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São Sebastião da Boa Vista-Pa, 13 Abril de 2022. 

AO  

SETOR DE LICITAÇÃO  

 
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE 
RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL,COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, PARA 
SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.  
 
Senhor(a) 
Honrada, ao cumprimenta-la sirvo-me do presente para encaminhar a V.Sª solicitação de 
abertura de processo licitatório para a contratação de empresa especializada para eventual 
fornecimento de recarga de oxigênio medicinal com entrega de forma parcelada para suprir as 
necessidades do hospital Municipal de São Sebastiao da Boa Vista. 

 
JUSTIFICSTIVA DA CONTRATAÇÃO  
 
A prefeitura municipal de São Sebastião da Boa vista, através da comissão permanente de 
licitação , que tem como atribuições realizar os procedimentos licitatórios, considerando as 
necessidades da secretaria de Municipal de saúde, realizar o presente processo licitatório 
visando a obtenção de melhores preços e condições para futuro e eventual fornecimento de 
OXIGENIO MEDICINAL OBJETIVENDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, cabendo a 
secretaria municipal de saúde a realização e fiscalização. 
 
Apresente aquisição propõe-se, em síntese, atender às demandas do municio em suas 
atividades de proporcionar assistência, melhor, atendimento e saúde a população quanto a 
necessidade de estabilizar pacientes em estado grave, por meio de gases. A falta do mesmo 
pode ocasionar parada respiratória e levar a óbito pacientes que necessitam do O2. 
 
Sendo assim, essa aquisição é de suma importância para prestação de serviços públicos, 
capazes de solucionar problemas específicos de saúde da população mediante uma assistência 
eficaz, segura e com custos racionais. Dessa forma, pode se o obter maior e melhores resultados 
para os pacientes atendidos nas unidades de saúde gerenciadas pela secretaria municipal de 
saúde. 
 
Considerando que ainda estamos em tempos de pandemia do novo -corona vírus e suas diversas 
variantes. 
 
Considerando que pais e o estado do Pará está passando por um surto de síndrome gripal e o 
uso de oxigênio medicinal e uma das principais terapias, aja vista que essa síndrome acomete 
gravemente a respiração do paciente e se faz necessário o uso quase que continuo desse gás. 
 
Considerando que o Município de São Sebastião da Boa vista recebe todos os dias pacientes de 
outro Municípios, fazendo com que nossas demandas e consumo desse gás aumente 
significativamente. 

 
Considerando que o meio de transporte para ser feita a recarga e único exclusivamente fluvial 
aumento o tempo para o abastecimento. 
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Vimos através deste solicitar abertura de processo licitatório para a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de recarga de gás medicinal, com entrega de forma parcelada. 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT MÊS  QUANT ANO 

01 30 CILINDROS DE GÁS MEDICINAL 7M³ 210M³ 2.520M³ 

02 10 CILINDROS DE GÁS MEDICINAL 3M³ 30M³ 360M³ 

03 10 CILINDROS DE GÁS MEDICINAL 1M³ 7M³ 84M³ 

 
 
] 
 
Solicito ainda que seja usado no pagamento desses insumos as seguintes dotações 
orçamentarias: 
 
Manutenção do Piso de Atenção Básica (PAB) 
(03.01.10.301.0012 2.032) 
Manutenção do Piso de Atenção Básica do Estado 

 
Manutenção do Programa de Media e Alta Complexidade (SAI /AIH) 
(03.01.10.301.0012 1.016) 
 
FUS e FPM  
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 

 

 

 

_______________________________________ 
BENEDITO MORAES BARRETO JUNIOR  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Decreto 009/2021 PM-SSBV 
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