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                                              JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

 

 

OBJETO: “FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA 

CLÍNICA, HEMATOLOGIA, COAGULAÇÃO COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E COM 

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA REALIZAÇÕES DOS 

PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS” 

                                                    

1- DA JUSTIFICATIVA 

 

        Senhora Secretaria,  

 
1.1. O presente termo visa estruturar o Laboratório central de Vigia de Nazaré-PA, para 

a realização de exames de análises clínicas suprindo as necessidades da população do 

município usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), atendidos em serviços na Rede 

Básica de Saúde provendo mecanismos, propondo estratégias para desempenhar ações 

que possam assegurar e ampliar o acesso do cidadão aos serviços de saúde, conforme 

definido no art. 2º, § 1º e art. 17, III, da Lei nº 8.080/90, priorizando a excelência na 

qualidade dos mesmos para corresponder às expectativas e necessidades dos munícipes 

de Vigia de Nazaré-PA. A Lei nº 8.080 dispõe ainda sobre as condições para proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correlatos. Nesse 

sentido é obrigação da Secretaria Municipal de Saúde atender e oferecer aos usuários do 

SUS qualidade nos serviços ofertados. A constituição Federal, em seus dispositivos, 

garante o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, assegurando, portanto, o cidadão nas órbitas genéricas e 

individual. 

 

A Locação dos equipamentos com manutenção preventiva e corretiva se faz 

necessária para atender aos pacientes assistidos nas unidades da rede ambulatorial e 

hospitalar deste município, uma vez que se trata de atividade primordial para o diagnóstico 

do paciente. Outro fator importante do objeto deste termo diz respeito a facilidade na etapa 

de coleta de amostras, um vez que as mesmas seriam coletadas pelos profissionais 

habilitados para esse fim na própria unidade de saúde onde os munícipes são atendidos, 

evitando o deslocamento dos pacientes para outros municípios que levam meses, ou até 

ano para serem atendidos prejudicando a garantia de diagnósticos em tempo certo ou 

procurando clinicas particulares, deixando de garantir o direito a saúde, onde a demanda 

de exames e análises clínicas dos postos e estratégias tanto da zona urbana quanto da zona 

rural são encaminhadas ao laboratório central deste município, principalmente os casos 

de urgência e emergência. Daí a importância de locação com manutenção dos 

equipamentos laboratoriais.  
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A rede de saúde do Município de Vigia de Nazaré conta com 21 unidades de 

Saúde, e não consegue atender toda a demanda existente, nesse sentido há necessidade de 

subsidiar o diagnóstico dos exames solicitados pelos médicos dessas 21 unidades de Saúde 

(SUS) e mais os exames pedidos pelos médicos especialistas da Rede Municipal de Saúde 

que atendem no Centro de Saúde Nilson Tolosa Fernandes com exames complementares 

de média complexidade, objetivando uma assistência de saúde eficaz, eficiente e com 

qualidade aos usuários das ESFs, Postos, Centros de saúde e Hospital Municipal.  

.  

                   

 

                   Para que a administração possa utilizar os referidos serviços, faz-se necessário. 

 

                                                                                        Vigia de Nazaré/PA, 09 de novembro de 2022. 

 

 

                                    __________________________________  

Romulo Augusto Campos Vieira 

Pregoeiro 
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