
 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 
 

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO 

ELETRÔNICO SRP Nº 9/2021-043, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAPITÃO-POÇO/PA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI/PA. 

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 necessidade da contratação nos termos do 

procedimento de adesão: 

A Unidade Requisitante da presente contratação justifica por meio deste a 

necessidade da contratação do objeto, qual seja a  CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 

PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI/PA, por meio do instituto 

da adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 

9/2021-043, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Capitão-Poço/PA. 

 

O objeto em suma atende as atividades precípuas da Unidade Requisitante no tocante 

à execução, manutenção e garantia do oferecimento dos serviços públicos em saúde 

com qualidade. 

A presente contratação pauta-se na necessidade por parte desta Secretaria de 
promover e garantir o pleno funcionamento das instituições de saúde do município, 
uma vez que o resultado final do processo não se traduz em um produto, mas sim na 
assistência à saúde de indivíduos e comunidades, somada a necessidade de se 
fornecer as condições indispensáveis e necessárias de suporte no referido 
atendimento a fim de abastecer a unidade de saúde com os medicamentos diversos 
necessários.  

Considerando que esta Administração possui contratos vigentes, todavia os saldos 
estão por levantar, bem como o encaminhamento e levantamento para 
desenvolvimento de nova licitação, a presente contratação pauta-se na necessidade 
por parte desta Administração pra dar suporte quantitativo, para sustentar a demanda 
de consumo, uma vez que tem-se o presente procedimento de adesão como paliativo 
ate a feitura de um novo processo, considerando que aditivo de quantitativos de 25% 
efetuados ainda não serão suficientes para atender a regular demanda de consumo da 
rede municipal de saúde, uma vez que ainda não se tem processo publicado e diante 
da da indefinição de processo licitatório, ressaltando que a demanda para a adesão é 
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somente para parte dos itens, neste caso os itens com maior fluxo de consumo, em 
risco das quantidades esgotarem-se antes do previsto. 

Assim, considerando que os estoques podem vir por esgotar-se, não podendo a rede 

municipal de saúde ficar sem o abastecimento de medicamentos primordiais e diante 

do levantamento por parte da gestora da Unidade Requisitante para as demandas de 

novo processo licitatório, dado o fato de o uso dos medicamentos é estratégico e de 

suporte geral às ações de saúde e basilares na regular realização dos procedimentos 

médicos, com atenção resolutiva e humanizada de modo a assegurar o efetivo 

funcionamento e a operacionalização do atendimento à população, optamos pela 

busca de uma solução momentânea, eficaz e eficiente aliando custo e benefício, de 

modo que a gestão da Unidade Requisitante necessita dos recursos adequados para a 

prestação de uma assistência em saúde de qualidade pautada no princípio da 

continuidade, aliado a isto o atendimento a essa demanda deve ser rápido e eficaz 

para garantir o direito à vida e a saúde, devendo-se encontrar todos os medicamentos 

necessários e indispensáveis para sua recuperação, uma vez que a função da 

assistência farmacêutica é selecionar medicamentos, capazes de solucionar em 

grande parte, os problemas de saúde da população mediante uma terapia 

medicamentosa específica e pontual com eficácia garantida. 

Desta feita, no intuito de acelerar o atendimento e resolução da necessidade em 

questão                                                                              

                                                                      

Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA , 

sendo identificado o Pregão eletrônico SRP nº 9/2021-043, cuja Ata de Registro de 

Preços, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Capitão-Poço/PA, tem como 

objeto  a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

FARMÁCIA BÁSICA, SIMILARES E PSICOTRÓPICOS, PARA MANUTENÇÃO NO 

ATENDIMENTO DE SAÚDE DE CAPITÃO POÇO, na qual as empresas ALTAMED 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 21.581.445/0001-82 e 

J.E.S. FONSECA COMÉRCIO EIRELI – EPP, CNPJ nº 04.707.391/0001-30, 

sagraram-se vencedoras, sendo que o objeto, suas especificações e condições, bem 

como os valores registrados em 22/03/2022, atendem completamente as 

necessidades da Unidade Requisitante.  

Uma vez identificada a solução mais viável ao atendimento da necessidade, 
prosseguiu-se com as avaliações legais devidas atinentes ao instituto da adesão a ata 
de registro de preço, conforme preceitua o Decreto 7.892/2013, Capítulo IX, art. 22, 
com as alterações promovidas pelo Decreto 9.488/2018. Neste sentido foram 
realizadas pesquisas de preço de mercado a fim de avaliar a vantajosidade da 
referida adesão, conforme orçamentos e mapa comparativo em anexo, verificando-se 
que os atuais de mercado, assim como outros comparativos de contratações em 
âmbito municipal no estado do Pará, estão superiores ao valor registrado na ARP 
oriunda do Pregão Eletrônico nº 9/2021-043, ficando demonstrada que a 

contratação          a presente         , além de viável e adequada, também 
vantajosa economicamente para o Município de Cachoeira do Arari/PA, gerando maior 
                              ao interesse público.  
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Justificamos assim que a presente                                               
                                                  através deste procedimento, a 
Prefeitura de Cachoeira do Arari faz a contratação de empresa para a aquisição dos 
medicamentos, oriundos de contratação realizada através de Processo Licitatório de 
outro órgão da esfera municipal do estado, cujas as demandas assemelham-se às do 
município de Cachoeira do Arari                                      a contratação 
                            em toda a sua abrangência.  

                                                                            
                                                                                      

Ata de Registro de Preços, oriunda do Pregão Presencial SRP nº 9/2021-043, 
gerenciada pela Prefeitura Municipal de Capitão-Poço/PA                   
                                                                        ura de 
Cachoeira do Arari/PA, como solução paliativa à realização dos procedimentos 
licitatórios relacionados ao objeto e toda sua composição, que demandam todos os 
levantamentos de acervo, capacidade, necessidade, distribuição, consumo, 
capacidade de armazenamento, condição financeira e orçamentária e etc. 

É a justificativa, que segue anexada ao pedido inicial e aos demais dados e 

especificações dispostos no Termo de Referência. 

 

 

Cachoeira do Arari/PA, 05 de Agosto de 2022. 

 
 
 
 

LEDIANE PORTO DA COSTA PEREIRA 
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento   

 
 

 

 


		2022-09-14T11:29:42-0300
	LEDIANE PORTO DA COSTA PEREIRA:68980817215




