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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSEC
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Documento de Formalização de Demanda no OO3|2O22

Objeto: Aquisição de equipamentos para estruturação do centro municipal de
fisioterapia, através da emenda parlamentar N" í 2455.597000/1200-06.
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DESCRTçÃO DA NECESSTDADE DA CONTRATAçÃO:

A necessidade da aquisição se evidencia na melhor

estruturação do centro
municipal de fisioterapia através de equipamentos novos e necessários ao melhor
atendimento aos usuários do sistema único de saúde-

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES DA CONTRATIÇÂO:
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Os itens serão adquiridos conÍorme emenda parlamentar
06 que é anexo deste estudo técnico preliminar.
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12455.597000/1200-

ESTTMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇAO:

Os valores estimados foram baseados na pesquisa realizada no Banco de Preços
e, verificou-se que o valor estimado da referida contratação é de R$ 31 .187,25
(trinta e um mil cento e oitenta e sete reais e vintê e cinco centavos) conforme
(lP:
3110312022
28O4:1bO4:1a:136:a429:9c6b:73a6:f25b) em anexo. A pesquisa foi realizada tendo
mmo base a descrição dos produtos descritos no Termo de Referência, portanto
os produtos ofertados no certame deverão apresentar as mesmas características
de qualidade do produto reÍerenciado.

Relatório gerado no

dia

20:59:35

4 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAIYIENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÂO:
Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do
item especificado na Ordem de Compra, que será emitida, preferencialmente, por
meio eletrônico e nela constará as informações afetas aos produtos adquiridos,
detalhando o item e a quantidade demandada.

5.

CONTRATAÇÔES CORRELATAS E/OU INDEPENDENTES:

Para essa aquisição não foram identificadas contratações correlatas.

6 - posrctoNAMENTo coNcLusrvo soBRE A ADEQUAçÃo DA
CONTRATAçÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE
DEST]NA.
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GoverÉndo com você

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução mostra-se
possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto,
declara-se ser viável a aquisição pretendida.
Eldorado do Carajás, 3'l de março de 2022.
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Aldenir Pereira Aires
Secretário Municipal de Saúde
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