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MEMORANDO INTERNO

Sucupira do Riachão (N4A), 27 de abril de 2022

A Sua Excelência o Senhor
Walterlins Rodrigues de Azevedo

Prefeito Municipal
Nesta

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o, sirvo-me presente para solicitar a Vossa Excelência a Contratação

de pessoa física, com amparo legal na lN ns tt6/2021, para locação de 01 Van para atender os

pacientes que precisam fazer tratamento fora do domicílio- TFD.

Essa contratação tem a finalidade de atender à demanda da Secretaria lVlunicipal de

Saúde, no funcionamento do Tratamento Fora de Domicilio - TFD de pessoas usuárias do Sistema

Unico de Saúde - SUS durante o exercício de 2022. A Locação desse veículo se dá pela necessidade de

transporte e locomoção dos pacientes de tratamento fora de domicilio entre hospitais da rede púbilca

Municipal e Estadual, garantindo assim, integridade, pois se trata-se de um serviço essencial, contínuo

e'ininterrupto, não podendo, portanto sofrer descontinuidade. A contratação por meio de locação se

torna mais vantajosa para a Administração Pública pelo fator econômico, já que a vencedora

disponibilizará veículos 24 horas, ficando ainda responsável pela manutenção e substituição deste,

quando necessário, conforrne especificações abaixo.

Veículo tipo Van com capacidade mínima de 16 passageiros, com ar condicionado, direção hidráulica,

motor diesel, 4x2, em bom estado de conservação, com todos os equipamentos de segurança, com

degraus ou rampa que permita a descida/subida de maneira confortável dos pacientes, podendo estes

serem adaptados escada/rampa acessória, revisado conforme o código de transito brasileiro vigente,

Janelas Amplas e Escurecidas, Mecânica a toda Prova, Documentação em Dia, para a secretaria

Municipal de Saúde realizar o transporte de pacientes para tratamento fora do domicilio - TFD.

Sem mais, renovo meus protestos de estima e consideração.

Respeitosa mente,
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Secretária t\zlunicipal de Saúde
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ASSUNTO: LOCAÇÃO DE VETCULOS.


