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Rua Otaviano Santos, nº 2.288 – CEP. 68.371.250 – Altamira/PA. 

OFÍCIO Nº 352/2022                                                                                       Altamira/PA, 26 de abril de 2022.                       

A: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

A/C FABIANA ELBI RODRIGUES NUNES 

 

NESTA 

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO 

Prezada, 

 Ao cumprimenta-lo, vimos solicitar que vosso setor realize o Processo Licitatório para AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR (TOMOGRAFO), para atender as demandas da 

Secretaria Municipal de Saúde de Altamira-PA, constante no PBS nº 021 - FMS, em anexo e em conformidade 

com a justificativa abaixo especificado: 

               JUSTIFICATIVA  

         O Serviço de Saúde da Região Xingu no contexto geral dos nove municípios que a compõem pode ser 

considerado como deficiente, considerando a hipossuficiência de leitos relativos ao quantitativo populacional 

e, à estrutura deficitária da grande maioria dos municípios. Hoje o município de Altamira, de acordo com o 

último censo, realizado em 2010, possui 99.075 (noventa e nove mil e setenta e cinco) habitantes,  detém a 

melhor estrutura e é referência para os demais municípios da região, todavia a rede de serviços do município, 

tanto da gestão estadual como municipal, não atende à demanda da região ocasionando altos investimentos em 

TFD e no tocante à saúde materno infantil elevando os índices de mortalidade materna, mortalidade infantil 

entre outros. Tendo como referência na atenção em partos de baixo e de alto risco, emergências obstétricas, 

cirurgias ginecológicas, além de: - Internação em Ginecologia (clínica e cirúrgica); -   Internação em Obstetrícia 

(clínica e cirúrgica); - Internação em Pediatria (clínica e cirúrgica); - Assistência neonatal intensiva (UCI/UTI); 

- Ambulatório clínico; - Serviços de Diagnóstico: Imagenologia (Raio X, Tomografia, Endoscopia e 

Ultrassom); Métodos Gráficos: Eletrocardiograma; Análises clínicas; Procedimentos endoscópicos. 

 Inúmeras razões respaldam a preposição deste tomógrafo para o município de Altamira e região. Uma 

delas diz respeito às mudanças no decorrer da última década, como crescimento populacional e mudança na 

dinâmica socioeconômica, devido à instalação da hidrelétrica de Belo Monte. Sabe-se que essas mudanças 

alteram a questão sanitária e, acredita-se que, por esse motivo, justifica-se o investimento em tecnologia na 

saúde. Dentre os benefícios que o tomógrafo pode trazer à Altamira e região, destacam-se: - Atualmente, devido 

à pandemia mundial, o aparelho está sendo utilizado em todo o mundo, com grande frequência, para avaliar a 

situação e evolução da COVID-19; - O aparelho possui maior precisão e tecnologia e; - Atende, de forma 

eficiente, as demandas ambulatórias e emergenciais. Tem como objetivo: Melhorar a eficiência na saúde pública 

do município de Altamira/PA,  Aquisição de equipamentos com maior precisão e eficiência. Diante do exposto, 

apresentamos um plano de trabalho para capitação de recursos via Ementa Parlamentar, o qual fomos 

contemplados (Vê documentos em anexo). Esperamos que a aquisição deste tomógrafo, traga melhorias na 

qualidade da saúde prestada à aos usuários do SUS de Altamira e Região. 

CORDIALMENTE, 

 

Tatiana de Souza Nascimento Galvão 

Secretária Municipal de Saúde 

Decreto nº 593/2021-PMA 
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