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À DTREToRTA DE compRAS - DrcoM/JURíDtco
ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSOI\I DE AGUIAR

Assunto: Justificativa para contratação de empresa especializada na prestaÇão de serviços

de manutenção preventiva, correçáo elêtrica e refrigeraÇão.

Senhor Diretor,

Honrado em cun] primenta-lo, venho através do presente, justiÍicar a

Vossa Senhoria, por meios dos documentos anexos, a contratação de empresa

especializada na prestação de serviços de nrânutenção preventiva, correÇão elétrica e

refrigeração, para atender as necessidades da Secretaria Municípal de Sêúde - SEMSA.
por um periodo de 12 meses.

A contratação de urna Empresa Especializada enr serviços elétflcos e de

refrigeração tem por Íinalidade atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,

no sentido de garantir a manutenção preventiva dos equipanrentos e tanrbém os serviços de

conserto e rebobinagem, visando o atendin'rento de toda denlanda.

Ademais, a contratação em apreÇo é imprescindível para a continuidade

das alividades desenvolvidas pela Secretaria ll4unicipal de Saúde, no sentido de garantir a

saúde pública, a toda população do ltilunicípio, já que equipamentos danifiÇados e/ou sem

manutenção podem gerar transtornos irreversÍveis.

Em razâo do dever de garantir os serviços de saúde nâo pode o lt4unicípio

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, Justiíica-se o processo licitatório para contrataçâo de empresa

especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva, correçáo elétrtca e

refrigeração, ante a necessidade da Secretaria l\Iunicipal de Saúde de ltaituba/PA em

manter seus equipamentos sernpre revisados, sendo que as quantidades estimada§ e

relacionadas na planilha anexa foram fixadas com base no consumo médio verificados nos

anos anteriores.
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Dessa forma, ao recebimênto deste ofício solicita-se a avaliação do

processo anexo, com emissáo de parecer administrativo proferido por êSta Diretoria, para

que, ao fim, sejâ encaminhâda ao setor competente, que formalizará o Processo Licitatório

pArâ empresa especializadâ na prestaÇão dê SeÍviÇos de manutenÇão preventiva, correÇão

elétrica e refrigeração.

E â lustrlrcâlrva
Na rtunidade. renovam0s de consideração ê apreÇo

Atenci entê,

la CusÍódio
Secretár M Lt Ít lcl e Sa(rde
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