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JUSTIFICATIVA 

1. DO OBJETO  

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATÉRIAS TÉCNICOS, ODONTOLÓGICOS e 
LABORATORIAIS. 
 

2. JUSTIFICATIVA 

A Secretaria Municipal de Saúde tem a função de oferecer condições necessárias à promoção, 

proteção e recuperação da saúde da população, reduzindo as enfermidades, controlando as 

doenças endêmicas e parasitárias e melhorando a vigilância à saúde, dando, assim, mais 

qualidade de vida aos munícipes. A gestão pública municipal de saúde é realizada por meio do 

Fundo Municipal Saúde, sendo o principal financiador da rede pública municipal de saúde. Em 

virtude do desafio de garantir o direito do cidadão ao atendimento à saúde e dar condições 

para que esse direito esteja ao alcance de todos, independentemente da condição social de 

cada um. 

A aquisição se justifica que o Município de Faro tem como atribuição dentre outras, propiciar a 

infraestrutura adequada as suas unidades de atendimento, de maneira que as mesmas desempenhem 

suas funções administrativas ou operacionais de forma a atender o princípio da eficiência e qualidade à 

população em geral. 

 O Município de Faro em atendimento ao disposto nos artigos 6, Inciso IX, 7, § 2 e 9 da Lei nº 
8.666/93 e Artigo 3º, Inciso I da Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 5.450/05 e suas alterações, vem 
através do presente, justificar a necessidade de abertura de processo licitatório através de Registro de 
Preços para registro de preço FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATÉRIAS 
TÉCNICOS, ODONTOLÓGICOS e LABORATORIAIS. O interesse desta administração pela formalização do 
Sistema de Registro de Preços considera as vantagens efetivas e práticas permitindo uma ampla 
concorrência ou pregão, de tudo que se compra no exercício e o que faltar poderá ser então 
enquadrado na modalidade pertinente de licitação ou dispensa de licitação, bem como redução do 
número de processos licitatórios, agilidade na ora da aquisição dos produtos, atendimento de demandas 
imprevisíveis, redução dos custos da licitação e maior transparência das aquisições. 
 
 Fundamento legal do procedimento licitatório deverá observar as normas e procedimentos 

contidos na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 6.474 de 06 de agosto de 2006 e 

subsidiariamente com a Lei 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006. 

 O Termo de referência deverá constar a descrição detalhada do material cotado, a quantidade 

solicitada, valor unitário e total, marca dos produtos prazo para entrega dos materiais. 

Faro - Pará, 12 de março de 2020.  
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