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JUSTIFICATIVA DE DEMANDA 

1. DA LICITAÇÃO 

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASIL NOVO 

ORDENADOR: ELYSSON LEONARDE KLOSS 

TIPO DE OBJETO: Compras (   )  Serviços ( X )  Obras (   ) 

OBJETO: Prestação de Serviços na Área da Saúde, sendo Plantões Médicos e de Enfermeiros, 

Consultas Especializadas, Realização de Cirurgias, Realização de Ultrassonografias e Outros Exames 

Clínicos para Atender a Demanda dos Pacientes do Sistema Único de Saúde no Hospital Municipal 

Maria José Biancardi, em Brasil Novo. 

PRAZO: 12 meses. 

2. DA MOTIVAÇÃO 

A realização do referido certame e, consequentemente, contratação do objeto pretendido, visa atender 

ao princípio constitucional indisponível do interesse público, conforme se demonstra nos campos 

abaixo. 

Justificando a necessidade de ofertar os serviços de exames de maior complexidade aos usuários do 

Sistema Único de Saúde, que são atendidos pelas Unidades de Saúde da Família- USF, considerando 

a importância dos exames no tratamento, cirurgias, diagnóstico e prevenção de doenças é fundamental 

a contratação do objeto ora licitando com intuito de atender os munícipes de forma digna, humanizada 

e eficiente, proporcionando que sejam realizados não apenas os atendimentos médicos, mas também 

a realização dos exames de maior complexibilidade solicitados, haja vista que o Laboratório 

Municipal de Brasil Novo não realiza esses exames de alta complexibilidade. É de suma importância 

selecionar interessados, dentro dos padrões de qualidade e parâmetros indispensáveis à boa assistência 

à população, garantindo seguridade, eficácia e confiança contribuindo positivamente para o bom 

andamento das atividades e atendimento à população assistida, tendo como principal objetivo garantir 

a ampliação do acesso e qualidade na atenção especializada ambulatorial.  

A forma de atendimento à saúde da população do Município de Brasil Novo foi alterada aumentando 

a oferta na prestação da assistência o que demandou maior número de exames. 

Considerando que o serviço é obrigatório e essencial para o hospital municipal, sendo este o único 

hospital público de “porta aberta” ao atendimento de urgência/emergência e pronto atendimento do 

município de Brasil Novo e atende ainda pacientes dos municípios circunvizinhos.  

Por todo o exposto, e considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988, em especial o seu 

artigo 196, que dispõe que a Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;  

A contratação na modalidade credenciamento se faz viável ante a inviabilidade de competição, visto 

que os valores estão previamente fixados pela SMS, valores estes que são praticados na região e 

valores que podem ser praticados pelo município e que o credenciamento atenderá a todos os 

interessados para fins de atendimento à demanda do serviço já descrito.  

Buscando atender as demandas municipais é indispensável a abertura de processo licitatório para 

suprir as necessidades, ofertando os serviços que no momento o Laboratório Municipal não 

disponibiliza, porém como a gestão é buscar realizar sempre o melhor para população, garantindo 

seus direitos, principalmente no que refere a saúde dos munícipes, é imprescindível a realização de 

processo licitatório, o qual, beneficiará os usuários do SUS.  

3. DA AUTORIZAÇÃO PARA LICITAR 
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Com base em tudo aqui exposto e fundamentado, na condição de ordenador(a) de despesa, venho, por 

meio deste, AUTORIZAR a fase externa da pretensa licitação, encaminhando os autos ao Setor de 

Licitações Municipal, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias. 

 

Brasil Novo/PA, 06 de janeiro de 2023. 

 

 

__________________________________________ 

Elysson Leonarde Kloss 

Secretário Municipal de Saúde 

Decreto 003/2021 
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