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ANEXO - II 

TERMO DE JUSTIFICATIVA 

1 - OBJETIVO  

CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE 

PLANTÕES MÉDICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE DO 

MUNICIPIO DE PAU D’ARCO - PA  

2 - JUSTIFICATIVA  

2.1.  A contratação do referido serviço, se faz necessária para atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Saúde, junto a unidade hospitalar e unidades de referência especializadas; esses serviços é indispensável para 

o funcionamento das unidades de saúde, visto que a procura por atendimento médico é muito grande, e que o 

quantitativo de médicos concursado no município é insuficiente, sendo apenas um médico clinico geral 

“concursado”. Visando a regularidade dos serviços e atendimentos feitos por essas unidades de saúde, é visto 

que a falta desses serviços, objeto dessa licitação comprometerá o atendimento e colocará em risco a saúde e a 

vida das pessoas que venham a procurar o atendimento público municipal nas unidades de saúde. Sendo assim, 

é evidente a necessidade dessa aquisição para garantirmos assim um melhor atendimento para a população de 

Pau D´Arco. 

2.3. Os serviços de saúde compõem o rol garantias constitucionais e estão intimamente ligados à dignidade da 

pessoa humana. Nesta linha, cabe transcrever o que dispõe os Arts. 196 e 197da Carta Mágna: 

“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. 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 

da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através 

de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. “ 

Em razão do dever de garantir os serviços de saúde não pode o Município correr o risco de adiar a contratação 

em questão, devendo buscar na lei e nos princípios norteadores da Administração Pública uma forma de solução 

que vá ao encontro do interesse público. 
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