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JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 
DIESEL, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 
DE CACHOEIRA DO ARARI/PA, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 
Nº 12459.320000/1210-02. 

UNIDADE(S) REQUISITANTE(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
SANEAMENTO.  
UNIDADE(S) CONSUMIDORA(S): REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

 
Ao Exmo. Sr.  
ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR 
Prefeito Municipal de Cachoeira do Arari/PA 
 

Apresentamos Justificativa para a contratação do objeto: 

 

A contratação do objeto aqui descrito justifica-se Justificativa em razão da otimização 

dos serviços prestados à população pela Secretaria Municipal de Saúde, considerando a 

necessidade de movimentação dos integrantes que compõem a Secretaria em viagens 

contínuas pelo Município e pelo Estado em prol do interesse público, sobretudo nas ações 

itinerantes por parte da Secretaria em atendimento a toda zona rural, de modo a transportar 

as Equipes de Saúde da Família ate as comunidades mais distantes onde necessitam do 

atendimento, considerando que esta é uma estratégia diferenciada para a organização dos 

serviços voltados para atenção básica, desenvolvido, por meio de equipe 

multidisciplinar, que culmina nas ações de promoção e proteção à saúde, prevenção de 

agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo. 

 

As equipes de saúde da família estabelecem vínculo com a população, resultando no 

compromisso e a corresponsabilidade dos profissionais com os usuários e estabelecendo 

uma parceria com a comunidade, com o objetivo de ampliar as fronteiras de atuação e 

resolubilidade da atenção. 

 

O fato é que Cachoeira do Arari possui um território geográfico extenso e com difícil 

acesso, principalmente no período do inverno onde encontramos diversas dificuldades para 

atender aos cronogramas de atividades das equipes por falta de veiculo, sendo 

imprescindível, portanto, a aquisição de veículo com a estrutura necessária para o 

desenvolvimento das atividades aqui descritas e que tenha condição de acesso a áreas 

longícuas da Zona Rural e de difícil tráfego. 

 

Outrossim, no que tange a especificação mínima exigida fundamenta-se, ainda, no 

básico de conforto, haja vista que o número constante de viagens, considerando os diversos 

trajetos, muitas vezes longos que as atividades desempenhadas requerem.. 

A natureza do objeto constitui aquisição de bem do tipo comum. 
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Assim, solicitamos que a contratação do referido objeto seja realizada através da 

Modalidade PREGÃO, do tipo ELETRÔNICO, pelo critério MENOR PREÇO POR ITEM, de 

acordo com as demandas estimadas pela Unidade Requisitante dentro do planejamento 

estratégico em educação e disponibilidade financeira de recursos. 

 

 

Cachoeira do Arari/PA, 19 de Abril de 2022. 

 

 

 
LEDIANE PORTO DA COSTA PEREIRA 

Secretária Municipal de Saúde e Saneamento 
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