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A
OIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURiDICO
ILMO SENHOR DIREITOR
JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificativa para contratação de empresa especializada para fornecimento de 01

(uma) embarcaçâo tipo Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF)'

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimenta-lo, venho através do presente, justiÍicar a

nece§sidade de contratação de uma Empresa Especializada, para o fornecimento de 01

(uma) embarcação, tipo unidade Básica de saúde Fluvial (UBSF), para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

A contratação terá por finalidade a aquisiÇão de 01 (uma) embarcaçâo' tipo

unidade Básica de saúde Fluvial (UBSF), itinerante equipada e mobiliada para o Municipio

de ltaituba, visando o atendimento de toda demanda ribeirinha'

As Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF) são embarcações que

comportam Equipes de saúde da Família Fluviais (ESFF), provrdas com a ambiência.

mobiliário e equipamentos necessários para atender à população ribeirinha como: Agua

Branca/Agua Limpa (lgarape preto), lpiranga ll, Montanha Mangabal, Paraná MÍim,. São

Luiz do Tãpajós, §ão Raimundo km 53 (Vila Rayol), Jesus te ama, Maloquinha e Boa Vista

(km 28. Na buscam em responder às especificidades dessas regióes, garantind_o o cuidado

às suas populações como previsto na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)

A embarcação deverá ser concebida para operar em águas calmas, de

navegaÇão interior, sendo que a UBSF teíá a finalidade de realizar serviÇos de atendimento

à saúde da populaÇão ribeirinha.

Dessa forma, a contratação em apreÇo é imprescindivel para a

continuidade das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde'

Como e 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.

A Constituição Federal de 1988 foi à primeira constituiÇão brasileira a
positivar o direito à saúde como direito fundamental e assim dispôs:

At't. 196. A saúde é direito de todos dever do Estado garantido
mediante políticas soclals e econômicas q visem à reduÇão do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal ualitário às a os
para sua promoção, proteÇão e recuperação
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Att. 197 .sáo de relevânci ública as a es e servi os de saÚdeâ4,

cabendo ao Pader Público dispor. nos termos da lei, sobre sua regulamentação.

fiscalização e contrale, devendo sua execLtção ser feita diretamente ou através de

terceiros e. também por pessoa físrca ou luríúca de direto privado (gnfo nassa)

Êm razáo do dever de garantir os serviÇos de saúde nâo pode o lvlunicípio

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

nortêadores da Administração Pública uma íorma de soluçáo que vá ao encontro do

interesse público.

Ante o exposto, depreende-se a necessidade obrigatória e emergencial,
para contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de 01 (uma) embarcaÇão,

tipo Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF)

Dessa íorma, ao recebimento deste ofício solicita-se a avaliação do

processo anexo, com emissão de parecer proferido por esta Diretoria, para que, ao fim, seja

encaminhada ao Setor competente, que formalizará o Processo Licitatório para

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, no fornecimento de 01 (uma)

embarcação. tipo Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF)

E a justificativa
Nao
Aten

rtunidade, renovamos protestos de consideração e apreÇo

cro mente,

lamex Pr,
Secretário Municipal e Saúde
Decreto lvlunicip al 0OBl20 1 7
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