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ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificativa para contratação de empresa para o fornecimento de Leites Especiais

para crianças com intolerância à lactose'

Honrado em cumprimenta-lo, venho atravéS do presente, justificar a

Vossa Senhoria, por meios dos documentos anexos' a contratação de Empresa para o

fornecimentodeLeitesEspeciaisparacriançascomintolerânciaàlactose,paraatenderas
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA' por um período de 12 meses'

contados da data da assinatura do contrato

A aquisição dos gêneros alimentícios tem por finalidade' atender as

necessidadesdasecretariaMunicipaldeSaúdedeltaituba'durante0l(um)ano'pâra
atender aos pacientes que nascem Gom intolerância à lactose'

As fórmulas infantis são de suma importância' pois sáo modificadas com

nutrientesespecificosparaatenderaSnecessidadesnutricionaisdacriançanocasode
alergias e intolerâncias alimentares, a maioria delas sáo isentas de lactose' sacarose e

glútãn. Pois as fórmulas tradicionais são á base de lactose o que causa sérios problemas de

saúde na criança com alergia'

Ressalta-se que a contratação em apreço é imprescindível para a

continuidadedasatividadesdesenvolvidasporestaSecretaria,nosentidodegarantira
saúde pública, a toda população do Município

Paratanto,Justifica.seacontrataçãodeempresaespecializadaem
fornecimento de Leite Especial, descritos na planilha anexa' ante a necessidade da

SecretariaMunicipaldeSaúdedeltaituba/PAemsupriregarantiraalimentaçãoadequada
aos bebês e crianÇa, que nascem com intolerância à lactose' sendo que as quantidades

estimadasforamfixadascombasenoconsumomédioverificadosnosanosanteriores.

Que, a licitação terá como objetivo estabelecer diretrizes para a

ContrataÇáo de empresa especializada no fornecimento de Leite Especial' por um período
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da planilha anexa
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de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de

Itaituba

Dessa forma, ao recebimento deste oficio solicita-se a avaliação do

processoanexo,comemissãodepareceÍadministÍativoproferidoporestaDiretoria'para
que, ao fim, se.ia encaminhada ao setor competente' que formalizará o Processo Licitatório

para contratação de empresa especializada no fornecimento de Leite Especial' nos termos

É a justificativa.

Na oportunidade, renovamos pÍotestos de consideração e apreço

Atenciosamente,
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