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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO 

 

1. DO OBJETO: 

1.1 O  presente Pregão eletrônico tem por objeto a seleção das melhores propostas mais 

vantajosa a contratação de empresa para aquisição de equipamento e material permanente, 

Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis para rede de frio do 

Município de Cumaru do Norte Pá, destinado exclusivamente à participação de Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar nº 123/2006 

com redação determinada pela Lei Complementar nº 147/2014. conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos 

1.2 DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 

2. DO FUNDAMENTO LEGAL: 

2.1 Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e de forma subsidiária a Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações; 

2.1.2 Decreto Federal nº 10.024 de 23 de setembro de 2019; 

2.1.3 Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações; 

2.1.4 Decretos nº. 8.334-E/07, 6.386-E/05, 16.223-E. 

3. JUSTIFICATIVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR: 

3.1 A presente aquisição destina-se ao atendimento do Hospital Joao Vieira da Cunha e das unidades 

básicas de Saúde do Município de Cumaru do Norte - PA.  

3.2 Pode-se afirmar que a estrutura física de uma organização é de suma importância para aumentar o 

grau de satisfação dos usuários. A falta de conforto, em todos os seus aspectos, influi no rendimento 

psíquico, intelectual e social dos servidores e dos usuários. 

3.3 O Município de Cumaru do Norte, localizado na região Araguaia, no sul do Estado do Pará, conta 

com um Hospital geral de pequeno porte, que oferece serviços básicos e especializados em saúde, 

para a população residente a referenciadas. A unidade Hospitalar oferece: consultas básicas e 

especializadas, exames, acompanhamento motor funcional, internação hospitalar e cirurgias, dentro 

de sua capacidade operacional. Para que possamos ofertar todos esses serviços com boa qualidade em 

tempo oportuno, a unidade assistida necessita do equipamento ora cadastrado. O Município garante 

recursos humanos capacitados e habilitados, para executar os serviços utilizando o equipamento 

pleiteado para o ambiente que receberão os diagnósticos laboratoriais, radiológicos e sobre tudo o 

tempo de resposta entre paciente na unidade e a alta hospitalar, seja por cura, por transferência, por 

resolutividade de tratamento clinico. Uma das incumbências administrativas da Secretaria é adquirir 
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os materiais, equipamentos, entre outros, objetivando proporcionar uma estrutura física que venha a 

contribuir com a prestação dos serviços das atividades fim tanto ao público interno quanto ao público 

externo, diante disso a Secretaria juntamente com o Ministério da Saúde através da proposta 

parlamentar Nº 11406.652000/1190-03. 

Tendo em vista a proposta apresentada pela equipe técnica da secretaria de saúde do município de 

Cumaru do Norte-Pá, entendemos, que as especificações técnicas do equipamento descrito na 

proposta em referência com a amostra apresentada em reposta a diligência, são pertinentes, pois irão 

subsidiar a contemplação das diligências apresentadas. na oportunidade, apresentamos as 

considerações abaixo especificadas, objetivando atender as diligências aqui apresentadas.  

Considerando a necessidade do equipamento ora pleiteado, pois o mesmo e considerado necessário e 

importante para o desenvolvimento das atividades da unidade de saúde em questão, Tendo em vista 

que o município tem uma grande necessidade de cumprir com o compromisso de vacinar toda a 

população, principalmente os grupos etários, porém não temos condições de custear este 

equipamento, e em conformidade à RDC 197/2017 o município se compromete realizar a aplicação 

dos recursos do pleito. O Equipamento solicitado para aquisição nesse termo são de extrema 

importância, no acondicionamento de Vacinas, soros e outros materiais imunobiológicos que são na 

rede pública de saúde do município.  

Outrossim, o equipamento adquirido pra esta proposta será de instalação e uso exclusivo da Unidade 

referenciada, onde os mesmos serão entregues devidamente acompanhados por fiscais designados 

pela secretaria de saúde do município. 
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