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A DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURiDICO
ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificatrva para contratação de empresa para o fornecin]ento de
À/EDICAIMENTOS DA FARMÁCIA BASICA,

Senhor Diretor,

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

Vossa Senhoria. por meios dos documentos anexos, a contrataÇão de El\4PRESA PARA O

FORNECIIVENTO DE IMEDICAÍMENTOS DA FARÍvlAClA BASICA para atender as

necessrdades da Secretaria Municipal de Saúde - SEÍMSA. por um periodo de 12 meses

A aquisição de medicamentos tem por íinaltdade. atender as necessrdades
da Secretaria tvlunicipal de Saúde de ltaituba. durante 12 meses, a partir da assinatura do
contrato, para suprir as necessidades da Farmácia Básica.

O fornecimento dos medicamentos é um direito garantido pela ConstttutÇão

Federal e por leis especificas aos pacientes, que são atendidos pela saúde pública. ou sela
pacientes que fazem tratamentos pelo SUS - Sistema Unrco de Saúde.

lgualmente, a contrataÇâo em apreÇo é imprescindivel para a continuidade
das atividades desenvolvidas por esta Secretaria, no sentido de garantir a saúde pública. a
toda populaÇão do Município.

Como é do conhecimento de todo cidadão. o dtreito à saúde é um dos
direitos fundamentais do homem, nascido na declaraçáo 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 Púbhco tem o dever de prover condiÇoes indispensáveis ao seu pleno
exercicio

A constituiÇão Federar de r ggg foi à primeira constituiÇão brasrreira a
positivar o direito à saúde como direito fundamental e assim dispôs:

At't. 196. A saúde é direito de todos e deyer do Estado garanlido

mediante políticas socàls e econômicas que visem à redução cto
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doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitârio âs aÇÔes e serviços

para sua promoção. proteção e recuperaÇão

Art. 197. Sáo de relevância pública as acoes e servicos de saúde

cabendo ao Poder Público dlspor. /]os lermos da lei sobre sua regLtlatnet)tação

íiscalização e controle. devendo sLta execução ser feita diretamente oLt alravés de

terceiros e, lambém. por pessoa fisica ou jLtrídica de direilo privado (grifo nosso)

Émrazáododeverdegarantirosserviçosdesaúdenãopodeolilunicípio
correr o risco de adiar o processo licitatório devendo buscar na lei e nos prttrciptos

norteadores da AdministraÇão Pública uma Íorma de soluÇáo que vá ao encontro dÔ

interesse público.

Paratanto,Justifica-seoprocessolicitatórioparacontrataÇãodeempresa

especializada em fornecimento de medicamentos. ante a necessidade da Secretaria

Municipal de saúde de ltaituba/PA em suprir e garantir saúde pública ao Ívlunicípio, sendo

que as quantidades estimadas foram fixadas com base no consumo médio verificados nos

anos anteriores.

Que, a IicitaÇão terá como obJetivo estabelecer diretrizes para a

contrataçáo de empresa especializada no fornecimento de liledicamentos, por um periodo

de .t 2 (doze) meses, para atender as necessrdades da secretarra l\ilunrcipal de saúde de

Itaituba.

Dessa forma. ao recebimento deste ofício soltctta-se a avaliaÇão do

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

que, ao fim, seja encamtnhada ao Setor competente, que formalizará o Processo Licitalório

PATA CONTRATAÇÃO DE EIVPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIIV]ENTO DE

MEDICAI\NENTOS DA FARMACIA BASICA

E a ju frcativa

Na oport ade, renovamos protestos de consideraÇâo e apreÇo

Atenclosame

lâmax Pr odio
Secretári lde
Decr I 008/201 7
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