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JUSTIFICATIVA

OBJETO: Aquisição de passagens fluviais para a Secretaria Municipal de

Assistência Social - SEMDAS, referente ao período de 12 (doze) meses

Com uma ampla oferta de serviços públicos por meio da Rede Municipal de

Assistência Social, a SEMDAS cumpre seu cronograma de atividades diártas, com

atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade tanto social quanto física e

psicológica. Desta forma, é imprescidível o deslocamento de servidores e

colaboradores para a execução dos serviços inerentes às capacitaçÕes,

seminários, acompanhamentos.

A solicitação se justifica pelo fato dos servidores deslocarem-se para outros

municipios em virtude das capacitaçÕes, seminários, bem como, os conselheiros

tutelares em acompanhamento aos menores infratores. Ressalta-se que esses

serviços utilizando o transporte fluvial são de caráter contínuo no âmbito da

assistência social, garantidos no Sistema Unico de Assistência Social - SUAS se

enquadrando, portanto, na categoria de serviços essenciais.

Diante do exposto e dos motivos apresentados acima' solicitarnos a

aquisição de passagens fluviais para atender as demandas da SEMDAS e da sua

Rede Municipal de Assistência Social.

Itaituba, 18 de abril de 2018

Solan tar
Sec. Mun e Assistê cia Social

Dec. no00712017

Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMDAS

Endereço: Av. Transamazônica, ne 583, Bairro Belâ Vista CEP: 68180-230 ltaituba - PA

E-mail: 9q14[45.pmi.pa@lplp3il.comTelefone: {93) 3518 3667



ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM

OBJETO: AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER AS

DEMANDAS DESTA PMI.

A presente justificativa tem como objeto prestação de serviços de

agenciamento de passagens fluvial no trecho ITB/STM e STM/ITB (UM e B/M)

para atender as demandas do Município de ltaituba.

Considerando a necessidade de deslocamento de Secretários, Diretores e

Servidores para treinamento, capacitação e conferencias nos MunicÍpios

vizinhos.

Considerando ser de suma importância o deslocamento através de

lanchas e barcos, uma vez que este Município não disponibiliza voos aéreos

diários.

Considerando que a prestação de contas do quadrimestre deste

Município ser executada por Profissional competente e esse ter que se

deslocar a este Município.

Considerando ainda que o Gestor Municipal precisa se deslocar em busca

de recursos, emendas Parlamentares bem como de interesse desta população.

Conforme acima exposto faz-se necessário a referida solicitação para que

se dê continuidade aos trabalhos as quais levam a entender viável e justificada,

atendendo assim as necessidades do Município.

E, assim sendo é de suma importâ n à realiza çáo do presente processo

licitatória para conclusão mencio a.

taituba, 18 de Abril de 2018.

Ronny Vonn rea Freitas
Secretário Muni pal de ministraçáo

Dec. no. 000112017 02t01t2017

JUSTIFICATIVA
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ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificativa para contratação de empresa para prestação de serviÇos de

agenciamento de passagens fluviais em âmbito nacional.

Senhor Diretor,

Honrado êm cumprimenta-lo, venho através do presente, justificar a

Vossa Senhoria, por meios dos documentos anexos, a contrataçâo de EMPRESA PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS, PATA

atender as necessidades da Secretarta Municipal de Saúde de ltaituba - SEMSA, por um

ríodo de 01 um an

O agenciamento de passagens fluviais tem por Íinalidade atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de ltaituba, durante todo o ano de 2018,

no sentido de garantrr aos pacientes e seus acompanhantes, o transporte dos mesmos até a

cidade de destino, onde serão realizadas as consultas e tratamentos médicos.

Dessa forma, justifica-se a contratação de empresa para prestação de

serviço de agenciamento de passagem fluvial, tendo em vista que o Municipio é

responsável por garantir o transporte dos usuários do SUS - Sistema Unico de Saúde,

que necessitam de tratamentos via TFD - Tratamento Fora do Domlcílio

A Constituiçâo Federal de 1988 foi à primeira constituiÇâo brasileira a

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

Att. 196. A saúde é direito de dever do Estado garantido

mediante politicas soclals e econôm /cas q visem à redução do risco de
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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 maioÍ do ser humano,

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

exercício.
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doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às aÇôes e serylços

para sua promoção. proteção e recuperação.

Art. 197. Sáo de relevância pública as aÇôes e seryiÇos de saúde

cabendo ao Poder Público d/spor. ,,los termos da lei. sobre sua regulamenlação,

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou atravês de

terceiros e, também, por pessoa Íísica ou jurÍdica de direito privado. (grifo nosso)

Ém ruzão do dever de garantir os serviços de saúde não pode o MunicÍpio

corÍer 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.

Ea stificativa

Na op nidade, renovamos protestos de consideraçáo e apreço
Atencrosam

lamax Pr, o

Secretário Municipal de

Decreto Municipal 00812017

Av. Marechal Rondon, s/lr Baino Boa Esperança -Teletax: (91) l5 I 8-2t102 CEtr: 68 I 8 I -0 l0 trailuba lrora
[:-nrail: sernsaú]i]aituba.na.gQa!2g, ianra1pgçlo(ll itaitub!r.p!+toy.ú

5ÊCRETARIA MUNICIFAL DE SAUOE ff@a
3'r*3-LE

Para tanto, Justifica-se o processo licitatório para contratação de empresa
para prestaÇão de serviço de agenciamento de passagem fluvial, ante a necessidade da

Secretaria Municipal de Saúde de ltaituba/PA em suprir, e, garanttr saúde pública ao

Município, sendo que as quantidades de passagens estimadas e relacionadas na planilha

anexa foram fixadas com base no consumo médio verificados nos anos anteíiores.

Portanto, ao recebimento deste ofícro solicita-se a avaliação do processo

anexo, com emissão de parecer administrativo proferido por esta Diretoria, para que, ao fim
seja encaminhada ao setor competente, que formalizará o Processo Licitatórjo para

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA para prestação de serviço de agenciamento de passagem

fluvial.
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