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Não-Me-Toque/RS, 10 de maio de 2021. 

 

 

O HOSPITAL BENEFICÊNCIA ALTO JACUÍ, inscrito no CNPJ sob nº 91.495.994/0001-10 e 

CNES nº 2246910, Gestão Estadual – FES (Fundo Estadual de Saúde), a qual é uma instituição 

filantrópica e sem fins lucrativos, que há mais de 77 anos presta serviços à comunidade de Não-Me-

Toque e também de municípios da região. Possui atualmente 50 leitos, sendo 33 desses ofertados ao 

Sistema Único de Saúde – SUS, aonde realiza em média 1.700 atendimentos por mês, no qual oferece 

atendimento médico-hospitalar de urgência/emergência, 24 horas por dia, 07 dias da semana, em 

regime de plantão médico presencial diurno/noturno e em sábados, domingos e feriados, com todo 

atendimento de enfermagem e infraestrutura hospitalar; disponibiliza serviços médicos de anestesia, 

cirurgia, pediatria e obstetrícia; realiza internações clínicas e cirúrgicas; mantendo as ações de saúde de 

acesso universal, igualitário e gratuito, sendo assim, responsável por todo o atendimento aos usuários 

do SUS do Município e também municípios menores vizinhos como Victor Graeff, e também é a 

referência e responsável por todos os atendimentos ambulatoriais e internações de pacientes suspeitos 

ou confirmados com Coronavírus – Covid-19. 

 

O Hospital funciona desde a sua fundação, dentro de sua finalidade estatutária, comunitária e 

filantrópica, não tem acionistas, é da comunidade, não visa lucros, o qual é dirigido por uma diretoria 

totalmente voluntária, não remunerada e sem fins políticos. 

 

Objetivo do Projeto: Necessidade em adquirir 03 (três) camas elétricas para serem utilizadas 

nos pacientes debilitados que estarão no setor de recuperação pós-anestésica. 

 

Abrangência da Execução do Projeto: Com a aquisição desse equipamento médico-hospitalar, 

será possível atender os pacientes cirúrgicos, assegurando na movimentação dos mesmos, com a 

utilização de camas elétricas. 
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Os atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde- SUS hoje representa para nossa 

Entidade em torno de 80% a 85% dos Pacientes pelo SUS, entretanto para podermos efetuar com maior 

confiabilidade e precisão os atendimentos de nossos pacientes que submetem-se a procedimentos 

cirúrgicos, necessitamos de 03 (três) camas elétricas que serão utilizadas no setor de área de 

recuperação pós anestésica, pois a serem pacientes cirúrgicos e enfermos essas camas facilitam na 

locomoção e recuperação dos mesmos, aonde para que o paciente disponha dos cuidados necessita de 

um aparato para o seu tratamento, e nesse caso a cama hospitalar elétrica é fundamental, pois é 

projetada com a finalidade de oferecer conforto e segurança nos movimentos utilizados. 

Devido a todos esses fatos, necessitamos com a maior brevidade possível adquirir essas camas 

elétricas e garantir assim segurança e qualidade nos atendimentos prestados aos nossos pacientes.  

 

Ações Necessárias: A fim da nossa Entidade obter a aquisição de 03 (três) camas elétricas 

realizou um orçamento prévio do valor desse equipamento médico-hospitalar. 

 

Custo da execução do Projeto: O valor total orçado para a aquisição de 03 (três) camas 

elétricas é de R$ 32.292,00 (Trinta e dois mil  duzentos e noventa e dois reais), sendo o custo de cada 

cama de R$ 10.764,00 (Dez mil setecentos e sessenta e quatro reais) 

Anexos: fotos da área de recuperação pós anestésica, local aonde serão colocadas essas camas 

elétricas. 

 

Na certeza que nosso pedido merecerá atenção especial de Vossa Excelência, colocamos a vossa 

disposição e, em nome da Diretoria antecipamos os votos de elevada estima e consideração.  

Atenciosamente, 

 

Paulo Roberto Cervi 

Presidente 

Hospital Beneficência Alto Jacuí 
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