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Assunto: Justificativa pâra aquisição de medicamentos injetáveis.
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Secretaria Municipal de Saúde

Dessa forma, ao recebimento deste oficio, solicita-se a avaliação do processo em
anexo, com emissão de parecer administrativo proferido por esta üretoria, para que, ao fim
seja encaminhada ao setor competente, onde formalizará o processo Licitatório para
aqüsição de medicamentos injetáveis.
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Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e apreço.
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