
SEl]r.tÉTARIÀ lláUNICIPAL OE SÂUDE

PREFEITUITA MUNICIPAL DE ITAITUI}A
Secretaria Nlunicipal de SaÍrde

OFÍCIO/SEMSA N" OI O4l2020

A DIRE'|ORIA DE COMPRAS _ DICOM

II-MO SENHOR DIREITOR

JOI,]LSON DE AGUIAR.

Assunto: .lustiÍlcativa para aquisição de Leite Especial

Senhol Diretor.

Honrado etrr cumprimentá-lo. venho através do presente .iustificar a Vossa

Senhoria. a contrataçâo de Empresa para a aquisição de Leite Especial para crianças com

intolerância a lactose, para suprir as demandas da Manutenção das Ações de Média e Alta

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, e também as demandas do Piso de Atenção Básica

clo Pundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba-PA. por um período de l2 (doze)

luteses. a partir da assinatura do contralo.

Considerando o programa de distribuição de leites especiais, que esta Secretaria

participa. o qual alende crianças com alergias ou intolerância a proteína do leite.

Considerando que a rcferida aquisição atenderá às necessidades cotidianas da (o)

Plef'eitula Municipal de Itaituba e a aquisição dos produtos (Leite especial), segundo a

solicitação do Fundo Municipal de saúde, atendendo os pacientes que nascem com tolerância

à lactose.

Considerando que também, as lórmulas infantis são de suma importância, pois

tÚoclillcadas con nutrientes especíÍicos para atender as necessidades nutricionais da criança

n6 caso de alergias e intolerâncias alimentares, a maioria delas são isentas de lactose, sacarose

e glúten. Pois as formulas tradicionais são à base de lactose o que causa sérios problemas de

saÍrde da criança conr alergia.

Considerando o objeto dcsse tenno de rcÍêrência enquadra-se na categoria de bens

conruns. de que, trata a lei n" 10.52012002 pol possuir padrões de desempeúo e

características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo ser licitado

por meio da modalidade e pregão.
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Secretàriâ MuniciPal de Saúde

Diante das necessidades supracitadas' ao recebimento deste ofício' solicito a

Vossa Senhoria a avaliação do processo em anexo' com emissão de parecer proferido por essa

Diletoria, para que, ao Íim' seja encaminhada ao setor competente' onde formalizará o

Processo Licita«irio para aquisição de Leite Especiaal'

E a justificativa'
iu ápo,turiaua., renovamos protestos de consideração e apreço'

RÉÍAR'A M1,r{IC'PAL OE SÁUDE

Atctrciosamcute.

Adritrno de Aguiur Continho

Secretário Mut.t icipal de Saúde
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