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JUSTIFICATIVA 

A Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA, através da Secretaria Municipal de 

Saúde, possui a necessidade de adquirir de Material Permanente Hospitalar a fim de atender suas 

demandas administrativas em prol da municipalidade. A aquisição dos Materiais Permanentes 

Hospitalares visa atender a demanda do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi com o objetivo 

de fortalecer as estratégias de suporte às ações da saúde e garantir a continuidade das rotinas 

de trabalho, que envolve a utilização destes equipamentos no atendimento aos usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS). E no intuito de acelerar o atendimento em questão, foram 

realizadas consultas a outras atas de registro de preços vigentes no Mural de Licitações do TCM-

PA, no qual   verificamos que a Ata de Registro de Preço nº 2021027, oriunda do Pregão 

Eletrônico 8/2021-035 da Prefeitura Municipal de Tucuruí, em itens, quantidades e preços 

necessários para atender a Secretaria Municipal de Saúde. 

Dessa forma, manifesto através deste, meu interesse na adesão da Ata nº 2021027, em 

todos os itens na totalidade de 50% do quantitativo, conforme listados a seguir. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

00190 

LONGARINA 3 LUGARES- especificação:  

assento/encosto polipropileno na cor 

preta. dimensões aproximadas: 150 cm 

x 50 cm x 78cm; 

UNIDADE 9 R$                 480,00 R$            4.320,00  

00173 

BERÇO HOSPITALAR COM GRADES - 

rodízios: possui colchão hospitalar: 

mínimo d 28 material de confecção 

estrutura/leito em chapa: aço / ferro 

pintado movimento de fawler: 

manivela grades laterais: possui 

cabeceira / peseira: possui;  

UNIDADE 5 R$           1.880,00 R$                 9.400,00  

00016 

MACA RETA DOBRAVEL - Maca vira 

maleta, dobrável e portátil; Estrutura: 

Em alumínio com alça e rodízio para 

transporte; Estofamento: Com espuma 

laminada com 0,04 m D 28 e revestido 

por tecido sintético; Encosto 

Reclinável; com regulagem comandada 

através de movimentos mecânicos. 

Altura: 0,75 m; Largura:0,66 m; 

Comprimento: Aberto: 1,80 m; 

Fechado: 0,90; Capacidade: 150 kg; 

Peso: 13 kg. 

UNIDADE 1 R$                    806,00 R$                     806,00 
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00196 ESCADINHA 02 DEGRAUS;  UNIDADE 3 R$                    179,50 R$                   538,50 

00160 

CARRINHO DE EMERGÊNCIA-

Especificação: Possui régua de tomadas 

com cabo de no mínimo 1,50m, tábua 

de massagem, suporte p/ desfibrilador, 

suporte p/ cilindro, mínimo de 3 

gavetas, estrutura em aço/ferro 

pintado, mat. de confecção do tampo 

em polietileno/ fibra ou material 

superior. 

UNIDADE 1 R$           1.819,90 R$                 1.819,90  

00011 

CAMA HOSPITALAR ADULTO- 

especificação: (com fowler) - 

características e especificações: 

estrutura do leito/grades, 

laterais/rodízios em aço ou ferro 

pintado, colchão hospitalar mínimo d 

28. 

UNIDADE 10 R$           2.236,00 R$         22.360,00  

00012 

CAMA HOSPITALAR ADULTO - 

características e especificações: 

estrutura do leito/grades 

laterais/rodízios em aço ou ferro 

pintado, colchão hospitalar mínimo d 

28.  

UNIDADE 10 R$           2.052,00 R$         20.520,00  

00188 

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL -Foco 

de luz auxiliar para exames clínicos e 

ginecológicos, com iluminação em LED. 

Haste flexível e cromada. Pedestal com 

haste inferior pintada, com 04 rodízios 

proporcionando maior sustentação. 

Altura variável entre 90 a 150cm. 

Pintura em epóxi de alta resistência. 

Voltagem 110/220v. 

UNIDADE 2 R$           4.110,00 R$           8.220,00  

00198 

NEGATOSCÓPIO DE UM CORPO - De 

Parede para leitura e interpretação de 

chapas radiográficas, com sistema 

difusor de luz, iluminação por lâmpadas 

fluorescente, 110 volts. 

UNIDADE 1 R$                  470,00 R$                           470,00 

00007 

POLTRONA HOSPITALAR - descanso 

para os pés: integrado reclinação: 

acionamento manual material de 

confecção armação baixa: aço / ferro 

pintado assento/ encosto: estofado 

courvin capacidade:até 120 kg. 

UNIDADE 10 R$                    732,06 R$               7.320,60 

00166 

CADEIRA DE RODAS ADULTO - 

Especificação: Pés removível, material 

de confecção em aço/ferro pintado e 

braços fixos. 

UNIDADE 7 R$               1.397,00 R$               9.779,00 
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00168 CADEIRA PARA BANHO  UNIDADE 4 R$                   501,00 R$               2.004,00 

00200 SUPORTE HAMPER UNIDADE 4 R$                   310,00 R$              1.240,00 

00015 

MACA DE EXAMES - Marca.: NEW 

MOVEIS. Maca em aço, leito estofado 

revestido em corvim, cabeceira 

regulável, medidas aproximadas: 1,85 

comprimento total, sendo largura: 63 

cm e altura: 85 cm. 

UNIDADE 2 R$                   761,00 R$               1.522,00  

00163 
CARRO TRANSPORTE PARA MATERIAL 

DIVERSO 
UNIDADE 1 R$ 1837,00 R$                   1837,00 

00162 

CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA;  

Especificaçâo: material de confecção 

em polipropileno, c/com balde 

espremedor, c/ kit (c/ mops líquido e 

pó, c/ placa de sinalização pá e saco de 

vinil). 

UNIDADE 12 R$ 962,00 R$                11.544,00 

VALOR TOTAL: 

 

R$ 103.701,00 
                              

 

Justifica-se ainda que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios da 

vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que, com este procedimento, a 

Secretaria Municipal de Saúde terá maior celeridade e economia, pois o procedimento licitatório 

é mais moroso e oneroso, e que os preços são mais acessíveis em relação ao praticado pelo 

mercado, devidamente comprovado pelos preços registrados, conforme orçamentos 

apresentados. Diante disso, com fulcro no Decreto 7.892/2013, optou-se pela aquisição dos itens 

mediante a adesão às Atas de Registro de Preços do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 8/2021-035 da Prefeitura Municipal de Tucuruí - PA, uma vez que este procedimento 

gerará economicidade e celeridade processual para a Secretaria Municipal de Saúde de Ourilândia. 

 

Ourilândia do Norte – PA, 16 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

__________________________________ 

JÚLIO CÉSAR DAIREL 
Prefeito Municipal 
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