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Itaituba-Pará

OFICIO/PROPLAN/SEMSA NO 21 8/201 8

A DIRETORIA DE COMPRAS _ DICOM/JURiDICO

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificativa para contrataÇão de empresa para o fornecimento de I/IATERIAIS

PARA LABORATORIO, HEMOPA, CTA e ENDEMIAS

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimenta-lo venho através do presente' justiÍicar a

Vossa Senhoria. por meios dos documentos anexos a contíataÇão de empresa para o

fornecimento de MATERIAIS PARA LABORATORIO, HEtvloPA, CTA e ENDEIVIIAS, para

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEIVISA' or um riodo de

12(doze) meses

AaquisiÇãodosmateriaistemporfinaIidadeoreabaSteclmentodos
estoques, para atender as necessidades da secretarla t\4unicipal de saúde, durante 01

(um) ano, a partir da assinatura do contrato, no sentido de garantir a ações da lVlédta e

Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar no Município, visando o atendimento de toda

demanda.

Que a contratação em apreÇo é imprescindível pa? a continuidade das

atividades desenvolvidas pela Secretaria Ít/unicipal de Saúde. no sentido de garantrr a

saúde pública, a toda população do Ívlunicípio.

Como é do conhecimento de todo cidadão, o direrto 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 hurnano.

portanto o Poder Público tem o dever de prover condiçóes indispensáveis ao seu pleno

exercicio.

A ConstituiÇão Federal de 1988 foi à primeira constituiÇão brasileira a

positivar o direito à saúde como direito fundamental e assim dispôs:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado garattliclo

mediante políticas soclals e ecoDômicas qLle visen à te(1uÇaa clo risco cie
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doença e de outros agravos e ao acesso ii niversal e igualitário âs aÇÕes e serviços

para sua ptomoçàa. proteçào e recupet aÇàa

An. 197. São de relevância púb/ica as acóes e servicos de saúde

cabendo ao Poder Público dlspor nos lermos da /er, sobre sLta regLtlamentaçãa.

fiscalização e controle devendo sua execução ser feita diretamente oLt alravés de

terceiros e. também. por pessoa fisica ou juridica de dtreito pnvado (griÍo nosso)

Em razáo do dever de garantir os serviços de saúde não pode o l\/unicípio

correr o risco de adiar o processo licitatório, devendo buscar na lei e nos princípios

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 IVlateriais para Laboratório, anle a necessidade da

secretaria tvlunicipal de saúde de ltaituba/PA em suprir e, garantir saúde pública ao

Município. sendo que as quantidades estimadas e relacionadas na planilha anexa foram

fixadas com base no consumo mêdio veriÍicados nos anos anteriores

Dessa forma, ao recebimento deste ofício solicita-se a avaliação do

processo anexo. com emissão de parecer administrativo proferido por esta Drretoria, para

que, ao fim, seja encaminhada ao setor competente, que formalizará o Processo Licitatórto

PATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE IVATERIAIS PARA LABORATORIO HEI\IOPA,

CTA C ENDEIT/IIAS.

Na oportu n de, renovamos protestos de consideração e apreÇo

Atenciosame

lama to

Secretá rl pal de

Decreto Municipal 00812017
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