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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Sccrr:tariâ MuniciPal de Saúde

Itaituba-Pará.

OFÍCIO/SEMSA N' 044/2020

A DIREI'ORIA DE COMPRAS - DICOM

ILN,IO SENHOI{ DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR.

Assunto: JustiÍlcativa para aquisição de materiais para laboratório

dos pacientes.

Considerando que um laboratório municipal de análises clínicas garante ao

município um atendimento a rede, com realização de exames mesmo com lluxo reduzido' e

em raáo do clever cle garantir os serviços de saúde. não podendo correr o risco de adiar o

llroccss() licitatór.io, por tanto, justiÍrca-se o pl'ocesso licitatório para contratação de empresa

especializada enr lbrnecimento cle materiais para laboratório, garantindo a saúde pública ao

lVlunicípio, sendo que as quantidades estimadas lbram fixaclas oom base no consumo médio

r llilielrlos tlos itllos atlterior,is.

Dessa forma, ao recebimento deste oÍicio, solicita-se a avaliação do processo en]

anexo. com emissão de parecer administrativo proferido por esta Diretoria, para que, ao fim

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio destes' justiÍicar a Vossa Senhoria'

por meios dos documentos em anexos a contratação de empresa para o fomecimento de

nrateriais para laboratórío, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do

Município de Itaituba-PA, por um período de 12 meses'

Considerando a necessiclade de garantir a realização de exames de análises

clínicas no [runicípio de Itaituba. Desta lorma. busca-se suprir as necessidades da populaçào

clo Mu,icípio usuária do Sistema Único de Saúde (SUS)' atendidos em Serviços na Rede

f]ásicadeSaúde'Contbrnredeterminaçãoconstitucionalestabelecidar-roaÍigojT,inciso
XXl. ."gulun,",,tacla pela Lei Federal no 8'666' de 2l de jtrnho de 1993' e suas atualizações'

impõenrlse à Administração pirblica o dever de licitar. A modalidade de Licitação

recontendatla el o l)rc'gão.

Considelancloqi-reolabor.atórioCentralclereferênciaMurricipal.temconrofunção

básicaanáliseclinicas,par.atliagnóstioosdospacientesatendidospeloHospitalMunicipal,
assim como referenciados pelas Únidades Básicas de saúdes, realizando exames laboratoriais

der.rtro da patologia clínica, questionando, interpretando e emitindo a conclusão em forma de

lauclos com parecer, relacionando resultado, clínica e exames solicitados'

Considerandoqueaaqtlisiçãosetàznecessária,aÍimdeatenderaospacientesno

âmbito SUS do murricípio, uma vez quc Se trata de atividade primordial para o diagnóstico
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seja encaminhada ao setor competente'

de materiais Para laboratôrio'

É a justificativa.

Na áportunidade, renovamos protestos de consideração e apreço'

onde formalizará o Processo Licitatório para aquisição
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