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Ofício nº. 047/2021-GAB/SMS  

Portel (PA), 23 de agosto de 2021.  

A Sua Excelência o Senhor 

Vicente de Paula Ferreira Oliveira 

Prefeito Municipal 

Assunto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE 
PLATAFORMA ONLINE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS À DISTÂNCIA, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Portel/PA. 

Prezado Senhor,  

Tendo em vista a necessidade permanente da administração pública dar continuidade 
as atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 37º, da Constituição Federal, 
o qual bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração pública. Virmo-
nos por meio deste instrumento para solicitar a contratação de pessoa jurídica para eventual 
e futura contratação de plataforma online para realização de consultas médicas à distância, 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Porte/PA. 

A contratação acima mencionada tem a finalidade de atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Portel/PA.  

A contratação encontra-se amparada no caput do art. 2º e parágrafo único - da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

A contratação em comento justifica-se em razão das necessidades de continuidade nas 
consultas diárias desta Secretaria de Saúde.  Frisa-se ainda que a presente justificativa se 
ampara nas necessidades permanentes deste objeto para regular o desenvolvimento das ações 
da Secretaria Municipal de Saúde, utilizando este serviço (plataforma online).  

Deste modo, no intuito de supri as necessidades desta Secretaria de Saúde, solicito a 
Vossa Excelência que tome as providências necessárias, no sentido de atender a esta demanda 
para que possamos solucionar as situações acima expostas. 

Na certeza de que a solicitação será atendida, estendemos nossos votos de estima e 
apreço.  

Atenciosamente,  

 

    ____________________________ 
Simone de Carvalho Barboza 

Secretaria Municipal de Saúde de Portel 
Decreto nº 1.834/GP/2021 
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