
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TANGARÁ

10.639.346/0001-98
Av. Irmãos Piccoli, 267

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: Telefone: (49) 3532-1292

CEP: 89642-000 - Tangará SC

OUTRAS MODALIDADES
Nr.: 1/2020 - OU

 Processo Administrativo:

 Data do Processo: 21/12/2020

30/2020

Página: 1 / 2

EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 CONS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ ATENDIMENTO MÉDICO EM
PEDIATRIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ:
- Realizar consultas clínicas em pediatria / atendimentos
aos usuários de todas as patologias em saúde, diabéticos,
de saúde mental, doenças crônicas, entre outros, incluindo
urgências e emergências, nas fases do ciclo de vida:
criança, adolescente, conforme demanda da Unidade
Básica de Saúde;
- Realizar consultas e procedimentos ambulatoriais,
cuidados nas urgências e emergências pediátricas, fazendo
a indicação para a continuidade da assistência prestada,
acionando o serviço destinado para este fim;
- Garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de
um sistema de referência e contra referência para os casos
de maior complexidade ou que necessitem de atendimento
complementar especializado tanto em casos ambulatoriais,
quanto em casos de urgência e emergência, incluindo
serviços como observação e ou internação hospitalar,
ficando responsável pelo acompanhamento do caso
enquanto o usuário estiver sobre a responsabilidade do
solicitante, fazendo referencia e a repassando a
responsabilidade do acompanhamento caso aos demais
profissionais, para que não haja interrupção do tratamento;
- Promover a imunização de rotina, das crianças e
puérperas encaminhando-as ao serviço de referência;
- Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de
sua competência;
- Identificar e encaminhar crianças e ou adolescentes para
o acompanhamento na Unidade de Saúde da Família, e em
casos de urgência e emergência para o serviço de
referencia;
- Outras ações e atividades a serem definidas de acordo
com prioridades dos usuários atendidos. - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO/ ATENDIMENTO MÉDICO EM PEDIATRIA NA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ:
- Realizar consultas clínicas em pediatria / atendimentos
aos usuários de todas as patologias em saúde, diabéticos,
de saúde mental, doenças crônicas, entre outros, incluindo
urgências e emergências, nas fases do ciclo de vida:
criança, adolescente, conforme demanda da Unidade
Básica de Saúde;
- Realizar consultas e procedimentos ambulatoriais,
cuidados nas urgências e emergências pediátricas, fazendo
a indicação para a continuidade da assistência prestada,
acionando o serviço destinado para este fim;
- Garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de

70,0000 105.000,001.500,000
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um sistema de referência e contra referência para os casos
de maior complexidade ou que necessitem de atendimento
complementar especializado tanto em casos ambulatoriais,
quanto em casos de urgência e emergência, incluindo
serviços como observação e ou internação hospitalar,
ficando responsável pelo acompanhamento do caso
enquanto o usuário estiver sobre a responsabilidade do
solicitante, fazendo referencia e a repassando a
responsabilidade do acompanhamento caso aos demais
profissionais, para que não haja interrupção do tratamento;
- Promover a imunização de rotina, das crianças e
puérperas encaminhando-as ao serviço de referência;
- Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de
sua competência;
- Identificar e encaminhar crianças e ou adolescentes para
o acompanhamento na Unidade de Saúde da Família, e em
casos de urgência e emergência para o serviço de
referencia;
- Outras ações e atividades a serem definidas de acordo
com prioridades dos usuários atendidos.

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 105.000,00


