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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETIFICAÇÃO A RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
001/2020 - PMP/RN - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000003/20

DO OBJETO:
O presente instrumento se refere a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS E
REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE 4.000 TESTES DE
BIOQUÍMICA POR MÊS, COM CESSÃO EM COMODATO DE 01
(UM) EQUIPAMENTO- ANALISADORES BIOQUÍMICOS
TOTALMENTE AUTOMÁTICOS E RANDÔMICOS, PELO
PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.
DA JUSTIFICATIVA:
A presente solicitação pretende atender as demandas da secretaria
solicitante de forma a garantir a continuidade da prestação dos
serviços públicos com qualidade e eficiência e sanar possíveis
problemas e demandas.
Diante do exposto se faz a necessidade da contratação desses insumos
e reagente para realização de 4.000 testes de bioquímica por mês. O
estabelecimento de diretrizes para a organização da rede laboratorial é
particularmente importante à medida que os exames de laboratório
estão entre os mais necessários e realizados no apoio diagnóstico à
prática clínica, com repercussões importantes em termos de cuidados
aos pacientes, impacto na saúde e custos para o sistema de saúde.
Além disso, a organização desses serviços representa uma tarefa
complexa, por exigir a combinação de tecnologias diversificadas e a
sua adaptação às características locais, no que diz respeito aos
aspectos sociodemográficos, epidemiológicos, sanitários, econômicos,
entre outros.
Destacam-se, portanto, entre as condições fundamentais para que os
serviços laboratoriais cumpram adequadamente o seu papel: a
identificação da população de abrangência e do conjunto de ações
necessárias, a ser ofertado; a adoção da tecnologia mais pertinente
para os diferentes tipos de exame, em cada situação específica; boa
qualificação técnica dos profissionais; condições estruturais de
trabalho adequadas; a segurança de resultados fidedignos; custos
aceitáveis, que considerem ganhos de escala; a integração e
cooperação com os profissionais de saúde e com a rede de serviços na
qual os laboratórios estão inseridos.
Diante de todo o exposto solicitamos o processo licitatório se proceda
da forma mais rápida possível a contratação de empresa para sanar tal
problema em nosso município, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas.
DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS:
O prestador é a Pessoa Jurídica MARQ TECH COMERCIO E
SERVICOS
LTDA,
com
endereço
na
R
FREI
MIGUELINHO,811,MOSSORO/RN, inscrita no CNPJ sob o n.º
07.969.641/0001-06.
DO VALOR:
O valor é de R$ 16.960,00 (dezesseis mil, novecentos e sessenta
reais).
DA BASE LEGAL:
LEI 8.666/93 EM SEU ARTIGO 24, INCISO II.
DA AUTORIZAÇÃO:
Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO.
Portalegre/RN, 22 de janeiro de 2020.
Portalegre/RN, 23 de janeiro de 2020.
RETIFICADO EM 24 DE JANEIRO DE 2019.
Ordenador de Despesas:
ANA PEDRINA DE LUCENA
Secretaria Municipal
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