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Assunto: Justificativa para contratação de empresa para o fornecimento de Equipamentos

Odontológicos

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 equipamentos odontológicos, para atender aS necessidades da Secretaria

Municipal de Saúde - SEMSA.

A aquisição de equipamentos odontológicos compreende os seguintes

itens: O1 (uma) Cadeira Odontológica Completa (equipo/sugado/refletor); e' 01 (um)

Aparelho de Raio-X Odontológico. Para serem utilizados na Rede de AtenÇão Básica de

Saúde do Municipio de ltaituba/PA.

Que a contrataÇão em apreço é imprescindível paru a continuidade das

atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde' no sentido de garantir a

saúde pública, de acordo com a legislação em vigor, a toda população do Município'

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

direitosfundamentaisdohomem,nascidonadeclaraçãodosdireitoshumanoscom
precedente na dignidade da pessoa humana' sendo que a saúde é um direito

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

portantooPoderPúblicotemodeverdeprovercondiçõesindispensáveisaoseupleno
exercício.

AConstituiçãoFederaldelg8Sfoiàprimeiraconstituiçãobrasileirea
positivar o direito à saúde como direito fundamental e assim dispôs:

Art. 196. A sa e ret de dos e ver Es do garantido

mediante políticas soclals e econômicas que visem à redução do risco de

doença e de outros agravos e ao acesso universat e iguatitário às aÇÕes e servlços

para sua promoção, proteçáo e recuperação'
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cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação,

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feíta diretamente ou através de

terceiros e, também, por pessoa física ou iurÍdica de dteito prívado (grifo nosso)

Em razão do dever de garantlr os serviços de saúde não pode o Município

correr o risco de adiar o processo licitatório, devendo buscar na lei e nos princípios

norteadores da Administração Pública uma forma de solução que vá ao encontro do

interesse público.

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

processo anexo, com emissão de parecer administrativo proferido por esta Diretoria, para

que, ao fim, seja encaminhada ao setor competente, que Íormalizará o Processo Licitatório

para CONTRATAÇÃO DÉ EMPRESA ESPECIALIZADA, no Íornecimento de Equipamentos

Odontológicos.

Nao rtunidade, renovamos protestos de consideração e apreço
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Art. 197. São de relevancta úbt,,ce as âcõê-s ê seÍvlcos de saúdeD
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Paratanto'Justifica-seoprocessolicitatórioparacontrataçãodeempresa
espectalizada em fornecimento dos Equipamentos odontológicos, supracitados, antê a

necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de ltaituba/PA em suprir, e, garantir saúde

pública ao Municipio, sendo que as quantidades estimadas e relacionadas na planilha anexa

foram fixadas com base no consumo médio verificados nos anos anteriores
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