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Assunto: Justificatlva para contratação de EmPresa EsPecializada

prestação de servigos funerários

Senhor Diretor,

nsabilidade do Município decorrer com as despesas

Diante do contexto, e de resPo

os mesmo vão à óbito nas cid4des

desses pacientes oriundos do município de Itaituba q

4 de fevereiro de 1999'

Considerando a necessidade de contratação de empresa especializada em

prestação de serviços funerános' com fomecimento de umas e translado' a fim de atender à

pacientes que fazem 
'*t 

u";;;;*ão deste município que vieram a óbito' os quais' eram

portadores de doenças nao tratáveis' e que por falta de condições técnicas neste município'

foram encamiúados para 'I ratamento Fora do Domicilio - TFD

considerando que a referida contratação tem por finalidade, suprir as necessidades

do Município de ltaituba' ut"'U"ndo à demanda da SECRETARIA MUIIICIPAL DE SAÚDE

especificamente o setor de 
'*O'O*U"tO 

FORA DO DOMICILIO (TFD)'

De acordo com a Portaria no 55' de 24 de Fevereiro de 1999'

""""#HiH["ê]]T:1"{'iltr}+}{t::i:"':ilTiJt!$ii§
proceqllllr'rrwr -* -_- I

outras Provitlências'

Considerando que o município de Itaituba não disponibiliza de estrutura hospitalar

adequada, afim de atender à pu"itnt"' acometidos de doenças como câncer' tratamentq de

hemodiálise, cirurgias de alta complexidades e outras, fazendo-se necessáTio ell, muitos

desses pacientes estejam realizando tratamento de alta complexidade nos municípios de

Santarém e Belém/PA' e alguns decorrente do tratamento não resistem aos procedimentos'

em

uan

ortarl ano
de Santarém ou Belém, de acordo com o Art' 9" da P

Àv. Marechal Rondon, s/n - Baino Boa Esperança -T:ltfl1' l?l)-Ll:;'002 
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Secrctâ riâ MuniciPal de Saúde

Arr.9o'EmcasodeóbitodousuárioemTratamentoForadoDomicilio.a
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SECREÍAR!A DE SAUOE

\t

despesa§ decorrentes'

Asaúde direi e dever do Es garantido

pollticas soctars e econômicas que visem à redução do riscÔ de

de outros agravos e ao acesso universal e iguatitário âs ações e seM9os

considerando que a contratagão em apreço é imprescindível para a continúdade

das atividades desenvolvidas pela secretaria Municipal de Saúde, no sentido de garaniir a
I

saúde pública, de acordo com a legislação em vigor' a toda população do Município' 
i

Considerando que é do coúecimento de todo cidadão' o direito à saúde é umldos

direitos fundamentais do homem' nascido na declaração dos direitos humanos com precedénte

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 Público tem

o dever de prover condições indispensáveis ao seu pleno exerciclo 
r

Considerando que a Constituição Federal de 1988 foi à primeira constituição

brasileira a positivar o direito à saúde como direito fundamental e assim dispô'' 
'

Aft. 196.

mediante

doença e

e

,ca o es a
sá

ao Poder PÚblico dis?or' nos fermos da tei, sobre sua regulamentalção'

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

e, também, Por Pessoa física ou jurtdica de direito privado (grífo nosso)

.lurl

a uArt. 197.

cabendo

fiscalizaç

terceiros

considerando que em razão do dever de garantir os serviços de saúde, não pode o

Municípiocorreroriscoatuaiutoprocessolicitatório'devendobuscarnaleienosprincíirios

norteadores da Administração ,oo,L, uma forma de solução que vá ao encontÍo do interpsse

público
Venho por meio deste, JUSTIFICAR a Vossa Seúoria' a contratação de

empresa especializada em prestação de servrços funerários

com fomecimento de urnas e translado nos trechos Santarém x Itaituba e Belém x Itaituba' a

fim de atender à pacientes que fazem parte da sdição deste município que vierem a óbito'

os quais eram portadores de doenças não tratá e por falta de condições técnicas npste
vels,

município foram encaminhados para Tratamen to Fora do cilio - TFD.
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para sua promoção, proteção e recuperação'

I

por um Período de 12 mlses'
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Secretaria Municipal de Saúde 
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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 a referida CONTRATAÇÃO.

É a justificativa.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e apreço

nciosamente,

o
pal de Saúde
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