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JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS 
DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA DO CAMARÁ, EM ATENDIMENTO À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA, 
ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR PORPOSTA Nº 12459.320000/1210-03. 

UNIDADE(S) REQUISITANTE(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.  
UNIDADE(S) CONSUMIDORA(S): REDE MUNICIPAL DE SAÚDE – UBS VILA DO CAMARÁ. 
 

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

 

Apresentamos Justificativa para a contratação do objeto: 

Devido o crescimento da demanda por serviços na área da saúde com a implantação da 

Unidade Básica de Saúde na Vila Camará, o município de Cachoeira do Arari vem buscando a 

melhoria constante do atendimento ofertado aos pacientes usuários do SUS que são encaminhados 

para as unidades de saúde, as aquisições aqui descritas se fazem necessárias, uma vez que os 

materiais ora pleiteados mobiliarão a Unidade de Saúde Vila Camará garantindo assim o regular e 

eficiente atendimento aos munícipes, visando prestar os serviços em saúde  com maior qualidade, 

de forma integral e cada vez mais humanizada, proporcionando também melhores condições de 

trabalho aos profissionais que atuam na unidade, conferindo um melhor acompanhamento e 

evolução de pacientes. 

 

Outrossim, considerando que saúde é um bem essencial e tendo em vista a emenda oriunda 

do Ministério da Saúde, conforme proposta nº 12459.320000/1210-03 destinada a aquisição dos 

materiais e equipamentos, garantindo assim a manutenção do grupo social e do próprio Município, 

porque visam atender as necessidades inadiáveis da comunidade, mantendo os atendimentos em 

saúde enquanto serviço público essencial, devidamente pautado no principio da continuidade. 

 

A natureza do objeto constitui aquisição de equipamentos e materiais permanentes do tipo 

comum. 

 

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 

saúde e disponibilidade financeira de recursos. 

Cachoeira do Arari/PA, 10 de Agosto de 2022. 

 
 

 
 

LEDIANE PORTO DA COSTA PEREIRA 

Secretária Municipal de Saúde e Saneamento 
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