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DESPACHO 

 

 
Altamira/PA, 08 de junho de 2022. 

 

 

À Ilma. Sra. 

 

APOLIANE LOPES GOMES 

Secretária Municipal de Administração e Finanças 

 

 

1. DEMANDA 

 

1.1. Segue demanda para Contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de 

materiais e insumos laboratoriais, com objetivo de atender a Secretaria Municipal de 

Saúde de Altamira – PA/Fundo Municipal de Saúde-FMS, para manutenção das atividades 

desenvolvidas no Hospital Geral de Altamira São Rafael - HGASR,  Unidade de Pronto 

Atendimento - UPA, Unidades Básicas de Saúde - UBS, Equipe de Saúde Bucal - ESB e 

Centro de Apoio em Diagnostico - CAD. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. OBJETIVO PRINCIPAL DO PROCESSO: A aquisição destes materiais atenderá as 

necessidades dos atendimentos de urgência e emergência do Hospital Geral de Altamira São 

Rafael- HGASR, Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Unidades Básicas de Saúde - 

UBS, Equipe de Saúde Bucal - ESB, Centro de Apoio em Diagnostico - CAD e unidades de 

saúde que realizam procedimento que utilizam esse material. 

 

2.2. BENEFÍCIOS: A aquisição dos materiais e insumos solicitados se faz necessária para 

garantir o pronto atendimento das necessidades decorrentes das ações realizadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde – FMS, melhorando o 

desempenho nos tratamentos de pacientes com qualidade. 

 

2.3. CONSIDERAÇÕES 

 

O município de Altamira contava, em 2021, com uma população aproximada de 117.320 

pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A cidade 

tem uma área territorial de 159.533,306 km2, sendo, desse modo, a maior em extensão 

territorial do mundo. É referência em saúde para os municípios vizinhos da região Xingu: 

Pacajá, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, Brasil Novo, Medicilândia, Anapu e Uruará. 

Por este motivo, a demanda pelos serviços públicos de saúde é elevada. 

 

O uso deste material é de extrema importância para que os usuários do sistema de saúde 

recebam tratamento com qualidade, no tempo correto e com menor custo. Dessa forma, os 

materiais e insumos laboratoriais auxiliarão os profissionais de saúde a desempenharem suas 

funções de maneira eficiente e eficaz. 

 



 

                                                                                                                                                                                                       

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ nº 10.467.921/0001-12, Travessa Paula Marques, nº 192, Bairro: Catedral, CEP: 68.371-055, Altamira/PA. 

e-mail: licitacaosesma@gamil.com 

Portanto, os itens ora solicitados são necessários para o atendimento eficiente e eficaz dos 

usuários do sistema de saúde do município, garantindo o pronto atendimento das 

necessidades decorrentes das ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde / Fundo 

Municipal de Saúde – FMS. 

 

Em vista disso, solicitamos AUTORIZAÇÃO, emitida pela autoridade competente, para 

instrução de procedimento licitatório para Contratação de empresa(s) especializada(s) para 

fornecimento de materiais e insumos laboratoriais, com objetivo de atender a Secretaria 

Municipal de Saúde de Altamira – PA/Fundo Municipal de Saúde-FMS, para manutenção 

das atividades desenvolvidas no Hospital Geral de Altamira São Rafael - HGASR,  Unidade 

de Pronto Atendimento - UPA, Unidades Básicas de Saúde - UBS, Equipe de Saúde Bucal 

- ESB e Centro de Apoio em Diagnostico - CAD. 
 

 

 

 

 

 

TATIANA DE SOUZA NASCIMENTO GALVÃO 

Secretária Municipal de Saúde 

Decreto n° 593/2021 
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