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Assunto: .lustiÍicativa para conlrirtaçã() tle

fornecimento de materiais para srlporte nas ações clo Progrirma

Senhor Diretot'.

experiências e de coustt'ução coletiva de saberes'

ão tem por llnalidade' suprir as necessidades

Considerando que a ret'erida contrataç

a SECRETARIA MUNIC'IPAL Dt; SAlrDl

do Município de ltaituba' atendendo à demanda d

especificamente no supolte tlas ações do Pl{OCR'

Considelando que il contrataç'lo clli

das atividades desenvolvidas pela Secretaria Nt

or. a tocla PoPulação do MuniciPio

saúde pública. de acot'do cotu a legislação em vtg

de todo cidadào' o direito à sl[rdc é unr clos

Consiclerando que é do conhecimento

ilação dos diteitos hrttnanos com pleccdente

direitos fundamentais do homem' nascido t.ra decl

[rde é um direito constitucionalmellte

nad rgrlidade da pessoa lrumana' sendo qlte a
o, portanto o Podel Público tent

assegurado a todos' inerente à vic1a, bem maior do ser

o dever de Prover condições indispensáveis ao seu pleno exerct

Considerando que o Programa Sairde na Escola clo n.runicipio O: t*':::::''tt'"

como função principal articular as ações envolvendo a prevenção' pron-roção e atençào à

sairde de cidadãosi cidadãs em idade escolar no Ensino f'trudamental 
-' - i'

Consiclerando a necessiriacle cm se tlahalhiil slítdc ults esc()lils' ten(lo enl \lsta i'ls

situaçõesproblemasenconlraclasnasesctrlas"ctltllt.tnitlatlccnlunieipio.scndttqttct,tlsitrt.rç;.1t,

vemafetandoasaúdeeeducaçãodecrianças.jovetrsearlultos,intel.t.er.indonaibr.trlaçàoe

qualidade de vida da população' 
.:-_ .r-.--.,nr,er âcões que previnam

Considerando que a saúde na educação visa desenvolver ações que prer

doenças e hábitos viciosos' portanto' e fundarnental a garantia de espaços de troca de
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considerando que em razão do dever de garantir os serviços de saúde, nào pode o

MunicÍpio correr o risco de adial o processo licitatório, devendo buscar na lei e nos principios

norteadores da Administração PÍlblica uma forma de solução que r'á ao ellcontro do interesse

público.

Venl-ropormeiodeste'JUS.l.lFlCAIraVossaSenhor.ia.pornlcitlsdirs

documentos anexos, a contratação de empresa especializada em lbnrecimento de nlatelilis

para supoÍe nas ações do Programa de Saúde na Escola PSU'

Dessa lbInra- ao recebinlento tlestc olicit' solicitlr-se a ar"lrliaçi-ro (l() pl'occsso

anexo, coln emissiio de parecer admilristlaliv0 prolr'r'icIr p0t estit l)iretotiit- lrlLta tltte- lto Litti-

Seja encaminhada ao Setor conrpetente, cltrc ibrnraliz-arh o l)rocesstl Licitatir|io pitt-l it rel(.'ridll

coNTRATAÇÃo.

E a.iustilicativa.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e apreço'

Atenciosamente,
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