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JUSTIFICATIVA  

 
PREGÃO ELETRONICO Nº. 021/2022 – FMS - SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 031.2022 

 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na AV. BOA SORTE - Pau D’Arco - PA - Pau D’Arco 

- PA, inscrito no CNPJ sob nº 09.647.690/0001 - 40, neste ato representado, neste ato representado pelo 

Sr.º CLEIDSON FERREIRA CHAVES, brasileiro, inscrito no C.P.F. sob o n° 025.875.672 - 11, residente e 
domiciliado na Cidade de Pau D´Arco, Rua Pedro Paulo Barcaui, s/n, , CEP: 68.545-000, resolve formalizar a 
seguinte Solicitação para fins licitatórios, com o objeto mais abaixo discriminado, amparado Legalmente 

pela Lei Federal nº 10.520, Lei do Pregão, de 17 de julho de 2012, e Lei Federal 8.666, Lei Geral das 
Licitações de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores. 
 

1 – OBJETO 

 

1.1. REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO '’SAUDE BUCAL’’, VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAU D´ARCO - PA. 

 

2 - JUSTIFICATIVA 

 
2.1. O fornecimento de MATERIAL ODONTOLOGICO, para atender as demandas existentes junto às 
Unidades Básicas de Saúde Bucal de Pau D´arco Pá, garantindo condições de saúde àqueles que 

necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário. 
  
CONSIDERANDO que a aquisição de tais materiais odontológicos constitui um dos elementos 

fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições da 
assistência à saúde bucal da população.  
 

CONSIDERANDO o seu propósito precípuo é o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade 
dos materiais odontológicos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados 
essenciais, estratégico de suporte às ações de saúde, cuja falta pode significar interrupções constantes no 
tratamento, o que afeta a qualidade de vida dos usuários e a credibilidade dos serviços farmacêuticos e do 

sistema de saúde como um todo.  
 
Outro ponto que merece destaque é que com o registro de preços, facilita o controle de estoque e evita 

vencimento ou danificação dos materiais que eventualmente não forem utilizados. Assim, somente será 
utilizando recurso financeiro necessário para atender a demanda 
 

2.7. Assim, justifica-se a necessidade de abertura de processo licitatório para Contratação de 
Empresa para fornecimento de Material Odontológico '’SAUDE BUCAL’’, visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pau D´arco - PA. 

 
Pau D´arco – PA, 21 de março de 2022. 

 

 
 
 

 
 

_________________________________ 

CLEIDSON FERREIRA CHAVES 
SCRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 

DECRETO Nº 010/2021 - GPM/PD 
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