
SECREÍARIÂ MUNICIPAL OE SAUDÉ

SEfvrsA
COM qUÂ.-IOADE'

\-,/--

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria Municipal de Saúde

Itaituba-Pará.

OFiCIO/PROPLAN/SEMSA N" 038/201 8

Assunto: Justificativa para contratação de empresa para o fornecimento de MATERIAIS

HIDRAULICOS, ELETRICOS E DE CONSTRUÇÂO.

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimenta-lo, venho através do presente, justificar a

Vossa Senhoria, por meios dos documentos anexos, a contratação de EMPRESA para o

fornecimento de MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO, para

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, por um período de

12 meses.

A aquisição dos materiais tem por finalidade o reabastecimento dos

estoques, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Piso de Atenção

Básica, Atendimento Psicossocial, Vigilância e Promoção da Saúde, Conselho Municipal de

saúde e Ações de Média complexidade Ambulatorial e Hospitalar, durante todo o ano de

2018, visando o atendimento de toda demanda do Município.

Que a contratação em apreço e imprescindível para a continuidade das

atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, pois visa o atender a

necessidade básica de manutenção dos prédios da saúde pública.

Em ruzáo do dever de garantir os serviços de saúde não pode o Município

correr o risco de adiar o processo Iicitatório, devendo buscar na lei e nos principios

norteadores da Administração Pública uma forma de solução que vá ao encontro do

interesse público.

Para tanto, Justifica-se o processo licitatÓrio para contratação de empresa

especializada em fornecimento de Materiais Hidráulicos, Elétricos e de construçâo, ante e

necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de ltaituba/PA em suprir, e, garantir um

amplo desenvolvimento do trabalho, sendo que as quantidades estimadas e relacionadas na

planilha anexa foram fixadas com base no consumo médio verificados nos anos anteriores.

Dessa forma, ao recebimento deste ofÍci licita-se a avaliação do

processo anexo, com emissão de parecer administrativo profer or esta Diretoria, para
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que, ao fim, seja encaminhada ao setor competente, que íormalizará o Processo Licitatório

para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA para o fornecimento de MATERIAIS HIDRAULICOS,

ELETRICOS E DE CONSTRUÇÀO.
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