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OFíCIOiPROPLAN/SEMSA N' 047 I 201 g

À otREroRte DE coMpRAs _ DÍcoM/JURiDtco
ILMO SENHOR DIREITOR
JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justiíicatjva para co
materiais a serem utilizados nas

ntrataÇão de Empresa Especlalizada
crrurgias de Ortoped jalTra umatolog ia.

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimenta-lo. venho através do presente. justiÍicar aVossa Senhoria, por meios dos documentos ane
FORNECIIVlENT O DE ÍVIATERIAIS UT

xos, a contrataÇâo de ElvlpRESA PARA O
ILJZADOS NAS CIRURGÍAS DEORTOPEDIfuTRAUíVIATOLOGIA. para atender a

Saúde - SEIVISA, Por um Per todode12meses
A

do Centro Cirúrgi
subordinado à Sec
cirurgras realizadas

Art. 196. A saúde é direito de Íodos
mediante políticas sociais e ecoir
doença e de outras agravos e ao aces
para sua prantação ptateÇáo e rccupercçãa

Âr \1,rrrt.l .rl li,rr,rl,, I 1,r,,r., ., ,. , .,

aqulsição de ÍVateriais tem por finalidade o abastecimento dos estoquesco de orropedia/traumatotogia do Hospiral tltr; ";;;; de ltaituba,retaria l\4unicipal de Saúde, visando o atendimento Ou O"rrnOu Or.durante todo o ano de 20í 9

s necessidades da Secretaria ÍVr,rnicipal de

e dever do Estado

Que no rvrunicípio de rtaituba sâo rearizadas cirurgias de ortopédica demenor comprexidade, direito este, garantido aos usuários do sus - sistema unico desaúde' razão pera quar se justifica a contrataçao à"-uroru.r" para o fornecimentô ciemateriais cirúrgicos de ortopedia necessários prr, ,tenoe,. tooa demanda.
Que a contratação em apreço é imprescinciivel para a continlcjacle dasatividades desenvorvidas pera secretaria l\4r-rnrcipar ã" 

"uro" 
no sentido cre garantir asaúde pública, de acordo com a legislação em vigor. a tocia poputação do Munrcipro

Como é do conhecimento de todo ciciadâo, o direito à saúde é uín dosdireitos fundamentais do homem, nascido na declaração dos direitos hunranos conrprecedente na dlgnidade da pessoa humana, sendo que a saúde e um dirertoconstitucionarmente assegurado a todos, inerente à vida bern maior do ser humano

§lr:?::" " 
Poder público tem o dever de prover ÇondiÇoes ind jspensáveis ao seu preno

A ConstituiÇão Federal de 19gg Íoi à primeira constitu jçâo brasilerra apositivar o direito à saúde como direito fundamental e assim dispôs:
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Art. 1g7. São de retevância pública as açoes e serviÇoç Ce- §.e,!!,Ce 

'

Çabet)da aa Padet PLil)ltcad/spor /ros icrlr'us '/; 
/er SoD/e sLta req't1:{t)etilaÇaa

íiscalização e controle devendo sua execuçãr: u' *u' O:,t:^'-::nte oLt aÚavés de

terceios e, também' poí pessoa fisica ou jurÍdica de dtreito privado (9rrlo nosso)

Ern ÍazáOdo dever de garantu os seÍviços de saúde náo pode o Munrcrpro

de adiar o pr"ocesso fitit"tO'io' ã"*ndo buscar :':,: " nos principios

Administração púotica uma torma de solução que vá ao encontro do

interesse Público'
Para tanto' Justifica-se o processo licitatório paÍa contratação de empresa

especializada em fornecimen"tJ o"'*'t"''''' cirúrgicos de ortopedia' ante a necessidade da

SecretaÍia Municipal Oe SauOe de ltaituba/PA em suprir' e garantir saúde pública ao

Municipio, sendo que * o*i'olã"t estimadas e relacionadas rla plantlha anexa íoranr

Íixadas com base no consumo médio veriÍicados nos anos antenores

n"t"'rt"-'ul ' 
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11]1res 
dos mateÍiais Íornecidos pelas

empresas"""*i::::"ffi:"'#'i:""::;*::,:'Jul,'" o,'",o sorrcrta-se ,^ul'.':1t^'o no

processo anexo com e m :*j i; fj::;,:',X'::: ff;"j[:,!:: ã]i1"";ll'll I',?il i

lli; .?,ll[*ii;lãi[ffi ;"o'á' üoi'*rArs oRroPEDrcos

E a justificativa

't' 
ooonui'o'l"' renovamos protestos de consideração e apreço

At crosamente,

Decreto MuniciPal 0071/2019
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