
PTIEFI! ITUITA MUNICIPAL DE II'AITUI}A
SecrcÍaria Municipal rte Saútlc

Itrituba-Pará.
OIiÍ('lO/SEMSz\ N. 093/2020

A I)II{ETORIT\ DE COMPRAS DTCOM
IL\4O SENI]C)R DIRE]ITOR

JOELSON DI' AGUIAR.

Âssunt.tt: .lustitlcativa p.lra aquisiçâo de ntateriais c insumos odontológicos.

Scrilior.Dir.uLor,

Honrado em cumprimentá-lo, veúo por meio destes, justificar a vossa Senhoria,
por meios dos documentos em anexos a contratação de empresa para o fornecime[to de
mateliais e insumos odontológicos, para atender as nccessidades <la socretaria Municipal de

Saúde de ltaituba - SEMSA, por urn per.ío<io de I 2 rneses.

('onsiclerando clue os materiais a serem adqr.ririrlos visam garantir a assistência

odontológica dos pacientes atendidos nas unidades Básicas de sairde, tentlo enr yi.tr qrre os

scrviços de otloulologiit 1ell'l con'to ob.jetivo. illuar na prevcnção. diagnósl ico c tratlnrcnto das

alL'içõcs hrrcais que'aràrrnr o pacierte intcrlerinclo iril srra rccuperação da saúde.

Corl siclelittrtio que o lbrnecirnenlo rkrs nrateriais e insumos odontológicos é um

di.eito garantido pela constituição Fede'al e pol ieis espccilicas aos pacicntcs, cluc sào

atcndidos pela saúde pública, ou scja, pacientcs clue I'tzcrn lr.alurrreutos pelo sUS - Sisterla

Único de Saúde. igualmcnte, a contratação enr apreço e inrplesoiudii,cl par.a a copriluitlade

das atividacles desenvolvidas por esta secrelaria, no sentido rJe garantir a saúde pública a toda

poprrlaçâo do Municípiu.

Conlo é do coúecimento de totlo cidaclâo o dircito ii suíidt- i' urrr d(rs ,liÍ.ilos
Íundamentais do honrem, nascido na dc.claração dos dircitos hurr.nuos conl pl.er.\,(lcn1c na

diglidadc da pessoa httmana, senclo qLte â saúdc ó unr tlircito constitr"rcionu lnrcnte assegurarlo

a tt-rrjos. itlt'retrtc à vide bern maior do ser hurnuno. pofianto o Poder Público tont o dcver de

pro\er cor.rlliçüss indispeDsávcis au seu pletlo uxcrr ícir.r.

Etn |azão do dever cle garantir os selviçrrs de srúdc nio pod,'nr!o côrrc; o ri"r'o tle

adiar o processo licitatório, devenclo .buscar na lci e nos princípios noÍcrdores cla
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Arlministração I'ública' uma forma de solução que vá ao encontro do iutcresse Pirblico' para

tanto, JustiÍica-se o processo Iicitatório para conlrúação d., empt'esa cspecializada em

fbrnecirnento de natcriais e instttlttrs odorrtológicos' ttÚc a necessiclade da Secretaria

Municipal de Saúde de ltaituba/PA' em srtprir e garantir saúdc pública ao Município'

Dessat.orma.aorecebimentodesteoljsio'solicite.scaavalilçIotlopt..lccsst.tt'm

anexo. conl emissixr de parecer rtcll.rlinistrativir ploll';itlo Por estc f)irctor": ** tl "^'1,"'::

sejacncarlritrhailaaosetorcompetentc.otrclctilrnlalrz-ltt.jtol)rocessoLicitlrt,,,riopolailqr.llSlÇllo

dos materiais e iusumos odorÍológicos'

Ii a jtrstiircativa'

Na oporlunidade' l'etlovamos prulestos de consideraçào c apl'eço'

Atenciosa elrtc'

driuno dL ilguiar Coutit,ho

Secrelár'io Nlur.ri cipal de Saúcib

Decreto MuniciPal 0048/2020
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