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JUSTIFICATIVA 

 
JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA AQUISIÇÃO DE ROUPARIA PARA  O HOSPITAL 
MUNICIPAL DE PACAJÁ. 
 
 
                        Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução de risco de doença e de outros agravos, bem como 
o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, 
consoante dispõe o art. 196 da Constituição Federal;  
  Considerando oficio nº 600/2020/HMP de 18 de novembro de 2020 que solicita 
aquisição de rouparia para fomentar os procedimentos médicos cirúrgicos como cirurgias diversas, 
procedimentos ambulatoriais como curativos, derribamentos, suturas, sondagens que requer campos 
cirúrgicos fenestrados, campos duplos, campos simples, laps cirúrgicos, etc que requer esterilização 
através de autoclavagens frequentes do centro cirúrgico, fundamentais para realização de 
procedimentos cirúrgicos; 
  Considerando o desgastes frequente das rouparias pelo uso excessivo, porém 
indispensável, de soluções e substancias para lavagem e desinfecção que ocasionam a rasgadura dos 
tecidos e a inutilização, o qual requer imediata reposição para que não haja desassistência e ruptura 
na prestação de serviços sobretudo de urgência e emergência; 
  Considerando a responsabilidade desta gestão de saúde em prover meios legais para 
aquisição da referida rouparia assegurando que não ocorra solução de continuidade na assistência 
hospitalar, assegurando o direito do usuário a acessibilidade aos serviços do sistema único de saúde; 
  Considerando que a aquisição de rouparia hospitalar é fundamental para evitar 
infecção hospitalar, garantir o serviço de hotelaria e conforto aos usuários e equipe de saúde; 
   A gestão municipal de saúde através do FMS resolve realizar aquisição de rouparias 
através do processo de dispensa conforme anexo, objetivando assegurar o menor preço e a qualidade 
dos objetos em questão e com base na lei nº 8.666 de 21/06/1993. A despesa da execução da compra 
ocorrerá através da dotação orçamentária 1024401362.112. 
 

 
 
 

Pacajá-Pá, 11 de novembro de 2020. 
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Maria Cristina da Silva Rocha Ferreira 

Secretária Municipal de Saúde 
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