
ODE

cê

()q.EnJrSA o

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Secretaria MuniciPal de Saúde

BLICÂ COM OUÂLI

Itaituba-Pará

Assunto: Justificativa para aquisição materiais {e r3io x' para suprir a demanda do

Fundo Municipal de Saúde do \Iunicípio de ltaitubâ-rA'

oFiclo/SEMSA N" 01 2/2020

A DIRETORIA DE COMPRAS _ DICOM

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR.

Senhor Diretor,

de materiats Para ralo x

Honrado em cumprimentá-lo' venho por meio destes' justificar a 
^Vossa 

Senhoria'

por meios dos documentos "* ur"*"r'u contratação de empresa para o fornecimento de

materiais de raio x ou,u 'ugo'u*iãà"rrat 
ã" r"ào Municipal de Saúde do Municipio de

ltaituba-PA. por um periodo de l2 meses'

(lonsiderando q,""" 
-f";;;;"nto 

de materiais de raio x é um direito garantido

pera con.tituiçao l:i:l:l-: n:h:*;",:^1:ngx'í.1',i ,i]rtl".;ffif",1ii:: l"l"rTJj;

'ü'liff ;"iJ:%"f,T:",::'.#:;iã",iüt;;Ti'-g::,^:::**'lli:,0::#il:f "'
desenvolvidas po. 

"rru 
,".r",u.àl "ã 

,"",ia" de garantir á saúde pública a toda população do

vunicipio 
como é do conhecimenlo de rodo cidadão _o 

direito a saude e um_dos direitos

lundamenrais do homem, ,;;;';; J"riuruçao dos direitos humanos com precedente na

dignidade da pessoa r,,n]unu' 'áião'iu;;*'lti;; 
um direito constitucionalmente assegurado

a rodos. inerente à vida bem Ãuio, oà ser humano, portanto o poder público tem o dever de

pàr* 
"".áiço"s 

indispensáveis ao seu pleno exercício'. 
:o de"'"'" -" -pl'u 

,a.ào áo a"ut' ãt gutuniir os serviços de saüde não podendo coÍÍer o' ns(

adiar o pr.cesro ticitarorio. ;.i";;" b*;;, "^ r"i 
e nos principios norteadores da

Administraçào Pública, uma à'n1u J" 
'of'çao 

que vá ao encontro do interesse Público' para

tanto, justifica-s. o p,o."'*- útatório para' contratação de empresa especializada em

Í'ornecimento de materiais d";;;;;;"'necessidadeda Secretariá Municipal de Saúde de

Itaituba./PA, em suprir . g;;; ;J; púbti"u uo Município' sendo que 
^as^Quantidades

estimadas foram frxadas com base no consumo médio verificados nos anos anteÍlores'

Dessa Í'orma' ""';;i;t;i' 
deste oficio'. solicita-se a avaliação do processo em

anexo, com emissão de p';;;;;;itittrativo proferido por esta Diretoria' para que' ao tim

seja encaminhada ao setor t"d;;;;' ;;ã; foÀdizará o P'ott"o Licitatório para aquisição

E a justihcativa
Na o nidad e. renovamos protestos de consideração e apreço

Atencio

u
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