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SEÍvrSA

PREFEITU RA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Sec retaria Municipal de Saúde

Itaituba-Pará

OFICIO/PROPLAN/SEMSA N" 059/201 8

A DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURÍDICO

ILMO SENHOR OIRETOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificativa para contratação de empresa para a confecÇão de CAMISAS E

FARDAMENTOS.

Senhor Diretor.

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

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

CONFECÇÃO DE CAMISAS E FARDAMENTOS, para atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Saúde de ltaituba - SEMSA, por um período de 12 meses

Justifica-se a necessidade da compra de Camisas e Fardamentos, para

atender as necessidades da Secretaria À/unicipal de Saúde, durante todo o ano de 2018,

visando condiÇões de identificaÇão, seguranÇa, apoio e proteçáo aos servidores público.

além de garantir atendimento de qualidade, contribuindo assim, para a padronlzação

organização e valorizaÇão dos servidores.

Que a contrataçáo em apreço é imprescindivel para a continuidade das

atividades desenvolvidas pela Secretaria lvlunicipal de Saúde. pois além de identifrcar os

servrdores da Secretaria Municipal de Saúde, garante-lhes a seguranÇa no trabalho

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 princípros

norteadores da AdministraÇão Pública uma forma de solução que vá ao encontro do

interesse público.

Para tanto, JustiÍica-se o processo licitatório para contratação de empresa
para confecção de camisas e fardamentos, ante a necessidade da Secretaria Municipal de
Saúde de ltaituba/PA em garantir a padronizaçáo e identificaÇão dos seus servidores, sendo
que as quantidades estimadas e relacionadas na planilha anexa foram fixadas com base no
consumo médio verificados nos anos anteriores

Dessa Íorma, ao recebimento deste ofício solicita-se a avaliação do
processo anexo, com emissão de parecer adrÀinistrativo proferido por esta Diretoria, para
que, ao fim, seja encaminhada ao setor competent ue formalizará o Processo Licitatóno
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PATA CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CAIVISAS E

FARDAMENTOS,

Na opo n idade , renovamos protestos de consideraçâo e apreÇo

Atenciosa

lamax Pra o

Secretário Municipal de Saúde

Decreto Municip al 00812017 .
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