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JUSTIFICATIVA 

 

ASSUNTO: Medicamentos, Materiais e Insumos. 

 

A Secretária Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, vem JUSTIFICAR a 

aquisição dos itens acima citados e detalhados ao longo do Termo de Referências e no 

edital de licitação para aquisição dos mesmos, uma vez, que é de fundamental 

importância para a prestação dos serviços de saúde pública a população do Município, 

usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

Esses medicamentos, materiais e insumos irão suprir as necessidades do Hospital 

Municipal, Laboratórios Municipais, Farmácias Básicas, Postos de Atendimentos e 

demais unidades de saúde, distribuídas por todo o Município. 

 

 

Com os números cada vez mais crescentes de infectados, em todos os estágios variados, 

desde os que conseguem recuperar com tratamento e isolamento aos que necessitam de 

enfermarias e leitos de UTI´s, diante desse cenário, precisamos agir de forma rápida e 

precisas e mesmo assim, estamos vendo a cada dia as faixas de restrições serem elevada 

aos níveis mais críticos, neste momento, estamos vivendo na faixa de RESTRIÇÃO 

VERMELHA, a última antes de chegarmos à situação de isolamento total, essa 

situação, torna-se, ainda mais urgente e necessária uma estrutura adequada de saúde.   

 

Esses itens,  são usados nas rotinas dos atendimentos a pacientes, no entanto eles 

contribuir no enfrentamento a pandemia da COVID-19, reduzindo com essa estrutura o 

números de pacientes que necessitam da utilização de leitos hospitalares. 

 

Os itens visam atender os mais de 21.000 habitantes do Município, distribuídos nos seus 

mais de 10.000 km2. O Município, é composto pela sua Sede e vários Distrito, tendo 

como principal o de Casa de Tábua, aonde encontra-se, boa parte da população. O 

Município, conta com 07 (sete) Unidades Básicas de Saúde e 02 (duas) Unidade de 

Atendimento Especializados, 01 na Sede do Município e outra no Distrito de Casa de 

Tábua. 

 

Esses itens serão encaminhados, distribuídos para todas essas unidades de saúde de 

todas as localidades do nosso Município, objetivando o tratamento correto a todos os 

usuários do SUS, estrutura as nossas equipe e aparelhamentos das nossas estruturas de 

prestação de serviços de saúde.   
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Todos os fatores aqui descritos, bem como, o que vivenciamos e as notícias que chegam 

até nos, pelos mais diversos meios de comunicação sobre os avanços maléficos dessa 

pandemia, JUSTIFICAM, essa contratação, que visa proteger a sociedade com a 

implantação de suas políticas gratuita de saúde pública de maneira justa e igualitária, 

sem nenhuma distinção a todos que buscam esse serviço. 

 

Santa Maira das Barreiras-PA, 17 de março de 2021. 

 

 

VANDERLEY SOUZA DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Saúde 
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