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OFiCIO/PROPLAN/SEMSA NO 21712018

À DTREToRIA DE coMPRAS - DlcoM/JURiDlco

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto:JustificativaparacontrataçãodeempresaparaofoÍnecimentode
MEDICAMENTOS INJETAVEIS,

Senhor Diretor,

Honradoemcumprimenta.lo,VenhoatraVésdopresente,.justificara
Vossa Senhoria, por meaos dos documentos anexos a contrataÇão de EÍ\IPRESA PARA O

FoRNECItuENToDEMEDICAMENTOSINJETAVEIS'paraatenderaSnecessidadesda
Secretarta lvlunicipal de Saúde - SEMSA' oor um periodo de 12 meses

politicas soclals e econômicas qtrc visem à redução do rtsco de

A aquisição de medicamentos tem por finalidade atender as necesstdades

da Secretaria Munlcipal de Saúde de ltattuba' durante 12 meses' a partir da assinatura do

contrato, para suprir as necessidades do Fundo lrlunicipal de Saúde de itaituba/PA

O Íornecimento dos medicamentos é um direito garantido pela Constituição

Federal e por leis especificas aos pacientes' que são atendidos pela saúde pública ou seJa

pacientes que fazem tratamentos pelo SUS - Sistema Unico de Saúde

lgualmente, a contrataÇão em apreÇo é imprescindivel para a continuidade

das atividades desenvolvidas por esta secretaria. no sentido de garantir a saúde públtca' a

toda população do MuniciPio'

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

drreitos fundamentais do homem, nascido na declaração dos direitos humanos com

pÍecedente na dignidade da pessoa humana' sendo que a saúde é um direito

constitucionalmente assegurado a todos' inerente à vida' bem maior do ser humano

portanto o Poder Público tem o dever de prover condições indispensáveis ao seu pleno

exercício.

AConstituiçãoFederalde'1988foiàprimeiraconstituiÇáobrasileiraa
positivar o direito à saúde como direito Íundamental e assim dispÔs

A saúde é direito de Íodos e dever do Estado gar antido
Art. 196.
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Secretnriâ MrrniciPnl de Saútle

doença e de outros agravos eao acesso universal e qLÊhlaro ás aÇÕes e serviços

para sLta pÍomoção proteÇáo e !ecupetação

Art. 1g7.

cabendo ao Podíl. Públtco dispor' nos ler/?]os da lei sobre sua regulamentaçãa

fiscahzação e cotltrole' devendo sLta e^ecuçào ser feúa dÍelamente oLt através de

terceiros e também por pessoa íÍslca au lurídica de d[eito privado' (grifo nosso)

Em tazáodo dever de garantrr os serviços de saúde não pode 
" 

*"il:]ol:

correr o risco de adiar o processo licitatório' devendo buscar na lei e nos prlnclpros

norteadoÍes da Administraçáo Pública uma forma de solução que vá ao encontro do

interesse Público.

para tanto, Justifica-se o pÍocesso licitatorio para contrataÇão de empresa

especializada em Íornectmento de medicamentos ante a necessidade da Secretarta

Municipal de Saúde de ltaituba/PA em suprir e garantir saúde pública ao Municipio sendo

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

anos anteriores.

Que, a licitação

Contratação de empÍesa especializ

periodo de 12 (doze) meses, Pa

Saúde de ltaituba.

terá como objetivo estabelecer diretrizes para a

ada no fornecimento de Medicamentos ln1etávels por un.'l

ra atender as necessidades da Secretaria Munrcrpal de

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

processoanexo,comemissãodepareceradministrativoproferidoporestaDtretoria,para
que.aofim.sejaencaminhadaaosetorcompetente.queíorma|izaráoProcessoLicltatório

,,," 
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DE EI\4PRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE

MEDICA[/ENTOS INJÉTAVEIS'

E a jus at iva

Na oport unr de renovamos protestos de consideração e apreÇo

Atenciosament

la

Secretá to unicipal de

Decreto MuniciPal 008/2017
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