
Er-
SEfvr§A

--PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria Municipal de Saúde

Itaituba-Pará
OFICIO/PROPLAN/SEMSA NO í í612018

A
DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURiDICO
ILMO SENHOR DIREITOR
JOELSON OE AGUIAR

Assunto: Justificativa para contrataÇão de empresa especializada para fornecimento de 03
(três) Ambulância tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta.

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimenta-lo, venho através do presente, justiÍicar a

necessidade de Contratação de uma Empresa Especializada, para o íornecimento de 03

(três) ambulância tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta, para atender as necessidades

da Secretaria Municipal de Saúde.

O veículo em questão se trata de uma AMBULANCIA TIPO A - Simples

Remoção Tipo Furgoneta - modelo furgoneta com carroceria em aÇo ou monobloco e

original de fábrica, zero km; adaptado para ambulância de SIMPLES RE[/]OÇÃO. com

capacidade mínima de carga de 501; potência mínima 85cv, com equipamentos obrigatórios

exigidos pelo CONTRAN. As dimensoes e outras especiíicaçÕes do veículo terrestre

deverão obedecer às normas da ABNT - NBR 14561/2000, de julho de 2000.

A ambulância tipo A é definida como veículo destinado ao transporte por

condição de caráter temporário ou permanente, em decúbito horizontal, de pacienles que

não apresentem risco de vida, para remoção simples e de caráter eletivo, conforme

classificação estabelecida pela Portaria sob no 2.048/GM/MS de 05 de novembro de 2002.

Assim, tendo em vista a ambulância ser um veiculo terrestre destinada

exclusivamente ao transporte de enfermos, a ambulância tipo A, especificamente, aplicará

ao deslocamento programado de pacientes de programas eletivos dentro do próprio

Município de residência ou para outro município nas regiÕes de saúde de reíerência.

conforme pactuação e articulaÇâo com as estruturas de regulação de acesso.

lgualmente a ambulância de transporte poderá ser utilizada em casos de

alta ou internaÇôes hospitalares, atendrmentos domrciliares e pata reahzação de
procedimentos ambulatonais na Rede de AtenÇão à Saúde.

A população de ltaituba é praticamente dependente do SUS - Sistema

Unico de Saúde, sendo frequentes os deslocamentos de pacientes dentro do limite do

Município para realizar seus tratamentos eletivos, das qu a ependem dos Serviços de

Saúde
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Dessa forma, a contrataÇão em apreço e imprescindível para a

continuidade das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Como é do conhecimento de todo cidadão, o direito à saúde é um dos

direitos fundamentais do homem, nascido na declaração dos direitos humanos com

precedente na dignidade da pessoa humana, sendo que a saúde é um direito

constitucionalmente assegurado a todos, inerente à vida. bem maior do ser humano,

portanto o Poder Público tem o dever de prover condições indispensáveis ao seu pleno

exercício.

A Constituiçâo Federal de 1988 foi à primeira constituição brasileira a

positivar o direito à saúde como direito fundamental e assim dispÔs.

Art. 196. A saúde é direito de Íodos e dever do Estado garantido

mediante políticas soclais e econômicas que visem à redução do risco de

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às açÕês e servlços

para sua promoção. proteçáo e recuperação

Att. 197. Sáo de relevânci ública as a oes e serv, Cos de saúdeao c

cabendo ao Poder Público dispor. nos termos da lei. sobre sua regulamentação.

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de

terceiros e, também, por pessoa fisica ou iurídica de direito privado. (grifo nosso)

Em ezáo do dever de garantir os serviÇos de saúde não pode o Municipio

correr o risco de adiar o processo licitatório, devendo buscar na lei e nos princípios

norteadores da Administraçâo Pública uma forma de solução que vá ao encontro do

interesse público.

Dessa forma, ao recebimento deste ofício solicita-se a avaliação do

processo anexo, com emissão de parecer proferido por esta Diretoria, para que, ao fim, seja

encaminhada ao setor competente, que formalizará o Processo Licitatório para a

CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, no fornecimento de 03 (três) ambulâncra

tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta.

E a justificativa.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideraÇão e apreÇo

Atencios ente

lamax di
Secretário Municipal de Saúde

Decreto l\ilu nicip al A0ü2017.
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