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PREFEITURA MUNICIPAL DESANT’ANA DO LIVRAMEN-
TO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 005/2017 – Processo Adm. nº 
04589/2017
Objeto: Aquisição de Utensílios para Copa e Cozinha – Lici-
tação Exclusiva: MEI, ME e EPP
Data: 19/07/2017 – 09 horas
Sessão Pública: www.portaldecompraspublicas.com.br
Pregão Eletrônico nº 006/2017 – Processo Adm. nº 
04930/2017
Objeto: Aquisição Parcelada de Complemento Alimentar Tipo 
I e Tipo II – Licitação Exclusiva:
MEI, ME e EPP
Data: 21/07/2017 – 09 horas
Sessão Pública: www.portaldecompraspublicas.com.br
Editais à disposição: www.portaldecompraspúblicas.com.br. 
, www.sdolivramento.com.br
Pregão Presencial nº 020/2017 – Processo Adm. nº 
04702/2017
Objeto: Aquisição de Materiais para Bombeiros – Licitação 
Exclusiva: MEI, ME e EPP
Data: 20/07/2017 – 09 horas
Pregão Presencial nº 021/2017 – Processo Adm. nº 
04857/2017
Objeto: Aquisição de Peças e Serviços Para Veículos - Licita-
ção Exclusiva: MEI, ME e EPP
Data: 24/07/2017 – 09 horas
Editais à disposição: www.sdolivramento.com.br
Informações: Fone (55) 3968-1014. E-mail: pmllicitacoes@
yahoo.com.br.

Sant’ Ana do Livramento, 05 de Julho de 2017.
Ricardo do E. Santo Barcellos

Chefe Departamento de Licitações e Contratos

Política
Rodrigo Evaldt  - rodrigo@jornalaplateia.com

A reunião da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
da Santa Casa de Miseri-
córdia de Sant’Ana do Li-
vramento, dessa terça-fei-
ra (04), iniciou com fortes 
discursos parlamentares. 
Isto porque o primeiro en-
contro da CPI foi no dia 09 
de maio, e já há, segundo os 
vereadores, uma cobrança 
da população por não ter 
nenhuma providência por 
parte da Comissão.

Defesa

Os vereadores explica-
ram que ainda levará um 
pouco mais de tempo para 
que sejam concluídas as 
investigações. 

O pr imeiro a fa la r no 
Plenário João Goulart foi 
o vereador Danúbio Bar-
cellos (PP). 

O Parlamentar afirmou 
que não se pode desistir da 
Comissão.  “Muito há que 
ser feito para que possamos 
chegar na missão final, que 
é o encaminhamento do 
resultado da Comissão ao 
Ministério Público. E se 
o MP não resolver, recor-
remos à Cor regedor ia”, 
explicou ele ressaltando 
que ainda existem alguns 
passos a serem dados pela 
CPI.

Em seguida, o vereador 
Marco Monteiro (REDE) 
continuou o discurso que 
seguiu pela mesma linha 
do seu antecessor.

Monteiro afirmou que a 
Câmara está e continuará 
a cumprir o seu papel. “É 
uma oportunidade de se 
mostrar a postura que es-
tamos tendo nesta CPI”, 
disse.

Relatório da Fundatec já havia apontado, 
em 2015, inúmeras falhas na Santa Casa
Documento apresentado apontou
o elevado risco de dano aos 
pacientes do hospital santanense

 O procurador Cristiano 
Fagundes da Silva, o 
presidente da CPI, vereador 
Dagberto dos Reis e o 
vereador Marco Monteiro, 
abriram a sessão. 
(Foto: Cedida/AP)

 Vereador Antonio Zenoir 
realizou a apresentação do 
relatório. 
(Foto: Marcelo Pinto/AP)

 Apresentação 
espantosa

Logo em seguida, o ve-
re a dor A nton io Z enoi r 
(PSD) fez uma apresenta-
ção detalhada com base 
na auditoria realizada pela 
Fundatec, na Santa Casa de 
Misericórdia. 

Segundo o documento, 
a  conta de pessoal é a de 
maior peso entre os demais 
itens de custo do hospital, 
e o custo da mão-de-obra 
médica é o mais represen-
tativo, sendo que não há 
controle da efetividade e 
das horas realizadas, os 
médicos registravam ho-
rá r ios em liv ro, de uma 
única vez no mês, sem um 
responsável por validação 
das horas efetiva mente 
trabalhadas.

O documento destacou 
que a instituição, naquela 
época, já era incapaz de 
sustentar os seus custos. 

Em 2015 , o hospital já 
não estava traba lha ndo 
em plena ofer ta, mesmo 
assim os patamares ideais 
de ocupação não estavam 
sendo atingidos. 

Uma das questões que 

chamou a atenção daqueles 
que estavam no plenário, e 
principalmente dos fisca-
lizadores que fazem parte 
da CPI da Santa Casa foi 
a informação que inexis-
te escala de cirurgia.  Os 
médicos decidem realizar 
procedimentos cirúrgicos 
mesmo sem condições es-
tr uturais, colocando em 
risco o paciente, eles pró-

prios e o Hospital.
As apresentações espan-

taram os parlamentares, e 
chamaram a atenção para 
as vidas humanas que estão 
em jogo.O relatório trouxe  
ainda uma análise sobre a 
contratação de serviços de 
terceiros, observando que 
a finalidade destes serviços 
não são foco principal da 
instituição, mas que bus-

cam melhorar a eficiência 
e diminuir custos, não tem 
atingido estes objetivos.  

As pontuações do relató-
rio da Fundatec devem con-
tinuar em uma apresenta-
ção na próxima quinta-feira, 
às 10h15min, no plenário da 
Câmara quando os enca-
minhamentos a respeito do 
documento devem ser feitos 
pelos parlamentares.

Uma demanda importan-
te começou a ser articulada 
na capital Gaúcha, nesta 
semana. 

Tudo se deu durante uma 
reunião com a vereadora 
Márcia da Rosa  (PSB) e a 
vice-prefeita Mari Machado, 
com o enca min ha mento 
do projeto de um Polo Tec-
nológico Binacional para 
Sant’Ana do Livramento.

A reunião aconteceu na 
segunda-feira (03) no nú-
cleo de Integração da faixa 

Demanda do polo tecnológico binacional é encaminhada pela 
vereadora Márcia da Rosa e a vice-prefeita  Mari Machado
A demanda foi 
encaminhada
durante uma 
reunião

de fronteira do Rio Grande 
do Sul. 

A vereadora Má rcia da 
Rosa e a vice-prefeita Mari 
Machado participaram de 
uma reunião com o secre-

tário de Educação, Ronaldo 
Kammenauer, e a secretária 
Beatriz Assmann, do De-
partamento de Articulação 
de Por to A legre e outros 
municípios.

A reunião aconteceu na 
segunda-feira, capital da 

Gaúcha. 
(Foto:  Cedida/AP)


