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Considerando a necessiclade de contrataçào cle eupresa especializa(la ellr

prestação de serviços funerários, com fomecimento de urnas e translado' a fim de alender i

pacientes que fazem parte da jurisdição deste nrunicipio que vieram a óbito' os quais elam

portadorescledoençasnãotratáveis.equeporfaltadeconcliçõeStécnicas-T.ratatlentol:-ora

do Domicilio - TFD, por um neriodo de 12 mt:scs'

Consiclerando que a referida contratação tem por lrnalidacle' suprir as neccssiciades

do Município de ltaituba, atendenclo à demanda ila SECRE I'ARIA MUNtCIPAL DE Si\t;l)l

especiticamente o setor de'lRAl AtvIENTO FOI{A DO l)()\'11('ll.lO (l tf l))'

De acorclo com il Pot-1ario n" i5' de l-i ils I tre te itrr lle l')9')'

Dispõe §obrc a rotina do 'l r l nlento l trlrr dt l)urrricilio ttu \istettrlr Í rrico tle

Saútle - SUS' corll inclusão ttos procetlirlentos e§pecilicos rltl t bcla de

p,u""aiiJnio",'ü.ái,i"".ooetnrorirriçoesAlnbulatoriai§doSl^/StjsCdti

desses pacietrtes ot'ittndos ilo nltrrlicÍpio tle ItaitLtlrir tlLtan

Beler.n, de acordo cou o Alt 9" da Portalia n" 55' de l'l cle I

colltcxt(). é cle respon:libiiitllLilc tit' \lttrrieiPitr 'lect'Ttct 
!r)1ll 11' !l!:P'r';i:l
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Itaituba-Pará

OFÍGIO/PROPLAN/SEMSA NO O1 3/2019

A DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURIDICO

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificativa para contrataÇão de Empresa Especiarrzada c.r r)rc\rirç:i()

de serviços furrerários'

Senhor Diretor,

outras P rol'idências'

Consiclerando qrle o lrunicípio cle ttaituba não tli sponibiliza de est rLltura hospitalar'

adequada, afim de atender à pacientes acometidos de doenças colno cancel' 1, '111111C111rr tlC

hemodiálise, as cle alta complexidades e outl'tls' Íàz-se nece ssát io clLte r.ttrritos tlestcs
c rrurgl

pacientes estej atn real izanclo tratamento cle alta complexidacle no murlicÍpio de llelénl/l)A' e

alguns decolrente do tIatanentonãot.esislertraosproceclitttcrtros.cltegltrcltrlil.litrhito

Diante clo
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I'l{E Fti l]'tll{A MtlNl( lP^L DI t'l ,\llL tt'\
Secretaria \l tr niciptl (lt Slrú(lc

Art. 9Ô tlnr cn§o de óbito (lo usuiirio tlll 'l t-illilnlcll(o lioril do l)rrrnicili()' x

secrettrin dc Saúde do E§tado/Nlu icil)io dt ol-i8eln sc lcsllollsabilizarti Pelns

despesas decorrentes.

Considerando que a contratação em apreço é imprescindível para a continr'ridade

das atividades desenvolvidas pela secretaria Municipal de Sairde. no sentialo dc Sarântir il

saúde pública, de acordo com a legislação ern vigor' ii to(la populitção do Municipici'

ConsiderandoqueéCloconhecimentodetodocidatlão.oclireitoàsaúdcer.ttllrlos

direitos fundamentais do homem, nascido na declaração dos clireitos httmanos conl precedclltt'

nadignidadedapessoalrttnrana.setrdocltteasliúclc.!Ltttlrlit.citt-le()nStitl.lciolrall)rclll!-

assegurado a todôs. illerentc i\ ridlt- bcm ttlaior tlo ser hutltitlt'r' lloft;lllt() 0 l)trtier l)il[tlietr letll

o dever de prover condiçÔes in<lispensáveis ao seu plello excrcício'

ConsiderandoqueaConstituiçãoFederaldelgS8foiàprimeiraconstituiçào

brasileira a positivar o direito à saÍlde como direito fundamental e assim dispôs:

Art. 196 A saúde é direito de Íodos e dever do Estado garantic!a

mediante politicas soclals e econÔmicas qLrc visem à reduçãa do risco de

doença e de outros agravose ao acesso Ltniversal e iguatitário âs aÇÕes e serviços

para sua promoção, proteção e recuperaçãa'

Art. 197 Sáo de relevância pública as acoes e serv I osde saÚde

cabendo ao Poder Público dispor' nos rernlos da tei' sobre sua regulatnentaçáo

fiscatizaçeo e controle' devendo sua execuçAo ser feita dietamente ou através de

terceiros e, também' por pessoa física ou jurídica de diíeito privado (grifo nossa)

Considerando que em razão do dever cle garantir os serviços de saúde' tião pode o

Municipiocorreroriscodeadiaroprocessolicitatório,clevendobuscartraleienosprirrcilrios

norteadores da Administração pública uma forma de solução que vá ao encontro do itltercsse

público.

Venho Por

documentos anexos. a

Av. Marechal llorldorl. sll - il
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meio deste, JUSTIFICAR t \/ossit

contrataçào cle curptcslt c:lltdi'lli'/il!lil

Senhoria. Ptlr

cur prc)ttLçal()

meios dos

cle sctr iços

Íirnerários' cot-tr l.ortlecitrretlto (Ie tir]liIs t tl.illlSl:lrl!]..1 lirrl .1.' 'ILtl]!l!'l il lllicictttc. t]lLt, 1.1/'L))

vieratn a óbito. os quais ct'itllt portadolcs tlc tloctlçrls
parte da jurisclição deste illtllllclplo (lLlc

não tratáveis, e que por falta de condições técnicas -

DOr u m neríodo tle l2 me sts.

trrrnt-ttlo lrora do Dorllicilitr -l I l)
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Dessa forma, ao recebimento deste oficio solicita-se a avaliação do

processoanexo,comemissãodepareceradministrativoproferidoporestaDiretoria

para que, ao fim, se.ia encaminhada ao setor competente' que íormalizará o

Processo Licitatório para a referida CONTRATAÇAO'

Pl{Ll"Lllt ll.,\ \tl- \l( ll'\l- Dl' l.l '\ll L lt \
Scc fl:tària Nltrnicipal dc Srttitlc

É a justificativa

Na oportunidade, renovamos protestos de consideraçáo e apíeço

At ciosamente,

lamax o

Secretá e Saúde

Decreto al O07112019
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