

 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 – Goianésia do Pará – PA 

Oficio n° 228/2021- PMGP 

 

A 

Prefeitura Municipal de Tucuruí 

Tucuruí – PA 

Alexandre França Siqueira 

Prefeito Municipal 

 

 

ASSUNTO: Solicitação para a adesão da ata de registro de preços para eventual prestação de 

serviço de Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada 

para prestar Serviços Médicos nas Unidade de Pronto Atendimento-UPA 24hrs, Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência-SAMU 192, Hospital Municipal de Tucuruí-H.M.T., 

Unidade de Atendimento Covid, Unidades Básicas de Saúde-UBS (ESF, Melhor em Casa, 

Centros de Saúde), Centro de Atenção Psicossocial-CAPS, Centro de Testagem e 

Aconselhamento-CTA, Ambulatórios de Especialidades (Consultas e Exames Especializados) 

do Município de Tucuruí-PA, Centro de Reabilitação de Tucuruí-PA. 

 

 

 Exmo. Senhor Prefeito, 

 

        Em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e alterações, Lei 10.520/02 e ainda com 

fulcro no Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2014, solicitamos de V. Excelência 

AUTORIZAÇÃO, para aderirmos em totalidade de 50% do quantitativos dos itens, cujo a 

relação está em anexo, constantes da ata de registro de preços nº 2021033 acima citada, 

originada do Pregão Eletrônico nº 8/2021-047, para atender às necessidades do Município de 

Goianésia do Pará – PA. 

       Caso seja autorizada, solicitamos ainda que nos forneça cópia do processo originário, 

bem como, declaração que a referida ata possui saldo para adesão, para que possamos dar 

seguimento na referida adesão. 

       Para qualquer necessidade de contato, disponibilizamos o endereço de e-mail, 

cplpmgp@gmail.com. 

  

 

Goianésia do Pará – PA, 17 de novembro de 2021.  

 

 

 

 

 

Francisco David Leite Rocha 

Prefeito Municipal 
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ANEXO 

 
Nº ITEM UNID. QT. R$ UNIT R$ TOTAL 

1 MÉDICO CLÍNICO HORA 17.400 R$   120,00 R$   2.088.000,00 

 

1º - Avaliar o paciente e Prestar assistência médica específica quando for o caso; 2º - Fazer as 

intervenções de Urgência se necessário; 3º - Executar atividades (visita médica, prescrições, altas, 

etc...) de acompanhamento aos pacientes internados ou em atendimento, examinando-os e 

prescrevendo cuidados ou tratamentos para, preservar ou recuperar sua saúde; 4º - Atuar no 

suporte à vida ou suporte de sistemas e órgãos em pacientes que estão em estado crítico, que 

geralmente necessitam de um acompanhamento intensivo e monitorado; 5º - Realizar e orientar 

cuidados intensivos a crianças em estado crítico; 6º - Planejar e executar atividades de cuidado 

paliativo; 7º - Realizar as atribuições de médico pediatra e demais atividades inerentes ao cargo. 

PLANTÕES DE 12 HORAS. 

    

2 MÉDICO CLÍNICO REGULADOR HORA 9.000 R$   119,99 R$   1.079.910,00 

 

1º - Avaliar o paciente e Prestar assistência médica específica às crianças quando for o caso; 2º - 

Fazer as intervenções de Urgência se necessário; 3º - Executar atividades (visita médica, 

prescrições, altas, etc...) de acompanhamento aos pacientes pediátricos internados, examinando-os 

e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos para, preservar ou recuperar sua saúde; 4º - 

Atuar no suporte à vida ou suporte de sistemas e órgãos em crianças que estão em estado crítico, 

que geralmente necessitam de um acompanhamento intensivo e monitorado; 5º - Realizar e 

orientar cuidados intensivos a crianças em estado crítico; 6º - Planejar e executar atividades de 

cuidado paliativo; 7º - Realizar as atribuições de médico pediatra e demais atividades inerentes ao 

cargo. PLANTÕES DE 12 HORAS 

    

3 MÉDICO PEDIATRA HORA 4.500 R$   127,98 R$       575.910,00 

 

1º - Avaliar o Neonato após o nascimento e Prestar assistência médica específica às crianças no 

momento do parto; 2º - Fazer as intervenções de Urgência se necessário; 3º - Executar atividades 

(visita médica, prescrições, altas, etc...) de acompanhamento aos pacientes pediátricos internados, 

examinando-os e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos para, preservar ou recuperar 

sua saúde; 4º - Atuar no suporte à vida ou suporte de sistemas e órgãos em crianças que estão em 

estado crítico, que geralmente necessitam de um acompanhamento intensivo e monitorado; 5º - 

Realizar e orientar cuidados intensivos a crianças em estado crítico; 6º - Planejar e executar 

atividades de cuidado paliativo; 7º - Realizar as atribuições de médico pediatra e demais 

atividades inerentes ao cargo. PLANTÕES DE 12 HORAS 

    

4 
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA COM TITULO DE ESPECIALISTA EM GIN. E 

OBS. (TEGO) 
HORA 4.500 R$   127,98 R$       575.910,00 

 

reconhecido oficialmente da FEBRASGO (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e 

Obstetrícia) e da AMB (Associação Médica Brasileira) de que o médico pode atuar, de forma 

efetiva, como um especialista nessa área. E SUAS ATRIBUIÇÕES: 1º - Avaliar a paciente no Pré 

e Pós Operatório e Prestar assistência médica específica as necessidades do mesmo no momento 

do parto; 2º - Fazer as intervenções de Urgência se necessário; 3º - Executar atividades (visita 

médica, prescrições, altas, etc...) de acompanhamento as pacientes obstétricas internadas, 

examinando-as e prescrevendo cuidados ou tratamentos para, preservar ou recuperar sua saúde; 4º 

- Atuar no suporte à vida ou suporte de sistemas e órgãos em pacientes que estão em estado 

crítico, que geralmente necessitam de um acompanhamento intensivo e monitorado; 5º - Planejar e 

executar atividades de cuidado paliativo; 6º - Realizar as atribuições de médico Ginecologista 

Obstetra e demais atividades inerentes ao cargo. PLANTÕS DE 12 HORAS 

    

5 MÉDICO CIRURGIÃO GERAL HORA 1.980 R$   127,98 R$       253.400,40 

 

1º - Avaliar a paciente no Pré e Pós Operatório e Prestar assistência médica específica as 

necessidades do mesmo no momento do procedimento; 2º - Fazer as intervenções de Urgência se 

necessário; 3º - Executar atividades (visita médica, prescrições, altas, etc...) de acompanhamento 

as pacientes obstétricas internadas, examinando-as e prescrevendo cuidados ou tratamentos para, 

preservar ou recuperar sua saúde; 4º - Atuar no suporte à vida ou suporte de sistemas e órgãos em 

pacientes que estão em estado crítico, que geralmente necessitam de um acompanhamento 

intensivo e monitorado; 5º - Planejar e executar atividades de cuidado paliativo; 6º - Realizar as 

atribuições de médico Cirurgião Geral e demais atividades inerentes ao cargo. 7º - Fazer as 

intervenções Cirúrgicas de Urgência, e Cirurgias Gerais de agendamento eletivo. PLANTÕES DE 

12 HORAS 

    

6 MÉDICO ANESTESIOLOGISTA HORA 4.500 R$   127,98 R$       575.910,00 

 

1º - Avaliar a paciente no Pré Operatório e efetuar a anestesia ou sedação conforme o tipo de 

procedimento a ser realizado, Acompanhar o paciente durante o Procedimento 2º - Fazer as 

intervenções de Urgência se necessário; 3º - Atuar no suporte à vida ou suporte de sistemas e 

õrgãos em pacientes que estão em estado crítico, que geralmente necessitam de um 

acompanhamento intensivo e monitorado; 4º - Realizar as atribuições de médico Anestesiologista 

e demais atividades inerentes ao cargo. PLANTÕES DE 12 HORAS 

    

7 
MÉDICO CLINICO GERAL P/ ATENÇÃO BÁSICA(ESF, NASF E CENTROS DE SAÚDE -

ZONA URBANA 
HORA 7.680 R$   106,46 R$       817.612,80 

 
para atuar nos Estabelecimentos de Saúde do Município (ESF, NASF e Centros de Saúde), e 

Atenção Domiciliar (ZONA URBANA), nas atividades previstas pelo Ministério da Saúde. 40 

HORAS SEMANAIS 

    

8 
MÉDICO ORTOPEDISTA/CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO A MÉDIA COMPLEXIDADE – 

CONSULTA 

UNID

ADE 
2.340 R$     70,38 R$       164.689,20 

 Consultas Especializadas, Avaliação, Análise de Exames, Emissão de Laudos, Encaminhamentos 

e atividades complementares correlatas. 
    

9 
CIRURGIÃO GERAL/CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO A MÉDIA COMPLEXIDADE- 

MEDIA CIRURGIA 

UNID

ADE 
90 R$   682,48 R$         61.423,20 

 Realização de Media Cirurgias.     

    Total: R$   6.192.765,60 
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