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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Sec relâriâ Municipal tle Saúde

Itaituba-Pará
OFÍCIO/PROPLAN/SEMSA N. 021/201 8

A
DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURíDICO

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificativa para contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros
Alimentícios.

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

FORNECI[/ENTO DE GÊNEROS ALIIVENTíClOS, para atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Saúde - SEIMSA, por um período de '12 meses.

A aquisição dos gêneros alimentÍcios tem por finalidade, atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de ltaituba, durante todo o ano de 2018,
para suprir as necessidades abaixo elencadas:

a) Fornecer alimentação aos pacientes e acompanhantes que íazem

tratamentos pela Secretaria Municipal de Saúde de ltaituba via TFD -
Tratamento Fora do Domicílio, na cidade de Santarém, ou seja.

aqueles que ficam hospedados na Casa de Apoio de Santarém,

b) Fornecer alimentação aos pacientes e acompanhantes do Hospital

Municipal de ltaituba

c) Fornecer alimentação aos servidores da Unidade Básica de Saúde de

Miritituba, distrito de ltaituba/PA, já que se trata de um Posto de Saúde

de Pronto-Atendimento, o qual funciona 24 horas por dia;

e) E, fornecer alimentação aos servidores da Vigilância e Saúde, e
servidores do Conselho Municipal de Saúde de ltaituba - CMSI no

desenvolvimento de suas ões
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d) Fornecer alimentação aos pacientes usuários do CPAS lll - Centro de

Atenção Pisicossocial de ltaituba/PA;
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O fornecimento das principais refeiçôes é um direito garantido pela

Constituiçáo Federal e por leis específicas aos pacientes e acompanhantes, nos hospitais,

unidade básica de saúde, centro de atendimento de saúde, ou mesmo, quando estão em

viagens para tratamento de saúde.

Ademais,acontrataÇáoemapreçoéimprescindivelparaacontinuidade
das atividades desenvolvidas por esta secretaria, no sentido de garantir a saúde pública, a

toda população do MunicíPio,

Paratanto,Justifica-seacontrataçãodeempresaespecializadaem
fornecimento de gêneros alimentícios, ante a necessidade da secretaria Municipal de saúde

deltaituba/PAemsupriregarantiraalimentaçãoaospacientes,acompanhantese
servidores, especificados acima, sendo que as quantidades estimadas foram fixadas com

base no consumo medio veriíicados nos anos anteriores

Que, a licitaçáo terá como obietivo estabelecer direlÍizes para a

contrataÇão de empresa especializada no fornecimento de Gêneros Allmentícios. por um

período de ,12 (doze) meses, para atender aS necessidades da Secretaria Municipal de

Sâúde de ltaituba.

Dessaforma,aorecebimentodesteofíciosolicita-seaavaliaçãodo
processo anexo, com emissão de parecer administrativo proferido por esta Diretoria, para

que,aofim'sejaencaminhadaaosetorcompetente,queformalizaráoProcessoLicitatório

PATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE

GÊNEROS ALIMENTiCIOS.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e apreÇo

Aten samente

lamax stodio

Secretário MuniciPal de Saúde
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