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JUSTIFICATIVA  

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA  
 
I - DO OBJETO 

Tratam os presentes autos de procedimento que tem por objeto: Contratação de pessoa jurídica para 
manutenção corretiva e preventiva de centrais de Ar Condicionados, incluindo os serviços de instalação, recarga de gás, 
higienização geral e reposição de peças, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti/PA.  

 
II – DA JUSTIFICATIVA 

A Secretaria Municipal de Saúde de Juruti/PA, possui 15 (quinze) UBS – Unidades Básicas de Saúde, 01 (um) 

Hospital Municipal e 01 (um) Prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde. 

A limpeza de forros e dedetização, utilizando-se métodos eficazes, que vetores e pragas urbanas se instalem ou 

se reproduzam nas dependências dos Órgãos e espaços públicos, especialmente artrópodes ou outros invertebrados que 

ocasionalmente transmitam infecções, por meio de carreamento externo (transmissão passiva ou mecânica) ou interno 

de microrganismos (transmissão biológica), e animais que eventualmente infestam ambientes urbanos, causando, além 

de prejuízos econômicos, pela deterioração dos imóveis ocupados, agravos à saúde em geral do público interno e 

externo do Órgão, preservando, desta forma, um ambiente higienicamente habitável e incólume à eventuais moléstias. 

A sanitização de ambientes e superfícies é um processo de higienização e eliminação de agentes causadores de 

infecções, alergias, patógenos que causam bronquite, asma, renite dentre outros desconfortos provenientes de fungos ou 

mofos. A Sanitização (Desinfecção) do ambiente é importante para eliminar estes agentes invisíveis e nocivos aos 

humanos, inclusive o novo coronavírus (COVID-19). 

Os objetos comuns de limpeza, tais como vassoura, pano e detergentes, não são totalmente eficazes na 

eliminação dessas ameaças. Já a sanitização produz uma película protetora que protege o ambiente da proliferação de 

microrganismos, utilizando produtos não inflamáveis e não corrosivos e, portanto, que não oferecem perigo ao local da 

aplicação, nem aos que nele transitam. 

Especificamente contra o novo coronavírus (COVID-19), a ação é eficaz na eliminação e precisa ser 

complementada com a limpeza e desinfecção de áreas de manuseio constante, como maçanetas, puxadores de 

armários, gavetas, veículos, eletrodomésticos etc.  

O processo de sanitização de ambientes pode ser aplicado em qualquer ambiente, fechado ou aberto, tais como: 

praças, ruas, calçadas, prédios públicos, clínicas, consultórios, escolas, empresas, escritórios, hotéis, berçários, teatros, 

residências, hospitais, industrias, veículos, cinemas, academias, transporte coletivo, dentre outros.  

Os serviços de sanitização de que trata o presente Termo de Referência se destina a suprir as necessidades 

atuais de higienização e desinfecção profunda dos ambientes em geral, garantindo a segurança de cidadãos, usuários e 

profissionais que utilizam comumente os espaços públicos da Secretaria Municipal de Saúde, sobretudo as áreas 

hospitalares.  

Por sua vez, no intuito de permitir um melhor gerenciamento das aquisições, sem prejuízo da economia de 

escala e da eficiência dos recursos aplicados, com o objetivo de atender às demandas deste órgão, considerando as 

normas veiculadas pelo Art. 15, Inciso II da Lei nº 8.666/93, Arts. 2º e 50 da Lei 9784/99, justifica-se o Registro de Preços 

quando, pelas características do bem ou serviço: 

a) houver necessidade de contratações frequentes;  

b) quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas;  

c) quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um 

órgão ou entidade;  
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d) quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela 

Administração, nos termos do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013. Destarte, os serviços de que trata o presente 

Termo de Referência se destinam a limpeza e desinfecção de logradouros e prédios públicos, visando garantir melhores 

condições de higiene, saúde e bem estar, tanto aos servidores que atuam nesta administração municipal, quanto à 

população que fazem uso dos serviços oferecidos por esta Secretaria de Saúde.  

 

III – CONCLUSÃO 
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, 30 de setembro de 2022. 
 
 
 

_______________________________ 
ADAIAS RAMOS BATISTA NETO 

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 
SEMSA 
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