PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0301001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 – PMC – SRP
JUSTIFICATIVA
A aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares e Material Elétrico Eletrônico, acima elencados se
destina a suprir a manutenção dos serviços desenvolvidos pelos programas vinculados à Secretaria
Municipal de Saúde. Com foco contínuo na melhoria da qualidade, produção e ampliação dos
procedimentos oferecidos, possibilitando uma redução no tempo de internação e proporcionando
melhor qualidade na recuperação dos pacientes atendidos. Além de proporcionar maior segurança,
qualidade e agilidade na recuperação dos pacientes, possibilitará uma redução significativa nos custos
de manutenção com equipamentos antigos e tecnologicamente ultrapassados. No procedimento
licitatório deverá se levado em consideração, em todos os termos, também os itens, natureza,
economicidade e a finalidade dos produtos a serem adquiridos.
O Decreto Federal nº 7.892/2013 que instituiu o Registro de Preços previu a adoção do instituto nas
seguintes hipóteses:
1. Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contrações frequentes.
2. Quando, for conveniente a compra de bens ou a contratação de serviços para
o atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou programa de governo.
3. Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração Pública.
4. Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida
ou em regime de tarefa.
Nesse contexto, das hipóteses citadas ao norte podemos verificar que objeto em exame, se enquadra
em todas as situações previstas pelo legislador, portanto, não resta qualquer dúvida que o Registro de
Preços foi certamente a melhor escolha para esse tipo de contratação.
Ademais, o Registro de Preços não compromete recursos financeiros, pois somente haverá a
necessidade de disponibilizar o valor registrado no momento da aquisição.
Salientamos que esta municipalidade apenas contratará, conforme a sua necessidade, os itens e nas
quantidades que realmente forem necessárias ao pleno funcionamento e eficácia da máquina
administrativa.
O uso do Sistema de Registro de Preços se justifica pela necessidade de aquisições frequentes e pelas
vantagens oferecidas pelo sistema de registro de preços para aquisição de bens e serviços comuns.
O modo de julgamento das propostas deverá ser por item, com o objetivo de aumertar a participação e
competitividade.
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