
 
 
 
 
 

 

ESTADO DO PARÁ                                                                                                                                                          

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ                     

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                  

CNPJ – 12.095.721/0001-01 
 
 

 

 

Rua 03 de Dezembro, nº 307 – Santa Terezinha – CEP: 68.210-000 

Curuá – Pará 

 JUSTIFICATIVA 

OBJETO 

Trata-se da solicitação, cujo objetivo é a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NORMAIS E 

CONTROLADOS DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, 

MEDICAMENTOS PADRÃO, E OUTROS, REFERENTE AOS ITENS FRACASSADOS NO 

PREGAO N° 007/2022 - DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE CURUÁ/PA 

SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Cumpre esclarecer que tal aquisição ocupa papel de destaque dentro do sistema de compras da Secretaria 

Municipal de Saúde, vez que o objeto se trata de insumos imprescindíveis para a promoção de ações e 

serviços voltados ao cumprimento do dever Estatal de garantir aos munícipes o direito à saúde e princípio 

fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS). 

3.2. A maioria das intervenções em saúde envolve o uso de medicamentos, podendo ser determinante para 

obtenção de resultado favorável para os pacientes atendidos nas Unidades de Saúde gerenciadas pela 

Secretaria de Saúde, é imperativo a formação de estoque de segurança, bem como, viabilizar o registro de 

preços como forma de garantir a manutenção das unidades referidas nessa justificativa. 

3.3. De tal modo, o objeto que se pretende licitar é imprescindível para a qualidade e excelência dos serviços 

ofertados aos usuários do Sistema Único de Saúde, sem o qual, minimamente as Unidades Básicas de Saúde 

e Hospitais não conseguem operacionalizar atendimentos aos usuários. 

3.4.A aquisição de medicamento sujeito a controle especial se dará devido a necessidade da garantia de 

tratamento medicamentoso aos pacientes em acompanhamento/tratamento médico pelo SUS, 

medicamentos estes que por ventura venham a faltar na rede municipal. Garantindo assim a não interrupção 

do tratamento aos pacientes acompanhados. 

 

A contratação, objeto desta justificativa, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais nº 10.520/2002 

e nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº 7.892/2013 (suprir ausência de 

regulamentação no âmbito municipal) e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e 

exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto 

 

Curuá/PA, 17 de março de 2022 

 

 

 

_________________________________ 

Christiane Alessandra Lopes de Sousa  

Secretária Municipal de Saúde 
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