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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
SIGILO: (
Unidades Atendidas pelo
Estudo:

) Sim

( X ) Não
Unidade Básica de Saúde do Município

1. Necessidade da contratação:
A contratação de cursos de capacitação é necessário para manter os profissionais
atualizados tendo em vista que a capacitação continuada nos órgãos públicos se tornou
imprescindível para que se alcance um nível de serviço cada vez mais eficaz e com
qualidade, sendo este este o objetivo da administração pública.
Para alcançar resultados mais positivos, necessita dar atenção ao seu corpo de
servidores, manter o corpo de servidores motivado e atualizado com novas tecnologias,
novas metodologias e mantê-los agregados ao órgão é um meio hábil para que esta se
mantenha em um ciclo de melhoria contínua, atraindo, via de consequência, melhores
resultados na prestação dos serviços e atendimento dos usuários da Unidade Básica de
Saúde.
É um dever garantir a eficiencia na prestação de serviços e a capacitação dos
servidores representa elemento essencial ao alcance desse objetivo, buscando com o curso
de capacitação agregar conhecimentos e novas metodologias no desempenho das funções, a
fim de atingir melhorias na execução dos serviços.
2. Requisitos da contratação:
Os serviços deverão ser prestados na Unidade Básica de Saúde Mercedes Martins
Simionatto, localizado na Praça Epaminondas Brun, Jardim dos Ipês, Albertina/MG.
As datas em que serão ministrados os cursos será combinado após a contratação, que
deverão ter carga horária mínima de: 4 horas para o curso de capacitação para agentes de
combate a endemias; 4 horas para o curso de capacitação para agentes comunitários de saúde;
8 horas para o curso de capacitação de noções de primeiros socorros; 8 horas para o curso de
capacitação de curativos de feridas; 8 horas para o curso de capacitação para limpeza,
desinfecção da unidade básica. 8 horas para o curso de capacitação para atendimento ao
público e recepção dos serviços de saúde; 8 horas para o curso de capacitação de lavagem,
desinfecção esterilização de materiais cicurgicos e curativos, auxiliar de odontologia e
enfermagem e 8 horas para o curso de capacitação para administração de medicamentos
injetáveis.
Os equipamentos e materiais utilizados para ministrar os cursos serão de
responsabilidade da empresa vencedora.
O local para os cursos será disponibilizado pela contratante.
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A empresa vencedora para execução dos serviços deverá manter a pontualidade para
início dos cursos, na data e horário que serão combinados, para fins de programação dos
trabalhos da Unidade Básica de Saúde para não comprometer o atendimento aos pacientes.
Os gastos com funcionários como, profissionais capacitados para a execução dos
serviços, deslocamento, hospedagem e alimentação, será de responsabilidade da empresa
vencedora.
Os palestrantes que ministrarem os cursos deverão ter formação acadêmica em curso
universitário, bem como experiência no tema a ser ministrado.

3. Estimativa de quantidades e memórias de cálculo:
Em consulta aos processos de dispensa de licitação e processos licitatórios dos últimos
12 meses anteriores, constatou-se que não houve processo para contratação de cursos de
capacitação para a área da Saúde nem contratações interdependentes que possibilite gastos ou
economia para a contratação que se pretende.
4. Levantamento de mercado e justificativa da escolha da solução a contratar:
A escolha do tipo de solução se baseou na necessidades de atualização e motivação
ao servidor público, levando em consideração aspectos de eficácia e eficiência na prestação
de serviço públicos e práticas do mercado.
Os serviços levantados de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de
Saúde, que compõe o objeto desta contratação, partiu do Secretário Municipal de Saúde,
Felipe Teodoro Sanches.
Item Código

1

Descrição

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
INJETÁVEIS PARA ENFERMEIROS,
TÉCNICOS E AUXILIARES DE
ENFERMAGEM - CURSO DE
CAPACITAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE
MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA
ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES
DE ENFERMAGEM - para 12 (doze) pessoas,
11305 com carga horária de 8 horas e com os seguinte
os conteúdos:
Conhecimentos à equipe de
enfermagem;
noções de farmacologia;
legislação;
diluição e reconstituição;
vias de administração;
técnicas e biossegurança;
Realização da hipodermóclise.

Unid. Quant Empresas
Cuidare Cursos –
CNPJ:
28.482.653/0001-73
R$ 1.800,00

SV

1

Larissa Dela Líbera
Miranda
CNPJ:
32.054.01/0001-40
R$ 1.797,00
Meta Treinamentos e
Consultoria Ltda
CNPJ:
31.454.346/0001-93
R$ 1800,00
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Item Código

2

3

Descrição

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE
ATENDIMENTO AO PÚBLICO E
RECEPÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE
ATENDIMENTO AO PÚBLICO E
RECEPÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE para 8 (oito) pessoas, com carga horária de 8
horas e com os seguinte os conteúdos:
11303
Políticas de humanização;
Perfil profissional e suas atribuições;
Ética Profissional;
Postura no atendimento e relações
interpessoais;
Comunicação e o processo de trabalho;
Ferramentas para organização do
trabalho;
Elaboração de Pops.

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CUIDADOS
PALIATIVOS PARA EQUIPE TÉCNICA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CUIDADOS
PALIATIVOS PARA EQUIPE TÉCNICA para 12 (doze) pessoas, com carga horária de 8
horas e com os seguinte os conteúdos:
- Trabalhar em diferentes ambientes, como
hospitais, casas de saúde e domicílio
- Conhecimentos para integrar equipe normativa
de cuidados paliativos no SUS
- Eutanásia, distanásia e ortotanásia: conceitos,
11306 diferenças e aspectos éticos e legais
- Lidar com aspectos psicoemocionais em
cuidados paliativos, sabendo dar suporte para
paciente e família
- Fundamentos de espiritualidade e religiosidade
- Especificidades do cuidado paliativo nas
diferentes fases da vida
- Realizar procedimentos sustentadores de vida:
oxigenoterapia, alimentação via oral, sondas e
cateteres, hipodermóclise, sedação e manejo da
dor, com medidas farmacológicas e não
farmacológicas

Unid. Quant Empresas
Cuidare Cursos –
CNPJ:
28.482.653/0001-73
R$ 1.200,00

SV

1

Larissa Dela Líbera
Miranda
CNPJ:
32.054.01/0001-40
R$ 1.197,00
Meta Treinamentos e
Consultoria Ltda
CNPJ:
31.454.346/0001-93
R$ 960,00
Cuidare Cursos –
CNPJ:
28.482.653/0001-73
R$ 1.800,00
Larissa Dela Líbera
Miranda
CNPJ:
32.054.01/0001-40

SV

1

R$ 1.797,00
Meta Treinamentos e
Consultoria Ltda
CNPJ:
31.454.346/0001-93
R$ 1.800,00
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Item Código

4

5

Descrição

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE
CURATIVOS PARA FERIDAS PARA
ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES
- CURSO DE CAPACITAÇÃO DE
CURATIVOS PARA FERIDAS PARA
ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES
- para 12 (doze) pessoas, com carga horária de 8
horas e com os seguintes conteúdos:
Compreender a fisiologia da pele e
tecidos, além dos fatores fisiopatológicos que
levam a alteração de sua integridade;
11301
Identificar e compreender o processo e
os estágios de cicatrização;
Avaliar os fatores que impactam na
cicatrização adequada de feridas;
Identificar os tipos de feridas;
Compreender e aplicar os possíveis
tratamentos;
Reconhecer os tipos de coberturas e
tecnologias, suas indicações e contraindicações;
Prestar assistência de qualidade e com
segurança, focado no tratamento individualizado
e baseado nas melhores práticas.

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LAVAGEM,
DESINFEÇÃO ESTERILIZAÇÃO DE
MATERIAIS CIRÚRGICOS E CURATIVOS,
11304
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA E
ENFERMAGEM - CURSO DE
CAPACITAÇÃO DE LAVAGEM,
DESINFEÇÃO ESTERILIZAÇÃO DE

Unid. Quant Empresas

Cuidare Cursos –
CNPJ:
28.482.653/0001-73
R$ 1.800,00

Larissa Dela Líbera
Miranda
CNPJ:
32.054.01/0001-40
SV

1

R$ 2.457,00

Meta Treinamentos e
Consultoria Ltda
CNPJ:
31.454.346/0001-93
R$ 1.800,00

SV

1

Cuidare Cursos –
CNPJ:
28.482.653/0001-73
R$ 1.350,00
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Item Código

Descrição

Unid. Quant Empresas

MATERIAIS CIRÚRGICOS E CURATIVOS,
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA E
ENFERMAGEM - para 9 (nove) pessoas, com
carga horária de 8 horas e com os seguinte os
conteúdos:
Lavagem de instrumentais cirúrgicos,
desinfeção e esterilização de materiais;
Como funciona uma Central de Material
e Esterilização?
Quais os setores e quais as principais
barreiras;
Inspeção; Limpeza; Preparo;
Embalagem, Esterilização,
Armazenamento;
Segurança do trabalhador;
Remoção ou redução de
microrganismos; entre outros.

Larissa Dela Líbera
Miranda
CNPJ:
32.054.01/0001-40
R$ 1.627,00

Meta Treinamentos e
Consultoria Ltda
CNPJ:
31.454.346/0001-93
R$ 1.080,00

Cuidare Cursos –
CNPJ:
28.482.653/0001-73

6

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LIMPEZA,
DESINFEÇÃO DA UNIDADE BÁSICA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LIMPEZA,
DESINFEÇÃO DA UNIDADE BÁSICA - para
funcionários da faxina e enfermeiros - para 8
(oito) pessoas, com carga horária de 8 horas.O
11302 curso busca qualificar os trabalhadores que
atuam nas Unidades Básicas de Saúde quanto às
boas práticas de Limpeza e Desinfecção, visando
à adoção e multiplicação de práticas
profissionais na perspectiva do controle de
infecção Cruzada e da Limpeza e Desinfecção
de Superfícies, além da esterilização de matérias.

R$ 1.200,00

SV

1

Larissa Dela Líbera
Miranda
CNPJ:
32.054.01/0001-40
R$ 1.627,00
Meta Treinamentos e
Consultoria Ltda
CNPJ:
31.454.346/0001-93
R$ 960,00

7

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE NOÇÕES
DE PRIMEIROS SOCORROS PARA EQUIPE
TÉCNICA - Noções de Primeiros Socorros para
11300
equipe técnica - para 26 (vinte e seis) pessoas,
com carga horária de 8 horas. O conteúdo do
curso visa capacitar os profissionais para lidar
com situações de emergência, com aulas práticas

SV

1

Cuidare Cursos –
CNPJ:
28.482.653/0001-73
R$ 3.900,00
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Item Código

Descrição

Unid. Quant Empresas

e teóricas, sendo os seguintes conteúdos:
OVACE;
Queimaduras;
Fraturas;
Trauma;
PCR;
Acidentes com Animais Peçonhentos;
Desmaio e Crises Convulsivas;
Acionamento correto dos serviços de
Emergência.

Larissa Dela Líbera
Miranda
CNPJ:
32.054.01/0001-40
R$ 3.127,00
Meta Treinamentos e
Consultoria Ltda
CNPJ:
31.454.346/0001-93
R$ 5.200,00
Cuidare Cursos –
CNPJ:
28.482.653/0001-73

8

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Capacitação para AGENTES COMUNITÁRIOS
DE SAÚDE (ACS) - para 9 (nove) pessoas, com
carga horária de 4 horas e com os seguintes
conteúdos:
O que faz um agente comunitário da
saúde, quais suas responsabilidades;
Sistema Único de Saúde (SUS),
realizando a comunicação entre a equipe
multiprofissional da Estratégia de Saúde da
Família (ESF) e a comunidade;
Classificação de doenças e
11299
procedimentos de higiene;
Participar do mapeamento das famílias
em situação de vulnerabilidade, coletando dados
sociais e demográficos;
Visitas domiciliares, como funciona, o
que dever feito e para que serve;
Orientação para a promoção da saúde,
educação sanitária e ambiental;
Técnicas de comunicação para atender e
respeitar pessoas com diferentes crenças e
culturas, mantendo sigilo profissional
Monitorar situações de risco às famílias
atendidas.

R$ 1.350,00
Larissa Dela Líbera
Miranda
CNPJ:
32.054.01/0001-40
R$ 1.347,00

SV

1

R$ 1.347,00
Meta Treinamentos e
Consultoria Ltda
CNPJ:
31.454.346/0001-93
R$ 630,00
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Item Código

9

Descrição

Unid. Quant Empresas

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS Capacitação para AGENTES DE COMBATE A
ENDEMIAS (ACE), para 9 (nove) pessoas, com
carga horária de 4 horas e com os seguintes
conteúdos:
-O que faz um agente de endemias, quais
suas responsabilidades;
-Informações sobre o Sistema Único de
Saúde (SUS);
11298
-Como orientar as pessoas no combate
às endemias;
-Como fazer vistorias em residências,
depósitos e terrenos baldios;
-Aplicação de larvicidas;
-Controle de doenças como zika vírus,
dengue, Chikungunya, entre outras;
-Como fazer um diagnóstico
sociocultural e demográfico;
-Como mobilizar a comunidade no
combate às endemias.

Cuidare Cursos –
CNPJ:
28.482.653/0001-73
R$ 1.350,00
Larissa Dela Líbera
Miranda
CNPJ:
32.054.01/0001-40
SV

1
R$ 1.627,00
Meta Treinamentos e
Consultoria Ltda
CNPJ:
31.454.346/0001-93
R$ 630,00

5. Estimativas de preços ou preços referenciais:
Considerar-se-á como preço referencial o valor médio do serviço obtido através de
cotação com empresas especializadas.

Item

Descrição

1

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE
ADMINISTRAÇÃO
DE
MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA
ENFERMEIROS,
TÉCNICOS
E
AUXILIARES DE ENFERMAGEM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE
ADMINISTRAÇÃO
DE
MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA
ENFERMEIROS,
TÉCNICOS
E
AUXILIARES DE ENFERMAGEM - para
12 (doze) pessoas, com carga horária de 8
horas e com os seguinte os conteúdos:
Conhecimentos à equipe de
enfermagem;
noções de farmacologia;

Unid.

Quant

SV

1

Preço
Médio
Unitário

Preço
Médio
Total

R$ 1.799,00

R$ 1.799,00
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Item

Descrição

Unid.

Quant

SV

1

Preço
Médio
Unitário

Preço
Médio
Total

R$ 1.119,00

R$ 1.119,00

R$ 1.799,00

R$ 1.799,00

legislação;
diluição e reconstituição;
vias de administração;
técnicas e biossegurança;
Realização da hipodermóclise.

2

3

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE
ATENDIMENTO AO PÚBLICO E
RECEPÇÃO DOS SERVIÇOS DE
SAÚDE - CURSO DE CAPACITAÇÃO
DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E
RECEPÇÃO DOS SERVIÇOS DE
SAÚDE - para 8 (oito) pessoas, com carga
horária de 8 horas e com os seguinte os
conteúdos:
Políticas de humanização;
Perfil
profissional
e
suas
atribuições;
Ética Profissional;
Postura no atendimento e relações
interpessoais;
Comunicação e o processo de
trabalho;
Ferramentas para organização do
trabalho;
Elaboração de Pops.
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE
CUIDADOS
PALIATIVOS
PARA
EQUIPE TÉCNICA - CURSO DE
CAPACITAÇÃO
DE
CUIDADOS
PALIATIVOS PARA EQUIPE TÉCNICA
- para 12 (doze) pessoas, com carga horária
de 8 horas e com os seguinte os conteúdos:
- Trabalhar em diferentes ambientes, como
hospitais, casas de saúde e domicílio
- Conhecimentos para integrar equipe
normativa de cuidados paliativos no SUS
- Eutanásia, distanásia e ortotanásia:
conceitos, diferenças e aspectos éticos e
legais
- Lidar com aspectos psicoemocionais em
cuidados paliativos, sabendo dar suporte
para paciente e família
- Fundamentos de espiritualidade e
religiosidade
- Especificidades do cuidado paliativo nas

SV

1
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Item

Descrição

Unid.

Quant

SV

1

SV

1

Preço
Médio
Unitário

Preço
Médio
Total

R$ 2.019,00

R$ 2.019,00

R$ 1.352,33

R$ 1.352,33

diferentes fases da vida
- Realizar procedimentos sustentadores de
vida: oxigenoterapia, alimentação via oral,
sondas e cateteres, hipodermóclise,
sedação e manejo da dor, com medidas
farmacológicas e não farmacológicas

4

5

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE
CURATIVOS PARA FERIDAS PARA
ENFERMEIROS,
TÉCNICOS
E
AUXILIARES
CURSO
DE
CAPACITAÇÃO
DE
CURATIVOS
PARA
FERIDAS
PARA
ENFERMEIROS,
TÉCNICOS
E
AUXILIARES - para 12 (doze) pessoas,
com carga horária de 8 horas e com os
seguintes conteúdos:
Compreender a fisiologia da pele e
tecidos, além dos fatores fisiopatológicos
que levam a alteração de sua integridade;
Identificar e compreender o
processo e os estágios de cicatrização;
Avaliar os fatores que impactam na
cicatrização adequada de feridas;
Identificar os tipos de feridas;
Compreender e aplicar os possíveis
tratamentos;
Reconhecer os tipos de coberturas
e tecnologias, suas indicações e
contraindicações;
Prestar assistência de qualidade e
com segurança, focado no tratamento
individualizado e baseado nas melhores
práticas.
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE
LAVAGEM,
DESINFEÇÃO
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS
CIRÚRGICOS
E
CURATIVOS,
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA E
ENFERMAGEM
CURSO
DE
CAPACITAÇÃO
DE
LAVAGEM,
DESINFEÇÃO ESTERILIZAÇÃO DE
MATERIAIS
CIRÚRGICOS
E
CURATIVOS,
AUXILIAR
DE
ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM para 9 (nove) pessoas, com carga horária
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Item

Descrição

Unid.

Quant

SV

1

SV

1

Preço
Médio
Unitário

Preço
Médio
Total

R$ 1.262,33

R$ 1.262,33

R$ 4.075,67

R$ 4.075,67

de 8 horas e com os seguinte os conteúdos:
Lavagem
de
instrumentais
cirúrgicos, desinfeção e esterilização de
materiais;
Como funciona uma Central de
Material e Esterilização?
Quais os setores e quais as
principais barreiras;
Inspeção; Limpeza; Preparo;
Embalagem,
Esterilização,
Armazenamento;
Segurança do trabalhador;
Remoção
ou
redução
de
microrganismos; entre outros.

6

7

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE
LIMPEZA,
DESINFEÇÃO
DA
UNIDADE BÁSICA - CURSO DE
CAPACITAÇÃO
DE
LIMPEZA,
DESINFEÇÃO DA UNIDADE BÁSICA
- para funcionários da faxina e enfermeiros
- para 8 (oito) pessoas, com carga horária
de 8 horas.O curso busca qualificar os
trabalhadores que atuam nas Unidades
Básicas de Saúde quanto às boas práticas
de Limpeza e Desinfecção, visando à
adoção e multiplicação de práticas
profissionais na perspectiva do controle de
infecção Cruzada e da Limpeza e
Desinfecção de Superfícies, além da
esterilização de matérias.
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE
NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS
PARA EQUIPE TÉCNICA - Noções de
Primeiros Socorros para equipe técnica para 26 (vinte e seis) pessoas, com carga
horária de 8 horas. O conteúdo do curso
visa capacitar os profissionais para lidar
com situações de emergência, com aulas
práticas e teóricas, sendo os seguintes
conteúdos:
OVACE;
Queimaduras;
Fraturas;
Trauma;
PCR;
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Item

Descrição

Unid.

Quant

SV

1

SV

1

Preço
Médio
Unitário

Preço
Médio
Total

R$ 1.109,00

R$ 1.109,00

Acidentes
com
Animais
Peçonhentos;
Desmaio e Crises Convulsivas;
Acionamento correto dos serviços
de Emergência.

8

9

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
AGENTES
COMUNITÁRIOS
DE
SAÚDE - Capacitação para AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) para 9 (nove) pessoas, com carga horária
de 4 horas e com os seguintes conteúdos:
O que faz um agente comunitário
da saúde, quais suas responsabilidades;
Sistema Único de Saúde (SUS),
realizando a comunicação entre a equipe
multiprofissional da Estratégia de Saúde da
Família (ESF) e a comunidade;
Classificação de doenças e
procedimentos de higiene;
Participar do mapeamento das
famílias em situação de vulnerabilidade,
coletando dados sociais e demográficos;
Visitas
domiciliares,
como
funciona, o que dever feito e para que
serve;
Orientação para a promoção da
saúde, educação sanitária e ambiental;
Técnicas de comunicação para
atender e respeitar pessoas com diferentes
crenças e culturas, mantendo sigilo
profissional
Monitorar situações de risco às
famílias atendidas.
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
AGENTES
DE
COMBATE
A
ENDEMIAS
Capacitação
para
AGENTES
DE
COMBATE
A
ENDEMIAS (ACE), para 9 (nove)
pessoas, com carga horária de 4 horas e
com os seguintes conteúdos:
-O que faz um agente de endemias,
quais suas responsabilidades;
-Informações sobre o Sistema
Único de Saúde (SUS);
-Como orientar as pessoas no
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combate às endemias;
-Como
fazer
vistorias
em
residências, depósitos e terrenos baldios;
-Aplicação de larvicidas;
-Controle de doenças como zika
vírus, dengue, Chikungunya, entre outras;
-Como fazer um diagnóstico
sociocultural e demográfico;
-Como mobilizar a comunidade no
combate às endemias.

Levando em consideração que o objeto trata-se de serviços de cursos de capacitação para
servidores da Unidade Básica de Saúde Mercedes Martins Simionatto, não foi encontrato estimativa
de valores em banco de preços e nem no Portal Nacional de Compras Públicas, por esse
motivo foi necessário a busca de valores para cotação por meio de prestadores de serviço.
6. Descrição da solução como um todo
A descrição da solução como um todo abrange a prestação de serviço de cursos de
capacitação para servidores públicos da Unidade Básica de Saúde Mercedes Martins
Simionatto conforme descritivo acima, para possibilitar mais conhecimentos aos servidores.
7. Justificativas para o parcelamento ou não da solução:
Parcelamento da solução afigura-se viável não havendo prejuízo para o conjunto da
solução e perda da economia de escala sendo o serviço julgado por item.
8. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis:
A contratação para prestação de serviço de cursos de capacitação para servidores
públicos da Unidade Básica de Saúde Mercedes Martins Simionatto, tem como objetivo
proporcionar aos servidores atualização de conhecimentos, implementar técnicas de
trabalho e motivar. O resultado que se busca é melhorias na execução dos trabalhos e no
atendimento aos pacientes da Unidade Básica de Saúde. Levando em consideração que a
empresa vencedora deverá ministrar os cursos na própria Unidade Básica de Saúde,
evitando dessa forma gastos com deslocamento e alimentação para os servidores lotados na
Secretaria Municipal de Saúde que participarão do curso.
9. Declaração de viabilidade ou não da solução:
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A solução é viável, levando em consideração que os cursos poderão proporcionar aos
servidores mais conhecimento e motivação para execução de seus trabalhos, possibilitando
melhorias ao atendimentos dos pacientes.
10. Providências para adequação ao ambiente do órgão:
A disponibilização do ambiente (sala) para os cursos, serão de responsabilidade da
Secretaria Municipal de Saúde.

Albertina, 20 de julho de 2022.

Felipe Teodoro Sanches
Secretário Municipal de Saúde

