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Assunto: Justificativa para aquisição de Equipamentos Permanentes para atender as

demandas da Secretana Municipal de Saúde - SEMSA.

Senhor Diretor,

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

necessidade de Contratação de uma Empresa Especializada no fornecimento de

Equipamentos Permanentes, para atender as necessidades desta Secretaria lVlunicipal de

Saúde - SEMSA

A contrataÇão terá por finalidade o fornecimento de Equipamentos

Permanentes para suprir as necessidades da Secretaria lvluntcipal de Saúde, como também

outros setores como CAPS ll, Postos de Saúde visando à estruturação adequada paÍa o

recebimento de pacienles atendidos pelo SUS.

Frisa que as aquisições dos equipamentos Permanentes

imprescindÍvers para a continuidade das atividades desenvolvidas pela Secretaria

poderá ser interrompido.

sao

não

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

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

precedente na dignidade da pessoa humana. sendo que a saúde é um dtreito

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.

A ConstituiÇão Federal de 1988 foi à primeira constituiÇão brasileira a

positivar o direito à saúde como direito à saúde como direito Íundamental e assim dispô.

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado garantido

mediante políticas socials e econômicas qLte vise redução do nsco de

doença e de outros agravos e âo acesso universal e i
seviços para sua promoção, proteÇão e recuperaÇáo.
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Art 197. São de relevânci pública as acóes e servicos de saúdea

cabendo ao Poder PÚblico dispor' nos termos da lei' sol:re sua

regulamentação. fiscatização e controle devendo sLta execuÇão ser fetta

diretamente ou através de terceiros e, também por pessoa física ou luridrca

de direito privado. (grifo nosso).

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

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

interesse público.

Paratanto,équesejustificativaoprocessolicitatório,anteanecessidade
da Secretaria Municipal de Saúde de ltaituba/Pa em suprir, e, garantir saúde púb|ica ao

Município, sendo que as quantidades estimadas e relacionadas na planilha anexa foram

Íixadas com base no consumo médio verificados nos anos anteriores

Portanto, ao recebimento deste oficio solicita-se a ava|iaÇão do processo

anexo, com emissão de parecer proÍerido por esta Diretoria, para que, ao fim seja

encaminhada ao setor competente, que formalizará o Processo Licitatório para

CONTRATAÇÃO DE EÍVIPRESA ESPECIALIZADA, no fornectmento de Equrpamentos

Permanentes para Secretaria lvlunicipal de Saúde e demars setores

E a justiftcativa.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideraÇão e apreço

Atenciosamente,

la tódio
Secretário lVlu n icip aúde
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