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PREFEITT'RA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria MuniciPal de Saúde

Itaituba-Pará

oFÍ('ro/sE.MSA N' 0l 1/2020

,\ DIRETORIA DT., COMPRAS - DICOM

ILMO SENHOR DIREITOR

.IOI]LSON DE AGI.IIAR.

Âssunto: Justificativa para aquisição de medicamentos psicotrópicos e diversos'

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimentáJo, venho por meio destes' justificar a Vossa Senhoria'

por nreios dos <locumentos em anexos a contrataÇão de empresa para o fomecimento de

,nedicanrentos psicotrópicos e diversos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de

Saútle do Municipio de Itaituba-PA, para atender as necessi<iades da Secretaria Municipal de

Saútle - SEMSA. por um periodo de l2 meses'

Clonsiderando que a aquisição de medicamentos psicotrópicos e diversos' tem por

tlnalidade atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de ltaituba, durante l2

nreses à partir da assinatura do contrato, para suprir as necessidades do Fundo lrtermunicipal

de Saúde de ttaitubaiPA

considerando que o fomecimento dos medicamentos é um direito garantido pela

(.onstituiçào Federal e por leis especificas aos pacientes, que são atendidos pela saúde

públrca, ou seja, pacientes que fazem tratamentos pelo sus - sistema unico de saúde,

igualrrente. a contrataÇão em apreÇo é imprescindível para a continuidade das atividades

desenvolvidas por esta secretaria, no sentido de garantir a saúde pública a toda população do

Municipio

como é do conhecimento de todo cidadão o direito à saúde é um dos direitos

Íirrrclamentais do homem, nascído na declaração dos direitoS humanos com precedente na

dignidade cla pessoa hunrana, sendo que a saúde é um direito constitucionalmente assegurado

ir toclos, inercnte à vida bem maior do ser humano, portanto o Poder Público tem o dever de

prover condições indispensáveis ao seu pleno exercicio.

C'onsiderando que essa aquisição de medicamentos, e para atender e monitorar as

l)css()as que são atendidas no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) garantidos por lei

através das pofiarias Ponaria/GM/MS n' 1077 de 24 de agosto de 1999 e medicamentos

ercepcionais. regulamentados pela Portaria"/ SASiMS no 34'l de 22 de agosto de 2001, dentro

de sua área assistencial:
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Em razão do dever de garantir os surviços de saúde nào podendo correr o risco de

acliar o pt ocesso licitatório' ;t;;; buscar na lei e nos piincipios norteadores da

Àdministração Pública, uma f";";; soluçáo que vâ ao encontro do interesse Público' para

ranto. JustrÍrca-r. o oro""rrJ' 
^it"t*ori" 

para contratação de empresa especializada em

l'ornecitrento de medicamenà''Otn"t'UPt*t t d1::::-t:.""t" a necessidade da Secretaria

Mtrnrcipal de Saúde de ltaituba'/PA' ern tup'ir e gaÍantir saúde pública ao Município' sendo

que as quantidades estimadas foram fixadas com base no consumo médio verificados nos anos

anteliores

Dessa forma' ao recebimento deste oficio' solicita-se a avaliação do processo em

i*exo. com emissão de ,r.";;;;i*rativo proferido por esta Diretoria, nara lue' a3.fi1

seia encaurinhada ao seroÍ ""mp;.* 
;e formalizará o Processo Licitatório para aqulstÇao

dc tncclicamentos psicotrópicos e diversos'

E a justificativa'

Na oponunidade' renovamos pÍotestos de consideração e apÍeço
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