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Ofício nº 182/2021             Tucuruí – PA, 17 de Novembro  de 2021 

 

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

At. Srº Francisco David Leite Rocha 
Prefeito Municipal de Goianésia do Pará 
Goinésia do Pará -PA 

 
 
Assunto: Resposta a solicitação de adesão 
 

Prezado Senhor, 

 

A Secretaria Municipal de Saúde Tucuruí, em resposta a vossa solicitação a intenção de aderir como 

“carona” à Ata de Registro de Preços nº 2021033, obtida através do processo licitatório na modalidade 

Pregão Eletrônico SRP nº 8/2021-047, referente aos itens e quantitativos por vossa excelência solicitados, 

respeitando as quantidades máximas, conforme artigo 22, § 1o do Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 

2013 e as premissas ditadas na Concorrência Pública já citado e seus anexos. 

Considerando que o fornecedor beneficiário se manifestou favoravelmente a opção de fornecer os itens 

solicitados, obedecendo as premissas do artigo 22, § 1o do Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013, 

declarando ainda que o fornecimento não prejudica as obrigações presentes e futuras assumidas com a 

Prefeitura Municipal de Tucuruí. Considerando ainda que o quantitativo aderido não ultrapassa o limite 

estabelecido na legislação vigente acima citada. 

                           Vimos com imensa estima, através deste, autorizar a PREEITURA MUNICIPAL DE 
GOIANÉSIA DO PARÁ a adesão de 50% do quantitativos dos itens da Ata de Registro de Preços nº 
2021033, obtida através do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 8/2021-047, 
que tem como objeto o 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 , bem como  outras informações contidas ainda em conformidade com o termo de 
referencia, conforme a descriminação dos itens e quantitativos mencionados e solicitados. 
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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 
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Secretário Municipal de Saúde  

 
 

 

 

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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