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Eu, Kairo Coelho de Sousa Corrêa, Secretário Municipal de Saúde de São João dos
Patos - MA, no uso deisuas atribuições, e

CONSÍD|ERANDO a solicitação de despesa, em que justificadamente, solicita
autorização abertura de processo licitatório para o Registro de Preço para futura e eventual
aquisição de Equipamentos de Informática para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde do. VIunicípio de São João dos Patos/MA, para o exercício de 2021.

1
589, de 20 deCONSlDEí^NDO que ò Ministério dá Saúde, editou á portaria^

maio de 2015, instituindo a "Política Nacional de ,lnforrn_ãção |e^ Irifòrm^ática em Saúde
(PNIIS)", consideràr|ido|que o. MS editou a Portaria h°:2.979, dè.íZdé noyêmbro de 2019,
instituindo o "programs Previne- Brasil", pautado no financiameiptó das solução pautada na
informatização dás "Unidades Básicas^ideV^Saú^e", denominada Inforniatiza APS -
(CONECTE SUS), |estabeleGendo;novo^f^2ã^ô^e '̂financiameritoi de cukeío da atenção
primária à saúde, no ârnbito do sistémá-únicoj-dè^^ú^^considêrán^o que" d'município não
disponibiliza dé eqüipafnéííos^de/[nformáticá]|não^ispqnM nem tão pouco
mão de obra qualificada'̂ araymplan prontuário^-eletrK^ d^ acordo com as
normas pertinentes] rente àóyprontu'áírio^Élétrôn^^^^ (PEG^E^SUS)-'db Ministésrio da Saúde,
justifica-se a| contratação {fpaVa aquisição-^b^s|equipamentqsy^ de
prontuário eletrônico nas Unidades Básicas ^eySaúde^'do. Mu de São João dos
Patos/MA, cqnfprrrie detaihadp-no -termo-de referê^iaf|emf atendimento; à'solicitação da
Secretaria Municipal de SaCÍdè. ' " . n . v

ín.CONSIDEF^NDOi'a importância da^ contratação de empresa capacitada que
atenda as necessidades solicitadas^no referido pedido;/
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CONSIDEI^NDO que:ÔÃ/'aloréstjrTia'âÔ'para"contrâ ação é ó principal fator para
escolha da rnodalibade de licitação, excetò'quando se tratajbe PREGÃO, jque não está
limitado a valores;

DEÇANDO^ que a Lei 8.666/93 (Lei -dei Licitações e Contratos
Administrativds),-:de-21.-deJunho-de_1993,^aIterações-posteriorés,-cdnstitui a legislação
básica sobre licitações para a Administração Pública, ratificando o que determina a
Constituição Federal, árt. 37, inciso XXI;

CONSIDEIj^ANDO que o procedimento de licitação objetiva permitir que a
Administração contrate aqueles que reúnam as condições necessárias para o atendimento
do interesse público, levando-se em conta aspectos relacionados à capacidade técnica e
econõmico-financeira do licitante, á qualidade do produto/serviço e ao valor do objeto;

i www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



r

PREFEITUDA OE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
.PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
I CNPJN® 06.089.668/0001-33
I Secretaria Municipal de Saúde

FOL'H
TXi-'

1unica^

CONSIDERANDO, portanto, que a licitação objetiva garantir observância do
princípio constitucioTial ^da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os' interessados e
possibilitar o comparecirnento ao Certame do maior número possívei de concorrentes;

CONSIDERANDO que a opção de Menor Preço por Item, |não representa
qualquer ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que não há um dever legal para ser
obedecido, tampouco unha obrigatoriedade a ser seguida pela Administração;

I
CONSiDE[^NDO,iina|me.r)te,.a.pxóprjaj:on_yeniênçia.púbJiça„e_adminlstrativa,

1-ACOLHO :a Sõiicitação de Despesa,, acima referenciado, em suas justificativas
e soiicitação. A- i I >

: (I
2-AUT0RIZ|\'o Setor dè Licitações a viabilizar a'̂ emissão] de licitação na

modaiidade Pregão Eietrônico do objeto'solicitaelo^'"^ '

ências imèdiatas.
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