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JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO 

 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO   DE   

SERVIÇOS  DE  ATIVIDADES DE ENFERMAGEM COM ÊNFASE EM ENFERMAGEM 

DERMATOLÓGICA E ESTOMATERAPIA  (TRATAMENTO DE FERIDAS, ESTOMIAS E 

INCONTINÊNCIA), SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO  CONTINUADA E PERMANENTE NA 

SAÚDE, BEM COMO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA  TRATAMENTO DE 

FERIDAS COMPLEXAS (COBERTURAS ATIVAS), A FIM DE PRESTAR SERVIÇOS  DE 

TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS CRÔNICAS E AGUDAS DOS PACIENTES 

DO PROGRAMA  MELHOR EM CASA E DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, BEM COMO 

REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER À 

NECESSIDADE EXISTENTE DA POPULAÇÃO DE FORMA COMPLEMENTAR DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE AURORA DO  PARÁ – PA. 

 

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DE PARÁ 

 

BASE LEGAL: Lei 8.666/93 

 

A Secretaria Municipal de Saúde, em face da necessidade da contratação de empresa 

especializada no prestação   de   serviços de atividades de enfermagem com ênfase em 

enfermagem dermatológica e estomaterapia, justifica a abertura do presente procedimento 

licitatório, para manter os trabalhos administrativos e operacionais rotineiro dos setores. Bem 

como, manter os serviços públicos em níveis aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, para o 

cumprimento de suas finalidades com eficiência continuidade e economia. 

 

DA MOTIVAÇÃO 

Considerando o interesse em dispor de uma rede de serviços de saúde mais ampla; 

Considerando a necessidade de contratar, de forma complementar, serviços de 

assistência à saúde (artigo 24, da Lei nº 8.080/90), neste município; 

Considerando a Lei nº 8.666, de 21/06/93, que estabelece normas gerais sobre licitações 

e contratos administrativos. 
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Considerando a Portaria MS/GM nº. 3.277, de 22 de dezembro de 2006 que prevê a 

complementariedade na contratação de instituições privadas para a prestação de serviços de 

saúde, conforme seus Art. 3º e 6º. 

  Considerando a necessidade de potencializar a qualidade na execução dos serviços de 

saúde e atendimento a população;  

  Considerando a necessidade de melhorar o serviço ofertado ao usuário SUS com 

assistência humanizada; 

  Considerando a necessidade de implantar um modelo de gerência voltado para 

resultados; 

Considerando que o Tratamento de Feridas Complexas e Estomias necessita de 

atendimento especializado, composto por tecnologia avançada, por solicitação do profissional 

médico e/ou enfermeiro, visando uma assistência integral, maior resolutividade, 

desospitalização precoce, cicatrização total das feridas crônicas, redução de custos com 

internações e procedimentos cirúrgicos desnecessários, e ainda a reinserção social de pacientes 

portadores de feridas crônicas, os procedimentos pleiteados, podem minimizar o sofrimento da 

população a ser assistida, reduzir custos na proporção de até 60% com o tratamento inadequado 

de feridas complexas e ainda mudar o perfil de saúde da população de Aurora do Pará e 

população adscrita, bem como a recuperação do paciente.  

Considerando que a oferta na rede pública hoje é quase incipiente, dependente da rede 

filantrópica e privada complementar contratada, que também não disponibilizam números de 

atendimentos conforme os parâmetros propostos na Portaria MS nº 1631/2015; 

Considerando que a contratação destes serviços para o município de Aurora do Pará, 

tem como objetivo a qualidade da saúde pública para os munícipes de forma eficiente, pois o 

tratamento de feridas e estomias realizado no município vêm acontecendo de forma não 

especializada;  

Considerando que os serviços a serem contratados serão para atender os curativos 

solicitados pela atenção básica e especializada da rede municipal e dos pacientes internados no 

Programa “Melhor em Casa”, sob regime de solicitação de avaliação para o serviço 

especializado contratualizado; 
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Considerando que com a nova definição de organização político administrativa do 

município, o sistema passou a contar com a lógica da regionalização e da hierarquização dos 

serviços de saúde. 

Dentro desse contexto, com a construção das policlínicas e ampliação da cobertura da 

Estratégia de Saúde da Família – ESF faz-se urgente a complementariedade dos serviços 

oferecidos pelo SUS de Aurora do Pará, com a contratação de prestadores da rede privada. 

 

QUANTITATIVO 

 

A necessidade da contratação do Serviço Especializado em Enfermagem Dermatológica e 

Estomaterapia com ênfase no Tratamento de Feridas e Estomias está baseado na série histórica 

de produção realizada no município de Aurora do Pará no período de 01 (um) ano, 

compreendido entre Janeiro a Dezembro de 2021, devidamente registrada no Sistema de 

InformaçãoDATASUS/TabWin. 

 

 

DO PREÇO 

 

O preço estimado da contratação foi obtido através de Mapa Comparativo de Preços, 

levando-se em consideração as pesquisas junto ao mercado, conforme cotações encaminhada 

por empresas desse ramo de atividade, tendo-se como valor total estimado, após cálculo da 

média a importância de R$ 412.081,32 (quatrocentos e doze mil oitenta e um reais e trinta e 

dois centavos) 

Os recursos para a referida contratação serão provenientes das diversas do orçamento 

da secretaria municipal de saúde, conforme dotação orçamentária constante nos autos. 

Verifico, mediante as informações apresentadas, que se trata de valor compatível com 

os valores praticados no mercado, portanto, pertinente a média estimada de preços para 

contratação. 

 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Isto posto, uma vez revestido das formalidades legais e necessárias, pelo presente, 

JUSTIFICO a necessidade de abertura de processo licitatório por pregão eletrônico, cujo objeto 
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é o credenciamento de empresa especializada na prestação   de   serviços  de  atividades de 

enfermagem com ênfase em enfermagem dermatológica e estomaterapia  (tratamento de feridas, 

estomias e incontinência), serviços de educação  continuada e permanente na saúde, bem como 

fornecimento de tecnologias para  tratamento de feridas complexas (coberturas ativas), a fim de 

prestar serviços  de tratamento de feridas complexas crônicas e agudas dos pacientes do 

programa  melhor em casa e da rede básica de saúde, bem como realizar capacitação para a 

equipe de enfermagem, para atender à necessidade existente da população de forma 

complementar do sistema único de saúde - sus do município de Aurora do  Pará – pa. 

 

Aurora do Pará/PA, 03 de junho de 2022 

 

 

 

 

 

Alcione Santana de Oliveira 

Secretária Municipal de Saúde 
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