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SecreÍâriâ Municipal dc Sâú(lc

Itaituba-Pará
OFICIO/PROPLAN/SEMSA NO O1 9i201 9

Assunto: Justiíicativa para contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros

Alimentícios (ovos).

Senhor Diretor,

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

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

fornecimento de GÊNERoS ALIMENTÍC|oS (ovos), para atender as necessidades da

Secretaria Ívlunicipal de Saúde - SEI\íSA, por um período de 12 meses, contados da data

da assinatura do contrato.

A aquisição dos gêneros alimentícios tem por finalidade. atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de ltaituba, durante 0'1 (um) ano para

suprir as necessidades abaixo elencadas:

a) Fornecer alimentação aos pacientes e acompanhantes do Hospital

Munrcipal de ltaituba,

b) Fornecer para alimentação da Casa de Apoio em Santarém, aos

pacientes que se deslocam para Tratamento Fora do Domicilio.

O fornecimento das principais refeições é um direito garantido pela

Constituição Federal e por leis especiÍicas aos pacientes e acompanhantes, nos hospitais

unidade básica de saúde, centro de atendimento de saúde, ou mesmo, quando estão enr

vaagens para tratamento de saúde.

Ademais, a contratação em apreÇo é imprescindível para a continuidade

das atividades desenvolvidas por esta Secretaria no sentrdo de garantir a saarde publica :r

toda populaÇão do Ít4unicipio

Para tanto, Justifica-se a contrata ção de empresa especializada ern

fornecimento de gêneros alimentícios (ovos), antea ssidade da Secretaria I\4unrcipal de
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DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURiDICO
ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE I1'AITUBA
Secretaria Municipal de Saúde

Saúde de ltaituba/PA em suprir e garantir a alimentaÇáo aos pacientes. acompanhantes e
servidores, especificados acima, sendo que as quantidades estimadas foram fixadas com
base no consumo médio verificados nos anos anteriores.

Que, a licitação terá como objetivo estabelecer diretrizes para a

Contratação de empresa especializada no fornecjmento de Gêneros AlimentÍcios (ovos), por

um periodo de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da Secretaria Ír,4r:nicipal de
Saúde de ltaituba.

Dessa forma, ao recebjmento deste ofício solicita-se a avaliação do
processo anexo, com emissão de parecer administrativo proÍerido por esta Diretoria para

que, ao íim, seja encaminhada ao setor competente, que formalizará o Processo Licitatório

PATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIÍVIENTO DE

GÊNERoS ALrÍuENTiCroS (ovos).

E a justificativa
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Secretário Mu cipal de Saúde
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ÉSTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
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JUSTIFICATIVA

OBJETO: AOUISçÃO DE MAXIXE E QUIABO PARA ATENDER AS OEMANDAS DA

REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL PARA O EXERCiCIO DE 2019

Com uma Rede Socioassistencial voltada para quem dela necessita, e Secretaria

Municipal de Assistência Social percebe as demandas dos seus usuários, ou seja, familias

de baixa renda e/ou em restado de vulnerabilidade social. Sendo assim, conforme a

legislação que rege o Serviço Social, esta secretaria cumpre com as recomendaçóes do

Ministério do Desenvolvimento Social - MDS, no que se refere a oferta de alimentaçáo para

os usuários dos nossos programas sociais, entre eles, os serviços de convivência que tem

como público alvo, os idosos, crianças e adolescentes.

Destaca-se que esses serviços sáo ofertados nos Centros de Referência de

Assistência Social - CRAS, lnstituiçóes de Acolhimento (Abrigo lnfantil e lAMl).

Nesse contexto, percebe-se a grande demanda de alimentos para suprir as

necessidades apresentadas, e dessa forma, esta secretaria solicita Processo Licitatório para

aquisição de maxixe e quiebo, conforme especificado na planilha em enexo.

Diante do exposto, a solicitaÉo se justifica pelos argumentos acima relatados

ituba/PA, 20 de fevereiro de 20í9.

Sol Ía
Sec n.d ncra Social

00712017

Secrêtãria Municipal de Assistência Social - SEMDAS
Endereço: Av. Transamazônica, ne 583, Bairro Bela Vistã CEp: 6g1g0-230 ltaituba _ pA

E-mail: semdas.pmi.pa@ hotmail comfelêfone: (93) 3518 3667
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-SEMINFRA
SecÍctaÍla MunIGip.l dê lnfraestrutrrr.

AQUISIÇAODE MORTAD E LA TI PO B O L O GNA

A SEMINFRA é uma secretaria que dá suporte a todas as outras secretarias, além de
fazer a manutenção de toda zona urbana e rural. Fazemos a manutenção de mais de
2.000 (dois mil) km de estradas vicinais. Fazemos a manutenção de todos os distritos e

comunidades. Por tanto é uma secretaria que atua efetivamente em todo município com
um contingente de 480 (quatrocentos e oitenta) colaboradores que se alimentam na sede

da secretaria ou em seus postos de trabalho.
A diretoria de Urbanismo atua na coleta de resíduos onde seus 96 (noventa e seis)
colaboradores fazem duas refeições diárias na secretaria. Atua com 42 (quarenta e dois)
colaboradores na limpeza da cidade e limpeza de valas e bueiros que fazem duas

refeições diarias na secretaria. Atua na varrição de praças e avenidas onde os 30 (trinta)
colaboradores fazem uma refeição diaria na secretaria.
A diretoria de Obras atua em diversas obras e ações como; confecção de Premoldados,
onde os 20 (vinte) colaboradores fazem duas refeições diárias no seu local de trabalho.
Execução de rede tubular para drenagem de água pluvial onde 18 (dezoito)
colaboradores fazem duas refeições no local de trabalho. No servigo de terraplanagem,
pavimentação urbana e usinagem, atuam 66 (sessenta e seis) colaboradores que fazem
duas refeições diárias no local de trabalho. Na execução de meio fio e calçada, atual 36
(trinta e seis) colaboradores que fazem duas refeições diárias no local de trabalho. Na
zona rural existem 3 {três) equipes fixas de 56 (cinquenta e seis) colaboradores que

atuam na recuperação de estradas e vicinais que fazem 3 (três) refeições diarias no local
de trabalho. Nas oficinas intemas da sede como; oficina mecânica, bonacharia, melosa,

lavagem, auto elétrica e outras, existe 30 colaboradores que fazem 2 (duas) refeições

diárias no próprio local de trabalho. Os 52 (cinquenta e dois) colaboradores da diretoria
técnica e administração também fazem duas refeições diarias no próprio local de

trabalho. Os outros colaboradores fazem suas refeições em suas casas por preferência.

Faz-se o pedido de um único item pelo fato de que a licitação se deu fracassada,desta

forma, justifica-se a real necessid de mortadela tipo bologna solicitado

na Solicitação de Despesa em

Atenciosamente.

Oris
Sec

Gomes
struturade lnfrae

n" 004/201'1

JUSTIFICÁTIVA
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