
 

Oficio n° 278/SMS/PMT.                                                         Tucumã-PA, de 16 março de 2022.  

A: Prefeitura Municipal de Tucumã-PA 

     Comissão Permanente de Licitação 

     Presidente 

 

Assunto: Solicitação de Locação de imóvel Urbano Para Atender as atividades do Tratamento Fora do 

Domicilio (TFD). 

 

Senhora Presidente, 

 

  Cumpre informar a Vossa Senhoria das necessidades de Locação de imóvel Urbano Para Atender 

as Atividades do Serviço de Tratamento Fora do Domicilio (TFD). Isto, por um período de doze meses, 

correspondente ao exercício de 2022, considerando que o atual contrato firmado para este fim, encontra-se 

em fase de fim de vigência. 

 

Importante frisar, que o Serviço de Tratamento Fora do Domicilio (TFD) e instituído pela 

Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa 

garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município 

de origem por falta de condições técnicas. Assim, o TFD consiste em uma ajuda de custo ao paciente, e 

em alguns casos, também ao acompanhante, encaminhados por ordem médica à unidades de saúde de outro 

município ou Estado da Federação, quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de 

residência do mesmo, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado no período 

estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários existentes.  

Destina-se a pacientes que necessitem de assistência médico-hospitalar cujo procedimento seja 

Considerado de alta e média complexidade eletiva. 

O PROGRAMA OFERECE 

• Consulta, tratamento ambulatorial, hospitalar / cirúrgico previamente agendado; 

• Passagens de ida e volta - aos pacientes e se necessário a acompanhantes, para que possam deslocar-se 

até o local onde será realizado o tratamento e retornar a sua cidade de origem; 

• Ajuda de custo para alimentação e hospedagem do paciente e/ou acompanhante enquanto durar o 

tratamento. 

Portanto, por meio deste, solicitamos a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 

de Tucumã-PA, que formalize processo Despensa Licitação para locação de Imóvel Urbano, cito endereço 

Rua Piquia, n° 968, Setor Morumbi, Tucumã – PA, CEP 68385-000, de Propriedade de Propriedade de 

Nicodem Domanski CPF n° 176.054.159-15, Residente na Avenida Belém n° 800, Setor Monte Castelo 

Tucumã – PA, CEP 68385-000. 

 

Valor mensal para locação conforme avaliação patrimonial e proposta R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos 

reais). 

 

Atenciosamente, 

 

 

RENATA DE ARAUJO OLIVEIRA. 

Secretária Municipal de Saúde. 

Dec. N° 093/2021.  
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