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Assunto: Justificativa para execução da Obra de Reforma e Ampliação da Unidade Básica

de Saúde Carlos Furtado.

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimenta-lo, venho através do presente. justificar

necessidade da Contratação de uma Empresa Especializada para execução dos servtços da

obra de reforma e ampliaÇão da Unrdade Básica de Saúde Carlos Furtado.

Esclarece que a Unidade Básica de Saúde Carlos Furtados atende aos

moradores dos seguintes bairros. Santa Antônio, Vitória Régia. Jacarezinho le ll. E

moradores do Loteamento Chico do Leite, assim como, moradores das lnvasÕes. BÕtinha,

lnfraero, Morro do lvlacaco e lrajá. Portanto, a necessidade de ampliação para suportar toda

demanda.

Que, o Ministério da Saúde]á disponibilizou o valor equivalente a R$

1O1 424,04 (cento e um mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quatro centavos), para

seres executados os serviços de ampliaçâo e reforma da Unidade em questão

A população de ltaituba é praticamente dependente do SUS - Sistema

Unico de Saúde, sendo frequentes as transferências de paciente para a cidade de

Santarém.

Dessa forma, a contratação em apreço e imprescindivel para a

continuidade das atividades desenvolvidas pelo Posto de Saúde, que atende todos os

moradores dos bairros e invasÕes citados, além, de atender aos moradores que residem

fora de árêa de invasão, sendo em média realizados 4.í 37 (quatro mil cento e trinta e sete)

atendimentos.

Como e do conhecimento de todo cidadão, o drreito à saúde é um dos
direitos fundamentais do homem. nascido na declaração dos direitos humanos com
precedente

constftucion

na dignadade da pessoa humana, sendo que a saúde é um direito
almente assegurado a todos, inerente à vida, bem aior do ser humano,
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portanto o Poder Público tem o dever de prover condiçóes indispenúveis ao seu pleno
exerc[cio.

A ConstituiÉo Federal de 1988 foi â primeira constituição brasileira a
positivar o direito à saúde como direito fundamental e assim dispôs.

ArL 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado. garantido

mediante políticas soc/ats e econômicas que visem à redução da risco de

daença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitáriÕ às agóes e servços

para sua promoção. prot4ão e recuperação.

Art. 197. Sáo de relevância DUblica as acóês e seryicos de saúde

cabendo ao Poder Público dispor. nos Íeínos da lei, sobre sua regulamentaçâo,

fiscalização e controle. devendo sua execução ser feita diretamenÍe ou através de

teíceiros é. tambén, por pessoa física ou jurídica de direito prwado. (grifo rassa)

Em razao do dever de garantrr os serviços de saúde não pode o MunicÍpro

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

norteadores da Administraçáo Pública uma Íorma de solução que vá ao encontro do
interesse público.

Secretaria

[/ unicípio.

Para tanto, é que se justiflca o processo lacitatório, ante a necessidade da
l\ilunicipal de Saúde de ltaituba/PA em suprir, e. garantir saúde pública ao

Dessa forma, ao recebimento deste ofício solicita-se a avaliação do
processo anexo, com emissão de parecer proferido por esta Diretoria, para que, ao flm, seJa

encaminhado ao setor competente, que formalizará o Processo LicÍtatório para

CONTRATAÇÃO DE EÀIPRESA ESPECIALIZADA, para execuÇão dos servrços da Obra de

reforma e ampliaÉo da Unidade Básica de Saúde Carlos Furtado.

E a justificativa

Nao rtunidade, renovamos protestos de consideração e apreço
Ate mente,

lamax tódio
Secretário Municipal de Saúde

Decreto M unicipal 00812017

Âv. \laÍeclHl Rondôn, sln Baino Boa Esperança -'I elefà\: (91) l5l8-2002 CEP: óElE1-010 llailuba Pará
E-mail: sem tuba v.br r i4ma\.pradofAitaituba.pa.gov.br


		2018-08-22T10:22:34-0300
	IAMAX PRADO CUSTODIO:74293095268




