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ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUTAR

assunto: JustiÍicativa para contratação de empresa para o fomecimento de TESTE PARA

Côu,o - *'t. coM 20 TESTES

Honrado em cumprimenta-ro' venho 11ffi.::'lJ #ã;lTli"'il ã

Vossa Senhoria, p", ."". ::. oT;fl:à'iir"1"iliJ ;:il ;ffi;;;r;, para atender as

FoRNEcrMENro DE rE:lEJlll iê;0" - sEt'.n
necessidades da Secretaria tt

A aquisiçáo dos TESTES COvf;'rS- fem 
por Íinalidade' atender as

necessidades da secretaria;'*'j;; ;oe oe rtartuÀã' no que diz Íespeito ao surto

:::#il; quê tem atinsido muitos Países'

O fornecimento dos medicament: U 

-'^i 
direito garantido pela Constituição

Federa, e por,eis especín,Ti"1Hruiat:;:í{t"J:"'tr 3:l;:"*" 
púbri ca' o u sel a'

pacientes que fazem tratam 
. imprescindÍver para a continuidade

lsualmente' a contratação "':'::"^:;iil-olg""n'ii a saúde pública' a

das atividades de]envolvidas por esta SecretaÍia' no se

toda PoPulaçáo do MunicíPio'

Dessa forma JustiÍica-se : t*::;J::::":""i'f 
"'$t:ffi::: 

::
empresa especiatizada em forneciment *^m.ej'";#r'l'g"r"nti, saúde pública ao

l"ir"ã,,.-ii-icipal de saúde de ltaituba/PA "' 1:;r: "lo, 
0"." na quantidade de

Município, sendo que as quantidades estimadas foram

0""t"". à""*tes em todo o Municipio'

Como é do conhecimento de todo cidadão' o direito à saúde é um dos

direitos fundam"ntait oo ioãe'l- n"t"loo na declaração dos direitos humanos com

precedente na dlgniaaJe 

"ãt - 

o"t"o" humana' t*ià *" a saúde e um direito

constitucionalment" ""üuàão 
ã ã":' 

'":1".:j"^^" 
vida' bem maior do ser humano'

portanto o poder púbtico tem o dever de prover *noto*" indispensáveis ao seu pleno

Senhor Diretor,

exercício

Rondon, s/n - BAv. Marechal
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í""""t"t1" MuniciPal de Saúde

A Constituiçáo Federal de 1988 Íoi à primeira

positivar o direito à saúOe como direito fundamental e assim dispÔs:

constituição brasileira a

e
garantido

Aft. 196.

mediante politicas soct'ais e econômic as que visen à redução do risco de

doença e de outros agravos e ao acesso Ún iversal e iguatitáio às ações e servigos

para sua promoção, Proteção e recuPeração'

Aft. 197.
da tei, sobre sua regulamentação'

cabendo ao Poder PÚblico dispor' nos teflnos

ser feita diretamente ou através de

fiscalização e controle, devendo sua execução

de direito Privado (griÍo nosso)

terceiros e' também, por pessoa física ou iurÍdica

ê

Êm razáodo dever de garantir os serviços de saúde "t: 
po1"^-" y*:'O'"

correr o risco de 
"oit' 

o p'Ji"t"Jl'ãi*u''o' devendo buscar na lei e nos principros

norteadores da Administraç;;;;i'"; uma forma de solução que vá ao encontro do

Além do mais' apesar de náo ser o.fundamento deste expediente' mas náo

é demais dizer que, ** *ijdil#flifü [,iH',tT illil"",lll;loderíamos'
inclusive, lançar mão do que t

Att 24 É disr,ensávet a ticitacão:

[rv] ' no" """o" 
d" "^"rsê'çi4 ":,,..::^:i,?:'::: JZ!!iff;'ll-"0"

""o"t"n'ud'' 
u *d'"1:-::'Í:T.1y;#Znffi:::;i7:'i':;

ou comprometer a segurança de pessoas' ol

Ôen§' pÚbíicos ou pafticulares' e somentê Darít os bens necessános ao

atendimento da situação emergencial ou catamitosa e para as parcetas de obras e

'"''oo' 
o'"1o" sam ser ,a:nctutd"' 

'o 'À'o 
máximo de 180 (cento e oitenta)

ai's 
"on"'c'i'vos 

e ininterruptos' contados da ocoflência da emergéncia ou

catamidade,vedadaaprorrogaçãodoslBspectiyoscontrafos.(gifonosso)

Ademais o art 13 do Decreto Municipal sob no 036/2020' e o art 12 do

interesse Público'

Decreto Municipal 056/2020' determina que:

Decreto Municiqal 03612020 s
Art. 13 -
e

a

VI 19

L 1 9 . (grifo nosso)
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Secretaria MuniciPal de Saúde

D ecreto M u ni c i P al 056/2020

Art, 12 - Fi a

a n'13. (grifo nosso)

Atenciosamente,

de

19

Portanto, a compra direta terá como ob'ietivo estabelecer diretrizes para a

Contratação de empresa especializada no Íornecimento de TESTE PARA COVID - KITS

COM 20 TESTES' por um cutto período de tempo' somente para atender as necessidades

emergenciais do Fundo Municipai de Saúde de ltaituba neste periodo de emergencial'

Dessa forma, ao recebimento deste oficio solicita-se a avaliaçáo do

processo anexo, com emissao de parecer administrativo proferido por esta Diretoria' para

que, ao fim, sêjam encaminhados ao setoÍ competente' que formalizará a Compra dos

TESTES PARA COVID - KITS COM 20 TESTES' nos termos da Planilha anexa' por

dispensa a LicitaÉo, tendo em vista a situaSo de emergência

É a justificativa'

Naoportunidade,renovamosprotestosdeconsideraçãoeapreço.

INNA)( PRADO CUSTODIO

Secretário MuniciPal de Saúde
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