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ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificatava para contrataÇáo de empresa para o fornecimento de PNEUS E

CÂMARAS PARA I\iIOTOS

Senhor Diretor,

Honradoemcumprimenta-lo,venhoatravésdopresente'justificara
Vossa Senhoria, por meios dos documentos anexos, a contratação de EMPRESA PARA O

FORNECTMENTO pNEUS E CÂMARAS PARA MOTOS, para atender as necessidades da

Secretaria ltilunicipal de Saúde de ltaituba - SEMSA, por um período de 12 meses'

A aquisição dos materiais tem por finalidade o reabastecimento dos

estoques,paraatenderaSnecessidadesdaSecretartaMunicipaldeSaúde,durantetodoo
anode20lS.nosentrdodegarantiramanutenÇãodasmotocic|etasquecompóeoFundo
Municipal de Saúde de ltaituba.

Que a contrataÇão em apreço é imprescindivel paru a continuidade das

atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde' pois visa garantir e viabilizar

os Íabalhos desenvolvidos pelos servidores da Secretaria Municipal de Saúde'

Em razáo 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

norteadores da Administração Pública uma forma de solução que vá ao encontro do

interesse público.

Paratanto,Justifica.Seoprocessolicitatórioparacontrataçâodeempresa
para o fornecimento de pneus e câmaras de motocicletas, ante a necessidade da secretaria

MunicipaldeSaúdedeltaituba/PAemsuprirodesenvo|vimentocomagilidade,doFundo
Municipa|deSaúde,sendoqueaSquantidadesestimadaserelacionadasnaplanilhaanexa
foramfixadascombasenoconsumomédioverificadosnosanosanteriores,

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

processo anexo, com emissão de recer administrativo proferido por esta Diretoria, para

etente, que formalizará o Processo Licitatório

,,saúoÉ PUaLrcÂ õoM auÂLroÁDE"

pque, ao fim, seja encaminhada ao se com
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PATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PNEUS E CÂÍVARAS

PARA MOTOS

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e apÍeÇo

Atencrosame
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