PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 014/2022

ASSUNTO: Justificativa de contratação direta, razão da escolha do fornecedor ou
executante e justificativa do preço.

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DIRETA

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no caput e
parágrafo único, I, II e III, do art. 26, da Lei 8.666/93, como antecedente necessário à
contratação com dispensa ou inexigibilidade de licitação, conforme cada caso concreto
assim o exigir.

I – OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA NA ÁREA SAÚDE PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PÓRFIRO/PA.

ITEM
01

02

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

QUANTITATIVODESCRIÇÃO
UNIDADEDA ATIVIDADE

Treinamento, monitoramento dos
Indicadores do Programa Previne
Brasil

12

MÊS

MONITORAMENTO
MENSAL COM EMISSÃO
DE RELATÓRIO DO
SISTEMA E-GESTOR

Elaboração do Plano Municipal de
Saúde e Plano Anual de Saúde
referente ao período 2022 a 2025

04

MÊS

ELABORAÇÃO DO
PLANO MUNICIPAL DE
SAÚDE 2022-2025 E
PLANO ANUAL DE
SAÚDE 2022. OS
REFERIDOS
INSTRUMENTOS SERÃO
ENTREGUES IMPRESSOS
À SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.

Alimentação e acompanhamento do
Sistema SISMOB

01

MÊS

O SISTEMA DE
MONITORAMENTO DE
OBRAS SERÁ
ALIMENTADO E
ACOMPANHADO
CONFORME ÁS
APRESENTAÇÕES DE
PROPOSTAS E EMENDAS
PARLAMENTARES
DESIGNADAS PARA
OBRAS DE
CONSTRUÇÃO E
REFORMA DAS
UNIDADES DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO.

elaboração dos relatórios
quadrimestrais de prestação de
contas: 1º, 2º e 3º 2022

03

MÊS

A ELABORAÇÃO E
APRESENTAÇÃO DOS
RELATORIOS
QUADRIMESTRAIS
SERÃO ENTREGUES
IMPRESSOS Á
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE .

05

elaboraçãodo Relatório Anual de
Gestão

03

MÊS

A ELABORAÇÃO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO
OCORRERÁ
ANUALMENTE COM A
ENTREGA DO
DOCUMENTO
IMPRESSO A
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE.

06

alimentação e acompanhamento do
sistema DIGISUS

12

MÊS

OS INTRUMENTOS DE
PLANEJAMENTO DO
SUS COMO TAMBÉM
DAS PRESTAÇÕES
ATRAVÉS DOS
RELATORIOS
QUADRIMESTRAIS E
RELATÓRIO ANUAL DE
GESTÃO SERÃO
INSERIDOS E
ACOMPANHADOS
ATRAVÉS DA

03

04

PLATAFORMA DIGISUS,
POSSIBILITANDO O
ACOMPANHAMENTO
POR PARTE DOS
USUÁRIOS E CONSELHO
DE SAÚDE E ÓRGÃOES
DE CONTROLE.
07

08

09

Monitoramento dos sistemas de
informação da secretaria de saúde
SIA, Cnes, SIHD, FPO, E- GESTOR,
ESUS

12

MÊS

OS SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO E
PRODUÇÃO
AMBULATORIAL E
HOSPITALAR SERÃO
ALIMENTADOS E
ACOMPANHADOS
MENSALMENTE COM
EMISSÃO DE
RELATÓRIOS MENSAIS
DOS PRÓPRIOS
SISTEMAS.

Treinamento e avaliação
operacional do Sistema de
Prontuário Eletrônico do Cidadão
(PEC-ESUS)

02

MÊS

CONFORME A
AVALIAÇÃO
OPERACIONAL DOS
SISTEMA DO
PRONTUÁRIO
ELETRONICO SERÁ
REALIZADO DUAS
OFICINAIS PARA
CAPACITAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DE
SAÚDE QUANTO AO
ACESSO E OPERAÇÃO
DO SISTEMA PARA
ALCACE DAS METAS DO
PROGRAMA PREVINE
BRASIL

Auditoria dos Laudos de Internações
Hospitalares

12

MÊS

AS INTERNAÇÕES
HOSPITALARES SERÃO
AUDITADAS
MENSALMENTE COM
EMISSÃO DE RELATÓRIO
PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.

Parte dos municípios paraenses são de criação recente. Esta realidade, em parte,
refletea instabilidade institucional que se manifesta nesta região da federação. A falta
de quadro depessoal próprio ou a necessidade de permanente qualificação de seus
servidores e gestoresbem como a constante mudança nos procedimentos relativos à
gestão pública tem se manifestado como importantes óbices para a gestão da Saúde
municipal, especialmente quanto a finalização dos mandatos eletivos municipais, ou
seja, nos processos de transição de governo.
Embora a constituição preveja um regime de cooperação entre os entes
federados para a promoção e oferta da saúde, nem sempre esses esforços têm sido
suficientes para desencadear processos de crescimento dos seus resultados.
É no quadro deste cenário que as discussões em torno do fortalecimento do
Plano Municipal de Saúde, da inclusão de instrumentos de gestão (PMS, PAS, RAG),
financiamento da saúde e suas contrapartidas, informatização (tecnologias e
equipamentos) e, da universalização,integração e equidade do Sistema único de Saúde.
Esse processo de modelagem institucional da política nacional da saúde tem sua
concretização na menor dimensão federativa, o município, porém, nem sempre o
correspondente apoio chega aos territórios mais distantes, como é o caso da região
amazônica. Assim, muito do previsto não se realiza em função das fragilidades
decorrentes das distânciase da comunicação.
O Ministério da Saúde tem realizado esforços no sentido de apoiar os demais
entes federativos na organização de suas políticas e na melhoria de seus indicadores,
porém este esforço parece não estar sendo suficiente, uma vez que a região norte não
tem apresentado os melhores índices ou ainda, esses índices não têm crescido na
velocidade esperada. Nesse sentido, a consultoria é um instrumento a mais que o gestor
em saúde, as empresas e entidades podem lançar mão para vencer os desafios
estabelecidos e construir novas realidades.

Atender todos os prazos e procedimentos estipulados por leis e normas na área de
atuação.
II – CONTRATADO: E. AMORIM DA SILVA LTDA, CNPJ 17.957.177/0001-83

III – Caracterização da Situação Emergencial que Justifica a Inexigibilidade: não se
aplica.
IV – Singularidade do Objeto: A singularidade dos serviços prestados pela empresa
consiste nos conhecimentos individuais de seus membros, estando ligada à sua
capacitação profissional. Nota-se que seria inviável escolher o melhor profissional, para
prestar serviço de natureza intelectual por meio de licitação, pois tal mensuração não
se funda em critérios objetivos (como o menor preço). No caso concreto a equipe
técnica é composta por profissionais de vasta experiência em serviços técnicos
especializados de consultoria e assessoria na área saúde para fortalecimento da gestão, o que
induz amplos conhecimentos individuais e coletivos da empresa na área objeto da
contratação.
V – Notória Especialização da empresa: a notória especialização do profissional ou da
empresa para fins de contratação pela Administração Pública está delimitada na Lei de
Licitações (art. 25, § 1º), objetivando o legislador privilegiou a notória especialização
decorrente de diversas fontes do saber tais como: desempenho anterior, estudos,
experiências, publicações, organização, aparelhamento e equipe técnica. O que
possibilita amplo rol documental apto a atestar/certificar a notória especialização
almeja na lei. No caso sob análise vê-se que a empresa habilitada nos autos qualificou
equipe técnica com atestados de capacidade técnica, são detentores de notória
especialização conforme preconiza no § 1º, do art. 25, da Lei nº. 8.666/93.
VI – Razão da Escolha do Fornecedor: A sociedade identificada no item II foi escolhida
porque (I) é do ramo pertinente; (II) comprovou possuir (atestados de capacidade
técnica) larga experiência na prática do mesmo objeto para outros municípios, bem
como possui indicação de tê-lo executado com altos padrões de qualidade, adequação
e eficiência; (III) habilitou Equipe Técnica; (IV) demonstrou que parte da Equipe Técnica
habilitada possui larga experiência em serviços técnicos especializados de consultoria e
assessoria na área saúde para fortalecimento da gestão; (V) comprovou possuir notória
especialização e saberes em serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria na
área saúde para fortalecimento da gestão, decorrente de experiência anteriores e de
resultados (certidão de notória especialização); (VI) apresentou toda a documentação
da sociedade (estatuto social atualizado, inscrição no CNPJ) e todas as certidões
(tributária federal, estadual e municipal, do INSS; do FGTS, CND/TST);

VII – Justificativa do Preço: os preços praticados segunda secretaria municipal de saúde
está dentro da realidade mercado, itens que demonstram, sem maiores

aprofundamentos, que o valor está adequado ao praticado no mercado, notadamente
considerando-se a Equipe Técnica habilitada.

Assim, submeto a presente justificativa a Análise da Assessoria e Consultoria Jurídica
para posterior ratificação do Exmo. Prefeito Municipal para os fins do disposto no caput,
do art. 26 da Lei 8.666/93.

Senador José Porfírio/PA, 06 de Abril de 2022.
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