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Assunto: Justificativa para conÍatação de empresa para o fornecimento de MATERIAIS

TECNICOS DESCARTAVEIS

Senhor Diretor,

Honradoemcumprimenta-lo,venhoatravésdopresente'justiÍicara
vossa senhoria, por meios dos documentos anexos, a contratação de EN/PRESA PARA O

FORNECII\4ENTO DE l\ilATERlAlS TECNICOS DESCARTAVEIS, para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, por um per iodo de 12 meses

A aquisição dos materiais tem por finalidade o reabastecimento dos

estoques, para atender aS necessidades da Secretaria t\Iunicipal de Saúde, durante todo o

ano de 20,18, no sentido de garantir a manutenção do Piso de Atenção Básica, visando o

atendimento de toda demanda do Município

Queacontrataçáoemapreçoéimprescindíve|paraacontinuidadedas
atividades desenvolvidas pela secretaria Municipal de saúde, no sentido de garantir a

saúde pública, a toda população do Municipio.

Como é do conhecimento de todo cidadão' o diÍeito 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,

portanto o Poder Público tem o dever de prover condições indispensáveis ao seu plêno

exercício.

AConstituiçãoFederaldelgS8foiàprimeiraconstituiçâobrasi|eiraa
positivar o direito à saúde como direito fundamental e assim dispÔs:

Art. 196. A saúde é direito de Íodos e dever do EsÍado, garantido

mediante politicas socials e econômícas que visem à redução do risco de

doença e de outros ag vos e ao acesso uruversal e qua tária âs aÇÔes e servrÇos

para sua Promoção, Proteç e recuperação
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Art 197. São de relevância Dública as aÇoes e servtÇos de saúde,

cal)endoaoPoderPÚblicadispor',ostermosda]eisobresuaregulamentaçãa.

fiscatização e controle, devendo sLta execução ser fela direlamente au através de

terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica cte direito privado. (grifo nosso)

En Âzáo do dever de garantir os serviÇos de saúde não pode o Município

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

norteadoresdaAdministraçãoPúblicaumaíormadesoluçãoqueváaoencontrodo
interesse Público.

para tanto, Justifica-se o processo licitatório para contratação de empresa

especializadaemfornecimentodeÍ\/ateriaisTécnicosDescartáveis,anteanecessidadeda
Secretaria Municipal 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 médio veriíicados nos anos anteÍiores'

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

processoanexo,comemissãodepareceradministrativoproÍeridoporestaDiretoria,para
que,aofim,sejaencaminhadaaosetorcompetente'queformalizaráoProcessoLicitatório
paTa COTTNNiAÇÃO DE EMPRESA DE MATERIAIS TECNICOS DESCARTAVEIS,

Na opo nidade, renovamos protestos de consideraÇão e apreço

Atenciosamen
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Secretário ltilunicrPal de SaÚde
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