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Apresentar estruturas físicas e equipamentos compatívêis com o

serviço solicitado;

Os(s) Hospitais contratados deverá possuir um teto íísico e financeiro

constantê do anexo, sendo que não poderá se ultrapassado' levando

em consideração que seÍá utilizado somente o valoÍ que for

ne."rrario, nãá significando que será atingido o teto todos os meses;

Os leitos hospitalares deveráo estar cadastrados para o atendimento

do SUS - Sistema Unico de Saúde;

Os atendimentos seráo devidamente encaminhados pelo Hospital

Municipal de ltaituba, sendo que não deverá ocorrer por demanda

espontânea;

0 Não poderá haver recusa de pacientes' com ou sem iustificativa;

g) O hospital deverá apresentar um Laboratório para realização de

exames, constantes da Tabela do SUS - Sistema Único de Saúde'

h) Haverá um controle permanente dos leitos ocupados' devendo o

' 
referido Hospital dar condiçÔes técnicas quando for necessário;

i) O Hospital será vistoriàdo por uma Equipe Multidisciplinar de

Auditoria/ConÍoleeAvaliaçáoly'igilânciaSanitária,apósesta
aProvação.

Assim sendo' a contratação em apreço é imprescindível para a

continuidadedasatividadesdesenvorvidaspelasecretariaMunicipaldesaúde,nosentido
de garantir a saúde p'iufica' Ue acordo com a legislação em vigor' a toda populaçáo do

MunicÍPio.

Como ê do conhecimento de todo cidadáo' o direito à saúde é um dos

direitos fundamentais do no'"*' nascido na declaraÇão dos direitos humanos com

precedente na dignidade ;; 
-;;tt;' 

humana' sendo que a saúde é um direito

constitucionalment" """gu'lio " "Oo'' 
inerente à vida' bem maior do ser humano'

portanto o poder puutico te;-o J"u", d" prover condições indispensáveis ao seu pleno

exercício.

A Constituição Federal de 1 988 foi à. primeira constituiçáo brasileira a

positivar o direito à saúde como direito fundamental e assim dispôs:

A,t. 1 96. A saúde é direito de Íodos

mediante Políticas soda

doença e de outros agravos

para sua promoção, proteção e recupe o

aino Boa EsPerança Tel
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ofÍcio solicita-se a avaliação do

sta Diretoria, Para que' ao fim' seja

rá o Processo Licitatório Para

bela do SUS - Sistema Unico de
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ev ncta ública as s os au
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cabendo ao Poder Públíco dis?or, nos termos da lei, sobre sua regulamentação'

íiscatização e controle, devendo sua execução ser íeíta dietamente ou através de

terceiros e, também' Por Pessoa tísica ou iurÍdica de direito privado' (grifo nosso)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Secretari:t MuniciPal dc Saútlc

Em razão do dever de garantir os serviços de saúde "'": !"1"^^" 
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correr o risco de to'"' o O'J""t'o 
"it"'U''o' 

devendo buscar na lei e nos principros

norteadores da Administraçu" 

-ãoii'* 
uma forma de soluÇão que vá ao encontro do

interesse Público. 
'

Para tanto' Justifica-se o processo licitatório para contratação de

HOSPITAIS para realizaçào ã" p'ocuoi'entos de INTERNAÇÓES CLiNICAS E

CIRURGIAS pelo Sistema O^'t" O" Saúde - SUS' ante a necessidade da Secretaria

Municipal de Saúde o" rt"itulJàÁ 
"n.' "p'i'' 

e' garantir saúde pública ao Município' sendo

que as quantidaAes estimaoJJe relacionadas na planilha anexa Íoram Íixadas com base no

;;;*'"; médio verificados nos anos anteriores'

Dessa forma' ao recebimento deste

processo anexo, com emissão de parecer proÍerido por e

encaminhada ao ' setor competente' que formaliza

ãà*iüiÃàE" DE HosPlrAL' de acordo com a ra

Saúde.

EaJus

Atencio

I Rondon, sin - B

Custódio

Secretário Munlclp I de Saúde

Decreto MuniciPal 071 /201 I

Na

tiÍicativa.

;;;" renovamos protestos de consideração e apreço

e

fax: (93) 35 1 8-2002 CEP: 681 8l-010 - Itaituba - PaÉ

Av. Marecha
- E-mail:

aino Boa EsPerança -Tele

semsa@itaituba Pa 
gov br lia rtu


		2019-09-06T15:20:23-0300
	IAMAX PRADO CUSTODIO:74293095268




