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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Secretâria MuniciPal dc Saúde

Assunto: Justificativa para contrataçáo de empresa para o fornecimento de MATERIAIS

i,rúJl,"o., ELErRlcos E DE coNSrRuÇÃo

Itaituba-Pará O1 de Julho de 2019

OFíCIO/PROPLAN/SEMSA N" 079/201 9

A DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURÍDICO

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON OE AGUIAR

Senhor Diretor'

12 meses

Para tanto, JustiÍica-se o Proces so licitatório para contratação de empresa

especializada em Íornecimento de Materiais Hidráulicos' Elétricos e de Construçáo' ante a

necessidade da Secretaria MuniciPal de Saúde de ltaituba/PA em suPrir, e, garantir um

amplo desenvolv imento do trabalho, sendo que as qu dades estimadas e relacionadas na

planilha anexa fo ram fixadas com base no consumo médio ficados nos anos anteriores

A aquisição dos materiais tem por finalidade o reabastecimento dos

estoques, para atender aS nt'"t''Jto"s da Secretaria Municipal de Saúde' Hospital

Municipal de ltaituba, P''" ;;-Á;;'çá" Básica' Atendimento Psicossocial' Vigilância e

Promoção da Saúde, con'eino úunicip"t de Saúde e Ações de Media Complexidade

Ambulatorial e Hospitalar' por um periodo de 12 meses' visando o atendimento de toda

demanda do MunicíPio

Que a contrataçáo em apreço é imprescindível para a continuidade das

atividades desenvolvidas p"L*-à"t'"t"i" Municipal de Saúde' pois visa o atender a

necessidade básica de manutençáo dos prédios da saúde pública'

Ém razâodo dever de garantir os serviços de saúde tt: *1t^ 
-" 

Municipio

correr o risco de 
"o'"' " ;;;;;"o riãt"to'io-' devendo buscar na lei e nos princípios

norteadores da Administraf;;;ut' uma forma de solução que vá ao encontro do

interesse Público'

Honradoemcumprimenta.lo,venhoatravésdopresente,justiÍicara

Vossa Senhoria, por meios dos documentos anexos' a contrataÇáo de EMPRÉSA para o

fornecimento de MATERIAIS-n'ú"'"ot' ELETRlcos E DE coNSTRUÇÃo' para

atender as necessidades O" t"t'"t*t' 
'unicipal 

de Saúde - SEMSA' por um período de
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Dessa forma, ao recebimento deste ofício solicita-se a avaliação dÔ

processoanexo,comemissãodepareceradministrativoproferidoporestaDiretoria,para
que, ao fim, seja encaminhada ao setor competente' que íormalizará o Processo Licitatório

orr. óonrr*oiAÇÃo DE EMPRESA para o Íornecimento de MATERIAIS HIDRAULICOS,

ELETRICOS E DE CONSTRUÇAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria MuniciPal de Saúde

justificativa.

rtunidad e, renovamos protestos de consideração e apreço

nci nte,
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