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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Secretaria MuniciPal de Saúde

Itaituba-Pará.

OFÍCIO/SEMSA N" 7912020

À omntoma DE coMPRAS - DICoI\ÚJUÚDICo

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto:Justificativaparaaquisiçãodeequipamentospermanen

da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Itaituba-PA'

tes para atender a demanda

Senhor Diretor.

Honrado em cumprimentá-lo, veúo atraves do presente. justiÍicar a necessidade

de Contralação de uma Empresa para aquisição de equipamentos permanentes para atender a

demanda da Secretaria Municipal de Saúde de ltaituba-PA'

Considerando que a aquisição de equipamentos permanentes' atenderá às

necessidadesdaSecretariaMunicipatdesaúdedeltaituba-PA,comotambémoutrossetores

peÍtencentes a esta Secretaria ou a ela ligadoS, Onde OpOrtUnizarãO Uma reestruturação e

melhoria dos trabalhos realizados nas Unidades de Saúde do Município, garantindo conforto e

segurança à população usuiíria do Sistema Único de Saúde - SUS, durante a assistência á

saúde.

Considerando que o crescimento da demanda por serviços na iirea da saúde nos

últimos anos, o município de Itaituba buscando a melhoria constante do atendimento ofertado

aos pacientes do SUS, que são encamiúados para as unidades de saúde.

considerando que tal aquisição faz-se necessária, tendo em vista que os

equipamentos deverão serem utilizados para a substituição dos existentes, urna vez que alguns
já se encontram depreciados pelo longo período de sua utilização e/ou inexistirem nos locais
assistidos.

Dessa forma, a contratação em apreço se toma imprescindível para a continuidade
das atividades desenvolvidas, em razão do dever de garantir os serviços de saúde, o Município
não pode co''er o risco de adiar esse processo licitatório, devendo buscar na lei e nos
princípios norteadores da Administração pública uma forma de solução que vá ao encontro do
interesse público.
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Municipal de Saúde de ltaituba/PA em suprir' e' garantlr sar

Portanto' uo '"""J"nto 
deste oficio' solicita-se a avaliação do processo anexo'

com emissão de parecer proferido poÍ esta Diretoria' paÍa que' ao fim' seja encamiúada ao

setoÍ competent., qu" ro.ruii'ã o processo Licitatório para conüatação de empresa para

aquisição de equipamento' 
'"J-""t'' 

para atender a demanda da Secretaria Municipal de

Saúde do Município de Itaituba-PA'

Atenciosamente'

5E A

Adriano de Agutaf Coutinho

Secretário MuniclP al de Saúde

Decreto MuniciPal 0048i2 020.

Adriano de Aguiar Couunn.

Secreürio lluniciPal de Saude

Oec 004812020

É a justificativa'

Na oportunidade' renovamos pÍotestos de consideragão e apreço
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