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Santa Bárbara do Pará, 23 de junho de 2020. 
 
 
 
Exmo. Sr. NILSON FERREIRA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Pará 
 
 
Assunto: Solicitação de abertura de procedimento licitatório. 

 

Senhor Prefeito, 

 

Encaminho a Vossa Excelência (em anexo) para vosso conhecimento a 

necessidade de AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA 

BÁRBARA DO PARÁ, sendo assim solicito AUTORIZAÇÃO para a contratação de 

empresa do ramo pertinente e que encaminhe a demanda à Comissão Permanente 

de Licitação, para abertura de procedimento licitatório de acordo com o                                                                                                                                                           

objeto ora citado. 

JUSTIFICATIVA: Considerando que a Assistência Básica Hospitalar tem por 

atribuição selecionar materiais de uso técnico hospitalar proporcionando assim a 

continuidade e ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais aos usuários 

do Sistema Único de Saúde. 

A compra dos itens de MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES, especificados 

neste documento, visa atender às demandas originárias das necessidades rotineiras e 

essenciais ao funcionamento do Município de Santa Bárbara do Pará, manifestadas 

através do processo de reposição dos estoques. Os materiais incluídos no referido 

grupo correspondem a classes variadas de uso.  

Dessa forma, o suprimento adequado dos itens incluídos no presente é 

indispensável para o funcionamento de todas as linhas de cuidados das Unidades 

Básicas de Saúde. A necessidade do objeto deste Termo de Referência, dessa forma, 

decorre das ações usuais, rotineiras e especificas, cujo atendimento visa subsidiar 



         
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará 

Poder Executivo 
Secretaria Municipal de Saúde 

 

Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17  CEP: 68798-000  Santa Bárbara do Pará  Pará  Brasil. 
CNPJ: 83.334.698/0001-09  Fone: (91) 3776-1153 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, indissociáveis no Município de Santa 

Bárbara do Pará, devido à necessidade de promover a estruturação de rede da 

atenção básica de saúde, e atender as necessidades das UBS’s mantendo-as em 

condições de funcionamento, garantindo o atendimento aos usuários e o atendimento 

à saúde em geral no desempenho das atividades dos setores técnico, de apoio deste 

município. 

É indiscutível, portanto, a importância dos serviços de saúde, os quais 

constituem, ao lado de uma série de outros, fator de extrema importância para a 

qualidade de vida da população. Esses serviços representam, hoje, preocupação de 

todos os gestores do setor, seja pela natureza das práticas de assistência neles 

desenvolvidas, seja pela totalidade dos recursos por eles absorvidos. 

Deve-se considerar, ainda, que modificações qualitativas e quantitativas no 

consumo de materiais medico hospitalar são influenciadas pelos indicadores 

demográficos, os quais têm demonstrado clara tendência de aumento na expectativa 

de vida ao nascer. 

  

 Atenciosamente, 

 

 

 
MARIA DA GRAÇA DO NASCIMENTO MELO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Decreto nº 19/2020-GPNFS 
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