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JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO 

 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO   DE   

SERVIÇOS CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONSIDERANDO A 

NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE JUNTA MÉDICA NOS TERMOS DO RJU 

MUNICIPAL PARA DELIBERAÇÃO DAS DEMANDAS RELATIVAS À SAÚDE DOS 

SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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 de prestação de serviços 

consultas médicas especializadas, considerando a necessidade de implantação de junta médica 

nos termos do RJU municipal para deliberação das demandas relativas à saúde dos servidores 

vinculados a secretaria de educação do município de Aurora do Pará/PA, 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. 

  Dentro desse contexto, devido à grande demanda de servidores afastados por motivo de 

saúde faz-se necessário a prestação de serviço consultas medicas das especialidades 

especificadas em termo de referência acompanhada do laudo, com a contratação de prestadores 

da rede privada. 

 

QUANTITATIVO 

 

A necessidade da prestação de serviços consultas médicas especializadas, considerando a 

necessidade de implantação de junta médica nos termos do RJU municipal para deliberação das 

demandas relativas à saúde dos servidores vinculados a secretaria de educação do município de 

Aurora do Pará/PA, está baseado na série histórica de produção realizada pela secretaria de 

educação por período de 01 (um) ano, compreendido entre Janeiro a Dezembro de 2023. 

 

 

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, bem como, pesquisa realizada no banco de preços, 

tendo-se como valor total estimado, após cálculo da média a importância de R$ 75.287,21 

(setenta e cinco mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos) 

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

da secretaria municipal de educação, 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. 
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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 

é o credenciamento de empresa especializada na prestação   de   serviços consultas médicas 

especializadas, considerando a necessidade de implantação de junta médica nos termos do rju 

municipal para deliberação das demandas relativas à saúde dos servidores vinculados a 

secretaria de educação do município de Aurora do Pará/pa. 

 

Aurora do Pará/PA, 02 de janeiro de 2023 

 

 

 

VANUZA CASAIS 

Secretária Municipal de Educação
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