
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria MuniciPal de Saúde

Itaituba-Pará

OFiCIO/PROPLAN/SEMSA N" 1 22I2O2O

À orReronta DE coMPRAs - olcoM/JURiDlco
ILMO SENHOR DIREITOR
JOELSON DE AGUIAR

Assunto:JustificativaparacontrataçãodeEmpresaEspecializadanofornecimentode
materraisaSeremutilizadosnascirurgiasdeortopedia/Traumatologia.

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 UTILIZADOS NAS CIRURGIAS DE

oRToPEDIA/TRAUMAToLoGIA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de

Saúde - SEMSA, rum odo de í2 mese

AaquisiçâodeMateriaistemporfinalidadeoabastecimentodosestoques

do centro cirúrgico de ortopedia/traumatologia do Hospital Municipal de ltaituba,

subordinado à secretaria Municipal de saúde, visando o atendimento da demanda das

cirurgias realizadas.

Que no Município de ltaituba são realizadas cirurgias de ortopédica de

menor complexidade, direito este, garantido aos usuários do sus - sistema unico de

Saúde, razão pela qual se justifica a contratação de Empresas para o fornecimento de

materiais cirúrgicos de ortopedia necessários para atender toda demanda A contrataçáo em

apreço é imprescindível para a continuidade das atividades desenvolvidas pela Secretaria

Municipal de saúde, no sentido de garantir a saúde pública, de acordo com a legislação em

vigor. a toda população do Município.

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

direitos fundamentais do homem, nascido na declaração dos direitos humanos com

precedente na dignidade da pessoa humana, sendo que a saúde é um direito

constitucionalmente assegurado a todos, inerente à vida, bem maior do ser humano'
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portanto o poder púbrico tem o dever de prover condições indispensáveis ao seu prenoexercÍcio
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