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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO METAS

Aquisição de medicamentos, suprimentos e

insumos hospitalares

Garantir atendimento adequado aos pacientes com

suspeita ou confirmados de COVID-19

Contratação e pagamento dos profissionais de

saúde necessários para atender o aumento da

demanda

Garantir continuidade no atendimento aos pacientes

nos serviços que se mantiverem em funcionamento de

acordo com as orientações do Gabinete de Crise

Aquisição de equipamentos de proteção

individual (EPI´s)

Garantir atendimento adequado e seguro aos pacientes

e profissionais

Aquisição de 500 testes RT-PCR com laudo em

03 (três) dias

Garantir diagnóstico em tempo hábil para

implementação de tratamento precoce

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 082/2020

EXTRATO DO CONTRATO N.° 082/2020
Interveniente: Município de Vassouras/RJ, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde
Favorecido: Fundação Educacional Severino Sombra, mantenedora do
Hospital Universitário de Vassouras (HUV)
Objeto, Valor e Metas: o Contrato tem por objetodisponibilizar
aoHUV, na forma da Portaria do Ministério da Saúde n.° 774 de 09 de
abril de 2020, o montante de R$ 2.150.000,00 (Dois milhões, cento e
cinquenta mil reais), destinados ao custeio de ações e serviços
relacionados à COVID 19
O HUV, ao receber o repasse em parcela única, deverá cumprir os
objetivos e as metas abaixo relacionados:
 

 
Vigência: O prazo de vigência do Contrato dar-se-á da data de sua
publicação na Imprensa Oficial até 31/12/2020, podendo ser
prorrogado somente nos casos de alteração do valor, ampliação da
execução do objeto, redução ou exclusão de meta
 
LEONARDO PEREIRA DA ROCHA
Secretário Municipal de Saúde
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