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SOLICITAÇÃO 
 
 
Ao Ilmo. Sr Elias Guimaraes Santiago 
Prefeito Municipal  
 
 
ASSUNTO: Abertura de Processo Licitatório. 
 

 
Cumprimentando-o, venho através deste encaminhar em anexo o Termo de Referência relacionado à 
Registro de preço para futura aquisição de medicamentos (Farmácia Básica), medicamentos de uso 
comum e medicamentos sujeitos a controle especial, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Concórdia do Pará- Pa, objetivando a realização dos procedimentos 
administrativos necessários à efetivação de Licitação, destinadas a atender a demanda desta Secretaria. 
 

Justificativa: 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). 
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. 
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. 
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. 

 

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração.  

Atenciosamente, 

 
 

 
 

Concórdia-Pa, 10 de Junho de 2020. 
 

 
 
 

 
 

Alfonço Luiz Batista 
Secretário Municipal de Saúde 
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