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ESTUDOS PRELIMINARES – FORMAÇÃO DA ATA SRP 

O presente documento visa a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para os estabelecimentos de 
saúde vinculados a Secretaria de Saúde de são João de Pirabas. 

1. Dados do Processo: 

Órgão Responsável pela 
Contratação: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS –P.M.S.J.P, ATRAVES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Objeto: 
O PRESENTE DOCUMENTO VISA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE VINCULADOS A 
SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E 
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RESPEITANDO AS ORIENTAÇÕES DA CONTROLADORIA 
GERAL DA UNIÃO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, ATRAVÉS DE QUANTITATIVO ESTIMADO. 

2. Requisitos da Aquisição: 

2.1. Natureza dos serviços: 
O objeto a ser contratado é caracterizado como bens comuns de que trata a Lei nº 10.520/2002 e a Lei 
10.024/2019, haja vista que os padrões de desempenho, qualidade e todas as características gerais e específicas 
dos materiais são as usuais do mercado e passíveis de descrições sucintas, podendo, portanto, ser licitado por 
meio de Pregão. 
2.2. Duração do Contrato/Ata: 
Objeto destina-se a formar Ata de Registro de Preços, para o período de 12 meses. 
2.3. Relevância dos requisitos estipulados: 

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os estabelecimentos de saúde vinculados a Secretaria 

de Saúde de são João de Pirabas, tem como relevância melhorar a qualidade nos atendimentos prestados de 

forma direta/indireta ao público, precisão nos dados coletados, como condições de trabalho aos profissionais 

envolvidos na assistência à saúde e estruturação do Sistema Único de Saúde- SUS em âmbito municipal. 

3. Estimativa das Quantidades: 

A estimativa das quantidades foi feita da seguinte forma: 

As quantidades foram mensuradas considerando-se, que o município possui os seguintes estabelecimentos de 
saúde vinculados a secretaria de saúde: 

 09 Estratégias de Saúde da Família- ESFs e mais uma que será montada; 

 SAMU; 

 Hospital Municipal Bosco Moises; 

 Laboratório de Análise Clinica Municipal; 

 Academia de Saúde.   

 CAF 

 Futura clínica de especialidades e de fisioterapia 

No qual evidenciamos que no determinado momento a Rede de Atenção à Saúde precisa passar por uma 

reestruturação no Sistema Único de Saúde- SUS municipal, no qual a aquisição de equipamento e material 

permanente vem para subsidia condições de trabalho aos profissionais envolvidos na assistência à saúde.  

De ante do mesmo, foi realizado levantamento dos equipamentos básicos pendentes em cada estabelecimento 
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de saúde, podendo assim chegar a quantitativo padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde de acordo com a 

real situação, levado em consideração também que o município trabalha com instrumento de planejamento 

municipal, no qual caminha para implantação de novos programas, tais como: Centro de Atenção Psicossocial- 

CAPS I, Centro de Fisioterapia, Atendimento Médico Especializado- AME, Laboratório de Prótese Dentaria e 

Saúde com Agente do  Ministério da Saúde, toda via para implementação dos novos serviços, faz necessário à 

inclusão dos itens a serem utilizados para cada programa, ficando assim como item de reserva técnica de acordo 

com o quantitativo fixado no anexo I. 

Locais a serem atendidos: 

1   USF – Adalberto Lima (Piracema) - 817 CIDADÃOS ATIVOS CADASTRADOS Zona Urbana 

2   USF – Augusto Costa Damasceno (Japerica) 1337 -  CIDADÃOS ATIVOS 

CADASTRADOS   

Zona Rural 

3   USF – Alegre - 2.527 CIDADÃOS ATIVOS CADASTRADOS Zona Urbana 

4   USF – Cidade Velha - 2.262 CIDADÃOS ATIVOS CADASTRADOS Zona Urbana 

5   USF – Jararaca - 900 - CIDADÃOS ATIVOS CADASTRADOS Zona Rural 

6   USF – Nazaré - 1.537 - CIDADÃOS ATIVOS CADASTRADOS Zona Rural 

7   USF – Parada Miriti 1292 - CIDADÃOS ATIVOS CADASTRADOS Zona Rural 

8   USF – Patauá1.580 - CIDADÃOS ATIVOS CADASTRADOS Zona Rural 

9   USF – Santa Luzia 1355 - CIDADÃOS ATIVOS CADASTRADOS Zona Rural 

 Samu 

 Clínica de especialidade que será montada no decorrer do ano. 

 1 USF que será montada no decorrer do ano 

 Hospital Municipal Bosco Moisés que possui 25 leitos de internação, sendo: 02 cirurgia geral, 12 clinica 

geral e isolamento, 7 obstétrico e 04 pediatria clínica. O mesmo está sendo implantado uma nova sala de raio x e 

mais um centro cirúrgico. 

 Academia de Saúde (que será reaberta) 

 Nasf 

4. Modalidade SRP ou comum? 

SRP 

 

 

5. Estimativas de Preços ou Preços Referenciais: 

Estabeleceram uma pesquisa de mercado conforme constantes na IN n° 73 de 05 de agosto de 2020 da 
Secretaria de Gestão Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, e 
demais meios necessários, em busca de salvaguardar os atos dessa Administração municipal de são João de 
Pirabas /PA. O qual será realizado pelo setor de compras para posterior emissão do Termo de Referência. 
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6. Motivação/Objetivo: 

A motivação/objetivo após todas as análises realizadas e estudo técnico preliminar, pretende-se alcançar com a 
presente Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os estabelecimentos de saúde vinculados a 
Secretaria de Saúde de São João de Pirabas, proporcionar condições de manutenção a rede de saúde, 
continuidade dos serviços de saúde e respeitando as orientações da Controladoria Geral da União e do Tribunal 
de Contas da União. 
 
CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências, no qual o município tem seu papel fundamental no direcionamento e implementação da 

assistência em saúde, buscando sempre qualificar e implementar serviços novos de acordo com a real 

necessidade epidemiológica e financeira do município; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da 

saúde, a assistência à saúde e a articulação Inter federativa, e dá outras providências de acordo com sua 

competência quanto esfera municipal,  

CONSIDERANDO o disposto no art. 198 da Constituição Federal, que estabelece que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem o Sistema Único de Saúde 

(SUS), estabelecendo o papel municipal como fator determinante na linha de manutenção a vida, subsidiando 

assim condições de trabalho aos profissionais envolvidos na assistência à saúde, possibilitando qualificar os 

serviços de saúde na linha de cuidado prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS de São João 

de Pirabas/PA; 

CONSIDERANDO o art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que estabelece os princípios e 

diretrizes do SUS, de universalidade do acesso, integralidade da atenção e descentralização político-

administrativa com direção única em cada esfera de governo, estabelecendo assim competência para cada 

esfera de governo, cabendo então ao município de São João de Pirabas a aquisição de Aquisição de 

Equipamentos e Materiais Permanentes para os estabelecimentos de saúde vinculados a Secretaria de Saúde 

para o bom funcionamento dos serviços de saúde, proporcionando continuidade na linha de cuidado;  

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 1990, para 

dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa, sendo assim o município de São João de Pirabas necessita reestruturar sua Rede de Atenção à 

Saúde em âmbito municipal, no qual tem papel direto na prestação de serviço à comunidade; 

CONSIDERANDO a atual situação de pandemia do novo corona vírus, o município de São João de Pirabas 

necessita subsidiar Equipamentos e Materiais Permanentes os quais contribui de maneira direta na melhoria 

das condições de trabalho prestados pelos profissionais de saúde, qualificando assim os serviços de saúde de 

São João de Pirabas/PA;   

CONSIDERANDO a organização e implementação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) em âmbito municipal, 

no qual o planejamento para aquisição de equipamento e material permanente destinados aos estabelecimentos 

de saúde vinculada à Secretaria De Saúde é de suma importância, disponibilizando assim subsídios aos 

profissionais de saúde, principalmente no momento de realização de técnicas cientificas dentro do âmbito da 

assistência à saúde, buscando evitar prejuízo direto e indireto a manutenção a vida da população de São João 

de Pirabas;    

CONSIDERANDO Estudos Brasileiro principalmente sobre as Infecções Hospitalares, no qual sub entende-se 

que a avaliação da qualidade das Ações de Controle de Infecção Hospitalar o reconhecimento mundial destas 

ações como as que implementam a melhoria da qualidade da assistência à saúde, reduzem esforços, 

problemas e complicações de saúde; 
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7. Justificativas para o Parcelamento ou não da solução: 

CONSIDERANDO a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a 

transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, 

com o respectivo monitoramento e controle; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde; e 

CONSIDERANDO a diretriz do Governo Federal de qualificar a gestão pública por resultados mensuráveis, 

garantindo acesso e qualidade da atenção; 

CONSIDERANDO portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS); 

CONSIDERANDO as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, no qual estabelece medidas de 

estruturação e implementação dos serviços odontológico em âmbito municipal; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 687, de 30 de março de 2006, que aprova a Política de Promoção da Saúde, 

ficando assim na responsabilidade do município implementar tais polícia, aprimorando a rede de assistência à 

saúde; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a 

organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

CONSIDERANDO a Resolução CIT Nº 21, de 27 de julho de 2017 Consulta Pública sobre a proposta de revisão 

da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Agosto de 2017; 

CONSIDERANDO o Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

também chamada de “Lei Orgânica da Saúde”, é a tradução prática do princípio constitucional da saúde como 

direito de todos e dever do Estado e estabelece, no seu artigo 7º, que “as ações e serviços públicos de saúde e 

os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são 

desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal”; 

CONSIDERANDO o art. 198 da Constituição Federal, no qual obedece aos princípios da descentralização 

político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo com ênfase na descentralização dos 

serviços possibilitando assim garantia do acesso de forma integrada em âmbito municipal;  

CONSIDERANDO a necessidade de implantação do prontuário eletrônico do cidadão PEC, necessitamos 
urgente comprar material de processamento de dados, bem como computadores completos, impressoras, e 
mais as mesas para computadores. 
CONSIDERANDO a necessidade de implantação de pontos eletrônicos nos Postos de Saúde, na sede da 
Secretaria de Saúde, Hospital, na Clínica que será montada, na Academia da Saúde que será montada, para 
que o Setor de RH da Saúde possa trabalhar de forma mais clara, contendo informações precisas. 
CONSIDERANDO a necessidade de montarmos uma clínica especializada e academia de saúde, locais que 
irão atender a população de São João de Pirabas, dando mais apoio nos diagnósticos e tratamentos de saúde; 
CONSIDERANDO a necessidade da aquisição de alguns equipamentos e os instrumentais que ficaram 
fracassados no Pregão 003/2021, os quais necessitamos comprar para o bloco cirúrgico do Hospital Municipal. 
CONSIDERANDO pelo exposto nas Justificativas, a Prefeitura Municipal de São João de Pirabas através da 

Secretaria Municipal de Saúde necessita Contratualizar a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes 

para os estabelecimentos de saúde vinculados a Secretaria de Saúde de são João de Pirabas/PA, descritos em 

tabela anexa com respectivos quantitativos estimados para sua implantação. 
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Aquisição será realizada de forma parcelada, eventual e futura. 

As empresas licitantes deverão atender todas as capacidades e competências estabelecidas no instrumento 

convocatório para a efetiva participação no certame, evitando assim que empresas sem a devida qualificação 

interfiram num processo cujo objetivo é a seleção de uma empresa realmente capaz de atender as 

necessidades da instituição com eficiência, qualidade e economicidade, no momento que ocorrer a necessidade. 

8. Resultados Esperados: 

Pretendemos obter com a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os estabelecimentos de 

saúde vinculados a Secretaria de Saúde de São João de Pirabas, atendimento de melhor qualidade e precisão 

nos dados coletados, como condições de trabalho aos profissionais envolvidos na assistência à saúde e 

estruturação do Sistema Único de Saúde- SUS em âmbito municipal. 

8. Responsabilidade da Equipe de Planejamento pela Elaboração e Conteúdo do Documento: 

Certificamos, para devidos fins, que a Secretaria Municipal De Saúde, é responsável pela elaboração do 
presente documento, que compila a aquisição de equipamentos e material permanente diversos. 

 
São João de Pirabas/PA, 26 de junho de 2021. 

 
 
____________________________ 
Nome: Antônio Eriton Barbosa Mota  

Matrícula 8667 / ID Funcional: Enfermeiro  

Telefone: (091) - 98442- 5466 

E-Mail institucional: saudepirabas@yahoo.com.br 

 

________________________________ 

Nome: Eduan Oliveira da Silva  

E-Mail institucional: eduansilva786@gmail.com 

Telefone: (091) - 985229070 

Matrícula 8518 
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MAPA DE RISCOS 

1. Dados do Processo: 

Objeto: 

O PRESENTE DOCUMENTO VISA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 

PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO 

JOÃO DE PIRABAS, ATRAVÉS DE QUANTITATIVO ESTIMADO. 

2. Fase de Análise: 

  PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 

3. Riscos referente a fase de análise escolhida: 

 

Risco 01: Planejamento deficiente 

Probabilidade:  x Baixa  Média  Alta 

Impacto:   Baixo x Médio  Alto 

Dano (s): 

O prejuízo ao atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme 
estabelecimentos de saúde vinculada à Secretaria de Saúde Municipal. 

SMUSSJOP 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Revisão de quantitativos SMUSSJOP 

 

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado 

Probabilidade:  x Baixa  Média  Alta 

Impacto:   Baixo x Médio  Alto 

Dano (s): 

Utilização, por parte da CONTRATADA, de equipamento de baixa qualidade. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do 
objeto de aquisição e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. 

SMUSSJOP 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Refazer o Termo de Referência. SMUSSJOP 
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Risco 03: Indisponibilidade financeira 

Probabilidade:  x Baixa   Média  Alta 

Impacto:   Baixo x Médio  Alto 

Dano(s): 
A não aquisição do objeto licitado. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Planejamento financeiro para aquisições. SMUSSJOP 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Reprogramação de Planejamento financeiro SMUSSJOP 

 

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato 

Probabilidade:  x Baixa  Média  Alta 

Impacto:   Baixo x Médio  Alto 

Dano(s): 

Prejuízo ao atendimento das necessidades da Secretaria De Saúde.  

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Avaliação da capacidade técnica da empresa CPL 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Recessão contratual e reinício do processo licitatório CPL 

 

4. Fase de Análise: 

  Gestão/ execução do objeto 

 

5. Riscos referente a fase de análise escolhida: 

 

Risco 01: Atraso na contratação 

Probabilidade:  X Baixa  Média  Alta 

Impacto:   Baixo X Médio  Alto 

Dano(s): 

Deficiência na prestação dos serviços propostos. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Fiscalizar o contrato, prazo de fornecimento dos equipamentos propostos. SMUSSJOP fiscal do 
contrato 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 
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Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA 
venha a cumprir todas as demandas da Secretaria de Saúde. 

CPL/setor juridico 

 

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado 

Probabilidade:  x Baixa  Média  Alta 

Impacto:   Baixo  Médio x Alto 

Dano(s): 

Dano ao erário 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Utilização de IN n° 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão 
Especial de Desburocratização dentre outros. 

Setor de 
compras/Finanças 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Evitar aquisições de equipamentos e materiais permanentes não contidos no 
banco de dados do Governo. 

CPL 

 

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada 

Probabilidade:  x Baixa  Média  Alta 

Impacto:   Baixo  Médio x Alto 

Dano (s): 

Fornecedor se recusar a realizar o serviço licitado 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Planejamento Financeiro SMUSSJOP 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Reservar os recursos com antecedência SMUSSJOP 

 

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado 

Probabilidade:   Baixa x Média  Alta 

Impacto:   Baixo  Médio x Alto 

Dano(s): 

Prejuízo ao erário 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; 
Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos itens fornecidos. 

SMUSSJOP 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Sanções e penalidades previstas no Contrato CPL/setor juridico 
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6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos: 

Certificamos que SMUSSJOP é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o 

Gerenciamento de Riscos da presente contratação. 

 
 

São João de Pirabas/PA, 26 de junho de 2021. 

 
 
 
 
____________________________ 
Nome: Antônio Eriton Barbosa Mota  

Matrícula 8667 / ID Funcional: Enfermeiro  

Telefone: (091) - 98442- 5466 

E-Mail institucional: saudepirabas@yahoo.com.br 

 

________________________________ 

Nome: Eduan Oliveira da Silva  

E-Mail institucional: eduansilva786@gmail.com 

Telefone: (091) - 985229070 

Matrícula 8518 
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