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JUSTIFICATIVA  

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA  
 
1. DO OBJETO 
Tratam os presentes autos de procedimento que tem por objeto: Contratação de empresa (s) especializada (s) para 
Contratação de empresa (s) especializada (s) para aquisição de rouparias e calçados, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Juruti/PA.  
 
2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Justifica-se a aquisição pretendida nos autos, em atendimento o que preceitua a legislação aplicável, em 

especial o contido nas Leis Federais n. 8.666/93    e 10.520/2002. 

2.2. Considerando que a saúde é um dos direitos fundamentais, assegurado pela Constituição Federal de 1988, 

conforme disposto em seu artigo 6º abaixo: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.             (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) 

 

2.3. Considerando que a  saúde é um dos princípios basilares a dignidade da pessoa humana e, visando superar 

as desigualdades sociais e garantir o direito a saúde, buscando dar cumprimento a um dos princípios constitucionais 

mais importantes, sendo que o direito a saúde integra o direito à vida, com o propósito de proporcionar a cada cidadão 

deste município o garantismo estatal da dignidade da pessoa humana, atendendo           aos princípios constitucionais, esta 

Secretaria Municipal de Saúde busca com este instrumento a aquisição de rouparias e calçados. 

2.4. Considerando que o nosso Município conta em sua rede assistencial de saúde, atendendo as prerrogativas do 

Sistema Único de Saúde – SUS. Contamos com 15 (Quinze) unidades básicas de saúde distribuídas na sede e 

interior do Município, todas com equipe completa s em pleno funcionamento. Atualmente ofertamos a nível da atenção 

básica e todos os serviços de competência do município. Ofertamos ainda serviços de imagem, laboratório e, 

algumas especialidades como ginecologia, obstetrícia, ortopedia, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, 

nutrição e cirurgia. 

2.5. Levando em consideração que a equipe médica, enfermeiros e técnicos, necessitam de fardamentos visando 

uma padronização entre os colaboradores, o que facilita a identificação desses.  Os pacientes que recebem 

atendimento no hospital necessitam de auxilio em relação a adequados vestimentos para realização nos 

atendimentos, como por exemplo camisola de paciente, além de lençóis, possibilitando assim cumprir o que preceitua 

o art. 6º da Constituição Federal.  

2.6. A realização de processo licitatório para aquisição de rouparia e calçados apresenta-se como medida 

necessária, para que se consiga uma vez garantida a proteção contra agentes infecciosos, comunicar às pessoas os 

valores de uma instituição aspecto essencial, a credibilidade. 

2.7. Ressaltamos  que em diversos art. encontrados em Leis de licitação encontra-se a orientação de que poderá 

ser adotado a modalidade de Pregão Eletrônico SRP quando houver necessidade de contratações frequentes, Sem a 

menor dúvida, configura-se numa solução inteligente de planejamento e organização na logística de aquisição de bens 

e serviços no setor público, pois, entre outros benefícios, reduz significativamente os custos de estoques, uma vez 
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que, com o sistema a Administração passa a ter um estoque virtual, sem a necessidade dos gastos com 

armazenagem. Assim, os bens ou serviços necessários ao processo de produção somente serão adquiridos no 

momento de sua necessidade para a aplicação. Em virtude da impossibilidade de previsão exata da quantidade a ser 

demanda, o planejamento de aquisição foi realizado para o período de 01 (um) ano, com entregas parceladas e 

eventuais a critério da administração. 

 
3. CONCLUSÃO 
3.1. Em relação aos preços, verifica-se que eles estão compatíveis com a realidade do mercado em se tratando de 
serviços similar, podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.  

 
 

Juruti/PA, 12 de agosto de 2022. 
 
 
 

_______________________________ 
ADAIAS RAMOS BATISTA NETO 

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 
SEMSA 

 
 
 
 
 


		2022-09-30T12:10:22-0300
	ADAIAS RAMOS BATISTA NETO:74037978253




