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JUSTIFICATIVA 

Considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988, em especial o seu artigo 196, a saúde 

é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 

à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 

Considerando a lei 8.080, de Setembro de 1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes; 

Considerando o Decreto 7508, de 28 de Junho de 2011, que Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 

de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 

providências. 

Considerando a necessidade de atendimento de serviços especializados conforme os parâmetros 

da portaria nº. 1097 de 22 de maio de 2006, que define o processo da Programação Pactuada e 

Integrada da Assistência em Saúde seja um processo instituído no âmbito do Sistema Único de 

Saúde. 

Considerando a Portaria/GM 1101 de 2002, que estabelece os parâmetros de cobertura 

assistenciais no âmbito do SUS. 

Considerando a Portaria GM/MS 399, de fevereiro de 2006 que estabelece as Diretrizes 

Operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, compromisso entre os 

gestores do SUS em torno das prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da 

população; e Estabelece diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos da Descentralização; 

Regionalização; Financiamento; Planejamento; Programação Pactuada e Integrada - PPI; 

Regulação; Participação e Controle Social; Gestão do trabalho e Educação na Saúde; 

Considerando a Portaria GM/MS Nº 1.034, de 05 de Maio de 2010, em seu art. 9°, II, para efeito 

de remuneração, os serviços contratados deverão utilizar como referência a Tabela de 

Procedimentos SUS; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Av. General Moura Carvalho, S/N - Bairro: Centro - Primavera - Pará 



                                       
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
Considerando a necessidade de assegurar a prestação de serviço de Procedimentos com 

Finalidade Diagnóstica: Diagnóstico em Laboratório Clínico aos munícipes de Primavera, de 

forma a complementar a assistência à saúde; 

Considerando que os Exames Laboratoriais são necessários como apoio para diagnóstico de 

inúmeras patologias, assim sendo, a contratação de Empresa Especializada para a prestação de 

serviços de Procedimentos com Finalidade Diagnóstica: Diagnóstico em Laboratório Clínico é 

indispensável, como instrumento para complementar a assistência médico-ambulatorial realizada 

nas Unidades de Saúde do Município de Primavera. 

Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde de Primavera não possui capacidade instalada 

para realizar Procedimentos com Finalidade Diagnóstica: Diagnóstico em Laboratório Clínico, 

advindos do Município. 

O Município de Primavera, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Primavera), 

DECIDE contratar pessoa jurídica para a prestação de serviços de Procedimentos com 

Finalidade Diagnóstica: Diagnóstico em Laboratório Clínico, compreendendo coleta e análise. 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

Relação dos Procedimentos a serem realizados, conforme Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - 

SUS, que está disponível através do site: http://sigtap.datasus.gov.br. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 
OTONI SILVA DE QUEIROZ SOUZA 
Secretário Municipal de Saúde de Primavera 
Portaria 45/2019 
Contato: (91) 9 9336-6178 
otonisouza.primavera@gmail.com 
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