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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NAVEGAÇÃO PARA
FORNECIIVIENTO DE PASSAGEIM.

A presente justificativa tem como objeto a contratação de Empresa de

navegação para fornecimento de passagem no trecho ITB/STM, STÍVI/|TB (L/M

e B/NI) para atender as demandas do MunicÍpio de ltaituba.

Considerando a necessidade de deslocamento de Secretários, Diretores e

Servidores para treinamento, capacitação e conferencias nos Municípios

vizinhos.

Considerando que a prestação de

It/Lrnicípio ser executada por Profissional

deslocar a este Município.

contas do

competente

quadrimestre deste

e esse ter que se

considerando ainda que o Gestor Municipal precisa se deslocar enr busca

de recursos, emendas Parlamentares bem como de rnteresse desta popuÍaÇão.

conÍorme acima exposto faz-se necessário à referida solicitação para que
se oê continuidade aos trabalhos as quais tevam a entender viável e justificada,

atendendo assim as necessidades do Município.

E, assim sendo é de suma import

licitatória para conclusão mencionada.

ancl ea âo do presente píocesso

\
Ronny Vonn Corr

Secretário [\,4 un
Dec. no.0001

reitas
icipal de Administração
12017 de 02tA1Q017

JUSTIFICATIVA

Considerando ser de suma importância o deslocamento através de

lanchas e barcos, uma vez que este Município não disponibiliza voos aéreos

d iár os.
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"ContrataÇão dê agenciamênto de passagêns fluwiais para
e E\rndos Mrnicipais do
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OBJETO:

atênder
Mrnicipio

as

de

demandas das Secretarias
ftaituba".

A legislação estabelece, em linhas gerais, o rito a ser seguido, possibilitando a contratação de
agenciamentos de passagens para atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação,

v em conformidade ao que estabelecem os Fundos Municipais do Município de ltaituba/pA. eue em
respeito às exigências dos trâmites, apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender viável
e justificada a contrataçáo dos precisos serviços: Sendo de competência da Administraçáo pública

Municipal encontrar meios que possibilltem o andamento do atendimento no serviÇo de ordem pública,
somado à responsabilidade em cumprir com seriedade os compromissos à esta atribuídos, a prefeitura

Municipal de ltaituba, por meio da Secretaía Municipal de Educaçáo tem cuidado da coerência de sua
responsabilidades a um bom planejamento e fluxo da receita que ao público é um dos fundamentais
direito subjetivo.Diante da exposiçáo e justificativas a Secretaria Municipal de Educaçáo, solicita à esta
Diretoria de Compras da PMl, abertura de procedimentos licitatórios nos termos da Legislação em vigor
quanto ao oBJETo: "contratação de ageneiamento dê passagens fluviais
para atender as demandas das sêcretarias e Fundos Municipais do
Mrnicípio dê ltaj_tuba,,.

Itaituba '16/05/2019
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-A' t'REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA
OBJETO: Contratação de empresa de navegação para fornecimento de passagem fluvial

no trecho ltaituba-Santarém-ltaituba.

Sendo assim, a solicitação se justifica pelo fato de ser nêcessário a continuidade dos

deslocamentos de servidores desta secretaria para Santarém/PA êm virtude das

capacitaçôes, seminários, bem como, os conselheiros tutelares em acompanhamento aos

menores infratores e outras situações que necessitam ser acompanhadas por proÍissionais

da assistência social.

Ressalta-se que esses serviços utilizando o transporte Íluvial são de caráter contínuo

no âmbito da assistência social, garantidos no Sistema Únicos de Assistência Social -
SUAS, se enquadrando, portanto, na categoria de serviços essenciais.

Diante do exposto e dos motivos apresentados acima, solicitamos a abertura de

processo licitatório para contratação de empresa de navegação para fornecimento de

passagem fluvial no trecho ltaituba-Santarém-ltaituba, para que seja dado continuidade aos

atendimentos das demandas da SEMDAS e da sua Rede Municipal de Assistência Social.

Itaituba, 17 de maio de 20í9

Atenciosamente,

SOLANG RA DE AGUIA
retária Mu cipal cta Socia

7t20't7

Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMDAS

Endereço: Av. Transamazônica, nQ 583, Bairro Bela Vista CEP: 68180-230 ltaituba - PA

E-mail: semdasitaituba20lT@gmail.com

Com uma ampla oferta de serviços públicos por meio da Rede municipal de

Assistência Social, a SEMDAS cumpre seu cronograma de atividades diárias, com

atendimento às famílias em situaçáo de vulnerabilidade tanto social quanto física e

psicológica. Desta foÍma, é imprescindível o deslocamento de servidores e colaboradores

para a execução dos serviços inerentes às capacita@es, seminários e acompanhamentos.
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PREFEITUI{A MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secrctnrir Municipal de Snúde

Itaituba-Pará

OFíCIO/PROPLAN/SEMSA NO 085/201 9

A OIRETORIA OE COMPRAS - DICOM/JURíDICO

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificativa para contratação de empresa para prestaçáo de serviços de

fornecimento de passagens fluviais.

Senhor Diretor,

O fornecimento de passagens fluviais tem por finalidade, atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de ltaituba, durante o período de 01 (um)

ano, a partir da assinatura do contrato, no sentido de garantir aos pacientes e seus

acompanhantes, o transporte dos mesmos até a cidade de destino, onde serão realizadas

as consultas e tratamentos medicos.

Dessa íorma, justifica-se a contratação de empresa para prestação de

serviço de fornecimento de passagem fluvial, tendo em vista que o Município é

responsável por garantir o transporte dos usuários do SUS - Sistema Unico de Saúde,

que necessitam de tratamentos via TFD - Tratamento Fora do Domicílio

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

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

precedente 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,

A Constituição Federal de 1988 foi à primeira constituição brasileira a

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

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

mediante políticas socrals e econômicas que visem à redução do risco de
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Av, Marechal Rondon, s/n Bairro Boa Esperança -Tele
- E-mail: semsa@itaituba.pa.gov.br

fax: (93) 35 l8-2002 CEP: 68 | 8 l-010 - ltaituba - Pará
/ iamax.prado@itaituba.Da.eov.br

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

Vossa Senhoria, por meios dos documentos anexos, a contrataÇão de EMPRESA PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS, PATA

atender as necessidades da Secrelaria Municipal de Saúde de ltaituba - SEMSA, oor um

periodo de 01 (um) ano,
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Sccretâria Municipal de Saúde

Art. 197. Sáo de relevância pública as acões e seryicos de saúde.

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação,

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

terceiros e, também, por pessoa flsica ou jurldica de direito privado. (grifo nosso)

Em razáo do dever de garantir 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 Públíca uma íorma de solução que vá ao encontro do

interesse público.

Para tanto, Justifica-se o processo licitatório para contrataÇão de empresa
para prestação de servrço de íornecimento de passagem fluvial, ante a necessidade da

Secretaria Municipal de Saúde de ltaituba/PA em suprir, e, garantir saúde pública ao

Município, sendo que as quantidades de passagens estimadas e relacionadas na planilha

anexa foram fixadas com base no consumo médio verificados nos anos anteriores.

Portanto, ao recebimento deste ofício solicita-se a avaliação do processo

anexo, com emissáo de parecer administrativo proferido por esta Diretoria, para que, ao fim,

seja encaminhada ao setor competente, que formalizará o Processo Licitatório para

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA para prestação de serviço de fornecimento de passagem

fluvial.

ustificativa

Na o nidade, renovamos protestos de consideração e apreÇo

Atencio

ot ltrodo (ustouiu
larlíÉt.l da Sallllo

lamax ustódio
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Municipal 07 1 12019.

Av. Marechal Rondon, s/n Bairro Boa Esperança -Telefax: (93)3518-2002 CEP: 68181-0l0,ltaituba pará

- E-mail: emsa iraituba / iaoax.prado@itaituba.pa.qov.br

doença e de outros agravos e ao acesso uníversal e igualitárío âs aÇÕes e serylÇos

para sua promoção, proteção e recuperaçáo.
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