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A DIRETORIA DE COMPI!\S - DI('OvI/J I'' IIíI)I(]()

ILMO Sf,NIiOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificativa pala contrataçào dc

manutenção pt'eventiva e col.lsello clc cetlttais tlc ar c

l drr M Lttlte tPttt

materiais Para

condicionado'

Senhor Diretor,

SAUDE.

Justihca-se esta contratação'

para realização de manutenção prevent'

condicionados, que ProPiciam o me

jurisdicionadas a esta SecretaÍl4
indivel para a continuidade das atividades

Onde a contrataçãtl em apreço é imPresc

no seuticlo de garantir a saútle pública' de

desenvolvidas pela Secretatia Municipal de Saúde'

acordo com a legislaçào enr vigor' a toda popr'rlaçàt

itr.littt.

nascido na declalação tlos direitos humanos oom precedente na

tunilaltlcutais cio houle n'
r.rm dirciro cÔnstittlcionaln-tente 

asse gLlritdo

dignidade da Pessoa huma

a todos. inerente à vida' bem

na. sendo que a sairde e

maior do ser hr;tna . porlanto o Poder Pirblico ten o derer de

prover condições indisPensav eis ao seu Pleno exetctct

tendo em vista a necessidade de adquirir materlals'

iva e conse(os de aparelhos de centrais de ar e ar

Ihor contbrto térmico e tlmbienle clas unitlades

Hontado em ctrmprimentalo' venho atrar'és do plesente' iustiÍicar a Vossa Senhorta' pttt'

meios dos docu*entos anexos' a contrataçà() 
1t 

t'.,''::t],.:"'.tll::::"tl.],t::::;l::"t'*:

materiais necessários para realizar mantüenção preventrva e "r:;.t;;;a"t a Secte

aparelhos de ar condicionud*' ptn"nt"ntes as unidades itrrisdicionadas a Sectetartlr

Municipal de Saúde - SEMSA de ltaitr'rba' oor unr Deríotlo tle 12 Ineses

consideranclo qrre a rel.erida conlrirruçi.lo r.c'nr P()r liDirlirllr(lc" suprir ls tiecessitlrttlcs

do Município de [taituba' ut"nd"ndo à demanda cla SECI{E'|Ai{IA MUNIC IPAL DIr

Como e do conllec'tnretlto de todo cir'i o .iiteito a s'iir..lc ú ttlll Jos Jirflt(r5

rit.,llri'l)'
ie I r ri 1 S-10{)l (.1 l']
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Em razão do dever de garantir os serviços de saúde não pode o Município corre

risco de adiar o processo ri.,,Liu. o.r.ndo buscar na lci c tros principios ttorleadorc:

Adminislração Pública uma fr:rma de solução qr'te \'á ao cncontro do ir.rteresse público'

Para tanto' :*ttnt"-t" o p'ott"o licitatór'io paÍa contratação elllpr

especializada em fornecimento de materiais para manLltenção preventiva e conse(os

centrais de ar e aparelhos t1e ar cotrtlicii'ttlltlos

[)cssa lirtttlil ii() lee(l-rllllelllr) .'l"te ''ll'tr' :''lic tlt-:e ;r llrrtil:rçiio 'i() lll(r!'sso

l.)e\ü. eLrllr errri:.,i,, ,rç lr:rrr.!ir.iJlrirrirLr.rtir.'1r'.'litt't" 
,"1 ':'l:r l);l'l 'l lr' 1"11 1'1""r.' ':trr'

sejaenoanrinhadaaoseloloOmpetente.cltrelbrllralizarliclProccsstlLicrtatóritlparlare|tritla

PREFEITURA MUNICIPAL DE^I'I'AITUBA
' ""'§"".*t*tin Municipal tle Saútlc
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Na

justificativa , -^:.r^-^^ã1\ p 
^nrÉ,(:o

"r"ir"tO"O." 
renovamos protestos cle consiclelação e apreço

ro
da

esa

de

CONTRATAÇÃO

tü iosamcnle.
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ódirt

Sec un l c ll)a I tie Saútle
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