
Secretaria Municipal cio Saúde

gred '' de Soas;;, n-' 47, entro, Imperafriz-ma

Diante da situação atuai, solicitamos e locação de um imóvel destinado ao

estabe lecido de um Hospital de Campanha ciirec icnado as atividades indispensáveis

ao enfrentamento, e tratamento dos usuário;: do Sistema Único expostos ao

Coron avírus, onde irá funcionar 49 (quarenta e nove) leitos de enfermaria e 10 (dez)

leitos de UTÍ - Unidade de Tratamento intensivo

No Brasil já temos muitos casos, confirmados pelo Coronavírus, diante

é imprescindivei que os serviços de saúde estejam preparados para o

amenio do novo agente infeccioso.

Frisa-se que atualmente o Município de Imperatriz não dispõe de espaço

uficiente para desenvolver as atividades indispensáveis ao enfrentamento, e

nto dos usuários do Sistema Único expoco^ ao Coronavírus.

Como sabido, o mundo está diante de um cenário epidemiológico

preodupante de emergência em saúde pública causada pelo agente do novo

Coronavírus (SARS-CoV-19) "a qual, a Organização Mundial de Saúde procedeu,

em 30 de janeiro de 2020, 2 Declaração de Emergência em Saúde Pública de

Impoitância Internacionai, em decorrência da imecção humana pelo novo vírus.

Imperatriz - MA, 02 de abril de 2020.
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Assun o: Locação de imóvel, nesta Cidade de Imperatriz - MA, para

funcionamento do Hospital de Campanha COVID-19 do Município de

impe atriz-MA.
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Atenciosamente,

consideração.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e

No caso em questão, resta configurada a hipótese de utilização da

contratação direta por dispensa de licitação, nos termos do art. 24, inciso X, da Lei

8.666/93, e art. 4o, da Lei n 13.979 de 2020, haja vista que o imóvel atende as

necessidades de estrutura e localização, bem como seu preço está compatível com

o valor de mercado.
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