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PREFEITU RAMUN ICTPAL DE ITAITUBA
Secretaria MuniciPal de Saúde

Itaitúa-Pará.

OFÍCIO/SEMSA N' 029 I2O2O

A DIRETORIA DE COMPRAS _ DICOM

ILMO SENHOR D]REITOIT

JOELSON DE AGUIAR.

Assunto: Justificativa para aquisição de materiais técnicos descartáveis'

Atenciosamente.

Iomar Prado Cuslótlio
Secretário MunicipaI de Saúde

Decreto Municip al 07 1 1201 9.

Av. Marechal Rondon, s/n - Bairro Boa Esperança Telelax: (93)1518-2002C8P: 68 I 8 I -0 l0 - ltaituba - Pará

Senhor Diretor,

Honradoemcumprimentá-lo,veúopormeiodestes'justificaraVossa.Senhoria'
oor meios dos documentos em anexos a contràtação de enrpresa para o fornecimento de

ír",..iãi. ,e."i.". á...unau.i. para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do

Município de Itaituba-PA, por um período de l2 meses'

Intbrmo que a aquiiição de materiais técnicos descartáveis' atenderá às

necessidades da Secretaria tAunàipui de Saúde de Itaituba-PA, tendo em vista que os materiais

técnicos descartáveis são imprescindível para a continuidade das atividades desenvolvidas pela

l-..r"t..i" Municipal de Saúde, tanto no Hospital Municipal quanto nas Unidades Básicas de

iaúde, garantindo assim a saúde pública a toda população do Município'

Em razão do dever dá garantir o"ti'içot de saúde' não podendo correr o. risco de

adiar o processo licitatório, dJvendo buscar na lei e nos princípios norteadores da

Administiação pública, u.u iorrnu de solução que vá ao encontro do interesse Público, para

tanto, JustiÍica-se o processo licitatório para contratação de empresa especializada em

fornecimento de matáriais técnicos descartáveis, para suprir e garantir saúde pública ao

Município, sendo que as quantidades estimadas Íbram fixadas com base no consumo médio

verificados nos anos anteriores.
Dessafotma,aorecebimentodesteoficio,solicita-seaavaliaçãodoprocessoem

anexo, com emissão de parecer administrativo prolerido por esta Diretoria, para que, ao fim

seja encaminhada ao setór competente, onde Íbrmalizará o Processo Licitatório para aquisição

de materiais 1écnicos descartáveis.

E a j ustilicativa.
Na oportunidade. renovamos protestos de considelação e apreço'

E-mail; semsa@itaitu ba.oa.sov.br i' iamax.prado(ô itaituba.pa.gov.br
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