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Municipal de 

Saúde 
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SOLICITAÇÃO 

 

 

Magalhães Barata/PA, 09 de agosto de 2021. 

 

À Exma. Sra. 

MARLENE DA SILVA BORGES 

Prefeita Municipal de Magalhães Barata 

 

Assunto: Solicitação de fornecimento de materiais laboratoriais e 

odontológicos para atender as necessidades das unidades de saúde do 

Município de Magalhães Barata/PA. 

 

Excelentíssima, 

 

             Satisfação em cumprimenta-la por meio desta, solicito a vossa 

senhoria providências quanto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

MAGALHÃES BARATA/PA.  

 

 

Justificativa para aquisição 

 

A solicitação atenderá as necessidades do Fundo Municipal de Saúde 

de Magalhães Barata/PA, objetivando contribuir para a eficiência do 

sistema de Saúde Municipal, promovendo a melhoria da qualidade de vida 

individual. 

Considerando que houveram itens fracassados na licitação na 

modalidade Pregão Eletrônico nº 008/2021, os quais são extremamente 

necessários para atendimento da população deste Munícipio. 
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Considerando os estoques de materiais laboratoriais e odontológicos e 

correlatos encontram-se baixo; 

 

Considerando que o objeto a ser fornecido e de suma importância 

para o desenvolvimento das atividades essenciais e imprescindíveis ligadas a 

Saúde; 

 

Considerando que é dever do Estado garantia a saúde, conforme art. 

196 da CF de 1998: 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. 

 

 

Considerando que a interrupção do fornecimento dos materiais 

laboratoriais e odontológicos trará prejuízos inestimáveis a população;  

 

Considerando que os insumos solicitados serão utilizados para o 

abastecimento de Unidades e Postos de Saúde deste Município, os quais 

ficarão à disposição dos usuários da rede municipal de Saúde, com 

atendimentos diários a população; 
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Considerando que entre os materiais solicitados estão presentes os 

insumos necessário e essenciais à manutenção da saúde e bem estar de 

seus usuários, para utilização nos laboratórios e salas odontológicas; 

 

Considerando os locais a serem atendidos pelos medicamentos; 

➢ Secretaria Municipal de Saúde: 

✓ Unidade básica de Saúde – Urgência e Emergência; 

✓ Estratégia Saúde da Família – ESF; 

o ESF – Central 

o ESF – Bairro Novo 

o ESF – Nazaré 

o ESF – Cafezal 

✓ Postos de Saúde; 

o Posto de Brasil Novo 

o Posto de Quatro Bocas 

o Posto de Herculino Bentes 

o Posto de Santo Antônio 

o Posto de Prainha 

o Posto de Algodoalzinho 

 

Considerando ainda o compromisso desta gestão em salvaguardar os 

atos desta Administração, evitando prejuízos direto a população com a 

interrupção de serviços básicos e essenciais de manutenção a vida. 

Informo ainda que foi feito levantamento no material solicitado em 

relação aos itens e quantitativos necessários para suprir suas demandas 

emergências, conforme se verifica na Planilha de Descrição e Quantitativos 

em anexo.  
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Diante ao exposto solicitamos a referida contratação para 

fornecimento de materiais laboratoriais e odontológicos, conforme Termo de 

Referência em anexo. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

____________________________________ 

AZLE VILLAS BOAS BRAGAS 

Secretário Municipal de Saúde 

Decreto nº 002/2021 
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