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Senhor Diretor,

Honradoemcumprimenta.lo,venhoatravésdopresente,justificara
VossaSenhoria,pormeiosdosdocumentosanexos,acontrataçãodeEMPRESAPARAO
FORNECTMENTO DE MATERIAIS TECNICOS DESCARTÁVElS, para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA' por um pêríod o de í2 meseq

Aaquisiçãodosmateriaistemporfinalidadeoreabastecimentodos
estoques, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde' por um período

del2meses,apartirdaassinaturadocontrato,nosentidodegarantiramanutençãodo
Piso de Atenção Básica, visando o atendimento de toda demanda do Municipio

QueacontrataÇãoemapreçoeimprescindívelparaacontinuidadedas
atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde' no sentido de garantir a

saúde pública, a toda população do Município'

Como é do conhecimento de todo cidadão' o direito à saúde é um dos

direitosíundamentaisdohomem,nascidonadeclaraçãodosdireitoshumanoscom
precedente na dignidade da pessoa humana, sendo que a saúde e um direito

constitucionalmente assegurado a todos, inerente à vrda' bem maior do ser humano'

portantooPoderPúblicotemodeverdeprovercondiçôesindispensáveisaoseupleno
exercício.

AConstituiçãoFederalde,lgSSfoiàprimeiraconstituiçãobrasileiraa
positivar o direito à saúde como direito fundamental e assim dispÔs:

Art. 196 A saúd to de tod e dever do Es do garantido

mediante políticas soc/als e econômica e vísem à reduçáo do risco de

doença e de outros agravos e ao acesso univers

para sua promoção, proteção e recuperação'

ualitário às açÕes e serYigos
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Assunto: Justificativa para contratação de empresa para o fornecimento de MATERIAIS

TECNICOS DESCARTAVEIS.



SE(iÊEfARIÁ MUNICIPAL DÊ SAÚôE

SEÍl,lSA
!E!=!-íSAÚDE PÚBLICÁ COM qUÀLI'AOE!

PREFEITURA NIUNICTPAL DE ITAITUBA
Sec retaria Nlunicipal de Saúde

Art. 197. São de relevância pública as acões e servicos de saúde,

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentaçáo,

físcalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de

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

Em ruzáo do dever de garantir os serviÇos de saúde não pode o Munícípio

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.

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

especializada em fornecimento de Materiais Técnicos Descartáveis, ante a necessidade da

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 verificados nos anos anteriores.

Dessa forma, ao recebimento deste ofício 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 Licitatório

para CONTRATAÇÃO E EMPRESA DE MATERIAIS TECNICOS DESCARTAVEIS

Na oportu de , renovamos p os de consideração e apreÇo

Atenciosame

Custó dio
SaúdeSecretár to u n rcrp

Decreto Municipal 00812017

Av. Marechal Rondon, s/n Bairro Boa Esperança -'feleíax: (93)3518-2002CEP:68181-010-ltaituba Pará
E-mail: semsa@itaituba.pa.eov.br / iamax.prado@itaituba.pa.qov.br


		2019-04-08T16:45:42-0300
	IAMAX PRADO CUSTODIO:74293095268




