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JUSTIFICATIVA 

 
A motivação inicial parte da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Recurso de 

Emenda Parlamentar PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE 

Nº. DA PROPOSTA: 01391.942000/1180-02 constantes dos autos;  

As aquisições dos equipamentos a ser licitado destinam-se aos seguintes Centros de 

Saúde e Posto de saúde: Estratégia saúde de Família do Pacoval (Centro de Saúde/Unidade 

Básica), Posto de Saúde da Vila Canaa (Posto de Saúde), Posto de Saúde de Guajará ( Posto de 

Saúde) e Posto de Saúde do Tamatai (Posto de Saúde), onde oportunizarão uma 

reestruturação e melhoria dos trabalhos realizados nas Unidades de Saúde do Município, 

garantindo conforto e segurança à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, 

durante a assistência á saúde. 

Devido o crescimento da demanda por serviços na área da saúde nos últimos anos, o 

município de Prainha buscando a melhoria constante do atendimento ofertado aos pacientes 

do SUS, que são encaminhados para as unidades de saúde, tal aquisição se faz necessária, em 

virtude dos equipamentos ora pleiteados, serem devidamente utilizados para a substituição 

dos existentes por estarem depreciados pelo longo período de sua utilização e/ou inexistirem 

nos locais assistidos.  

O quantitativo encaminhado está de acordo com a Proposta de Aquisição de 

Equipamento/Material Permanente e justificativas apontadas nos autos do processo;  

Não se faz necessária a realização de pesquisas de preço de mercado, pois a aquisição 

dos objetos do processo licitatório advém de recebimento de Emenda parlamentar, visto que o 

recurso da mesma é com base na estimativa de preço apresentadas nas propostas que utilizam 

como referência o SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e 

Materiais do Ministério da Saúde, composta pela RENEM que é a Relação Nacional de 

Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS, bem como, o PROCOT- 

Programa de Cooperação Técnica, um banco de dados do Ministério da Saúde, que contem 
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informações de pregões presenciais e eletrônicos, cotações de fornecedores especializados, 

além de pesquisas em sistemas com estimativas de preços de tecnologias médicas.  

Esta solicitação irá oportunizar aos servidores melhores condições de trabalho e 

atendimento á população através de uma reestruturação e melhoria dos equipamentos 

utilizados nos atendimentos realizados nas Unidades de Saúde, garantindo assim mais 

conforto e segurança à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS 

 
Prainha/PA, 30 de julho de 2018. 

 

 

 

PAULO RICARDO CORRÊA DA SILVA 

Secretário Municipal de Saúde 

Portaria Nº 003/2017 PMP/GP 
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