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{§sunto: -lustillcativa para aquisição de materiais para laboratório

Senhor Diretor'

Honrado em cumprimentá-lo' venho Por meil destes' justifrcar a Vossa Senhona'

r,.,r meios dos documentos "-';;;;;;;;ntrataçào 
at't'p"'u para o fornecimento de

r:r.rteriais para laboratório J: '*" 
J' n-t*"iOuO"' Ao r'nao Municipal de Saúde do

i'tr"i.,ot"'* ttaituba-PA' por um periodo de l2 meses 
^ -ealização de exames de anális^es

Corlsiderando a necessidade de garanttr a re

clinicas no município a" ftuit'Uu o"tta forma' busca-se'sunrir as necessidades da poputaçao

tli, Municipio usuária do 
'#;*;;"i" 

iui'a" (SUS)I atendidos em Serviços na Rede

Itrrsica de Saúde Conform"tO"'"'*t"""" constitucional estabelecida no aÍigo 37' inciso

\.\1. regulamentada pela t"t;;;';J;-oãà' o" zl 
1: ]'nho 

de leel' e suas atualizações'

i,.põem-se à AdministraçaloT;;;; ; ã* de licitar' A modalidade de LicitaÇão

"' {r.cndada e,(:,:::Í::" 
que o laboratório central deÍ-erermi1'::iJ*?]-,:l;"il:l**

i .,sicrt análisc clinicas' 
"" 

O]u*"Uut"os dos pacientes' ur"nOiOo' pelo Hospital Municipal'

.\iim como relerenciados #'"ilffi; 'i'r"" ":'*:;il:::"liffi,X 'i:?l?:ffii:
!:\'r'rl,Ío da patologia cl inica' questiont'0"' t*:tlltlTl::
r.;.dos com pu".:"'''"tu'ionlláo "sultado''|l"''.1:^:::l;';l',i'lXolà*, aos pacientes no

,, u,- " 
-, i:::f :fl lo:JffJ[:';:: :: i*T'::T:il[""' "*"'l'' 

para o diagnóstico

,.lrs pacientes al de análises clínicas garante ao

Considerando que um laboratório munlclp

r:tirtticipio um atendimento lltd"' to* realizaçàode exames mesmo com fluxo reduzido' e

enr razão do dever d. g"r;;;;';iços de saúde, não podendo coÍÍeÍ o risco de adiar o

ilr,)oesso licitatorio' p"' t"*' 
''*if"ul'" 

o 
"o"tt'o 

licitatório para contratação de empresa

.'s ',ecializacla .'' totn""in1"iio i" 'Ilutttiuit 

-para 
laboratório' garantindo a saúde pública ao

\i.Lnicipio. sendo que * O'*tO"O"t tnimaáas foram fixadas com base no consumo medio

r erificados nos anos anteflores

Dessa forma. ao recebirnento deste oficio, solicita-se a avaliação do processo em

conr emissão de Parecer adrninistrativo Proferido sta Diretoria, Para que, ao fim
ilrlexo,
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se,a encaminhada ao setor competente, onde formalizará o Processo Licitatório para aquisição

cic rnateriais para laboratório

E a justificativa.

Na oportunidade. renovamos protestos de consideração e apreço

Atencio

\1§

Ia Custtíditt
Secretário Mun de Saúde
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Decreto MuniciP al 07112019.
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