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JUSTIFICATIVA  
 
 
Objeto: Contratação de empresa (s) especializada (s) para o presente termo, tem por objeto nortear 
os licitantes quanto às especificações, referente ao procedimento licitatório ora em voga, visando a 
eventual “insumos laboratoriais e reagentes (material químico), que serão destinados a 
manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde. Constitui-se um dos 
elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações e atendimentos emergenciais nas 
unidades de  saúde, capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da 
população do Munícipio de Juruti-PA, pelo prazo de 12 (doze) meses. 
 
Unidade Requisitante Interessada: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde-FMS. 
 
A(o) 
Exmo.(a). Prefeito(a) Municipal de Juruti/PA C/C: Pregoeiro Keydson Francisco M. Meireles 
 

 
 
Prezado(a) Senhor(a), 

 
A Secretaria Municipal de Saúde de Juruti com o intuito de atender os munícipes, o presente 

processo licitatório justifica-se pela necessidade da contratação de empresa para aquisição de 
material para o laboratório de análises clínicas da Secretaria de Saúde é para manter as 
condições adequadas das atividades da Secretaria de Saúde no atendimento dos usuários que 
precisam destes serviços. Soma-se ainda que constantemente exames laboratoriais são 
solicitados para auxiliar na testagem e diagnóstico dos pacientes, seja para covid-19 ou outras 
doenças. O laboratório de análises clínicas tem papel central no diagnóstico e monitoramento 
de doenças, constituindo-se, portanto, uma peça chave para o enfrentamento da pandemia. 
Deste modo, faz-se extremamente necessário que a unidade esteja abastecida de reagentes, 
para que ofereça este serviço de forma perene e contínua à população. 

Para a prestação de serviços à comunidade por meio de atendimentos clínicos e hospitalares 
gratuitos. Durante a realização dos procedimentos de assistência técnica aos munícipes, tais 
como os atendimentos exames de rotina e específicos , existe a necessidade de promover 
estabilização dos pacientes, bem como a prevenção ou eliminação das dores, agentes biológicos 
causadores de enfermidades ou das alteras fisiológicas causadas pelas patologias. 

Diante do exposto e tendo em vista que os serviços prestados à população não podem parar, 
justifica-se à necessidade de contratar empresa especializada no fornecimento. 

Assim, solicitamos que a contratação do referido objeto seja realizada de acordo com da 
Modalidade de licitação cabível, considerando o eventual fornecimento, de forma parcelada e 
de acordo com as demandas estimadas pela Unidade Requisitante.  

Soma-se ainda a necessidade premente de a Administração Pública dá continuidade as 
atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 37º, da Constituição Federal, o 
qual bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração pública. 
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É a justificativa, que segue anexada ao pedido inicial e aos demais dados e 
especificações dispostos no Termo de Referência. 

 
 

Juruti/PA, 08 de abril de 2022. 

 
 
 
 
 

___________________________________________ 
ADAIAS RAMOS BATISTA NETO  

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE – SEMSA 
DECRETO: Nº 4.489/2021 
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