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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA - DOD 16077372

Resolução Presi 4/2021 (12234632)
(Guia de suporte ao preenchimento do DOD: 12964067)

 
1. Unidade requisitante (inc. III)

Seane/Nubes

2. Descrição sucinta da demanda (inc. II)

Contratação de serviços especializados na área médica, odontológica  e de psicologia.

3. Alinhamento da demanda com diretrizes e metas institucionais (inc. IV)

Objetivos estratégicos do Órgão/ Programas ou atividades estabelecidos em
regulamento de serviços para a unidade requisitante/Plano Estratégico da 1ª Região para o período 2021
a 2026 (Aperfeiçoamento Gestão de Pessoas, Absenteísmo, Doença).

4. Justificativa expressa para a contratação (inc. V)

Continuidade  da prestação de serviços de atendimento médico, odontológico e de
psicologia aos servidores, homologação de atestados médicos, perícias e auditoria dos serviços
prestados ao Pro-Social.

5. Código de item (inc. I)
6. Quantidade total estimada da contratação (inc. VI)
7. Valor unitário e total estimado da contratação (inc. VII)
Obs.: os dados correspondentes aos tópicos 5, 6 e 7 devem ser informados conjuntamente.

Código Caster 8800
 

8. Vinculação ou dependência, se houver, com a contratação de outro item para sua execução* (inc. VIII)

Não se aplica.

9. Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços* (inc. IX)

13/11/2022

10. Prazo previsto para a execução* (inc. X)

12 meses

11. Indicar se o objeto é passível de contratação por meio de compra compartilhada* (inc. XI)

Não.

12. Forma prevista para a contração* (inc. XII)

Pregão eletrônico.

13. Grau de prioridade da contratação (inc. XIII)

4

14. Critérios de sustentabilidade* (inc. XIV)
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Não se aplica.

15. Riscos da não contratação (inc. XV)

Paralisação dos serviços de atendimento médico, odontológico e de psicologia,
homologação de atestados médicos, perícias e auditorias dos serviços prestados ao Pro-Social.

*Os DODs relativos a pedidos de prorrogação ou renovação de contratos contínuos vigentes dispensam as
informações dos tópicos 8, 9, 10, 11, 12 e 14.

 

Documento assinado eletronicamente por Luciana Rodrigues da Silva Villaca, Técnico Judiciário,
em 22/08/2022, às 19:17 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Edna Mara Lima Ferreira, Supervisor(a) de Seção, em
22/08/2022, às 19:21 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade
informando o código verificador 16077372 e o código CRC D07179CA.
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