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Secretaria MuniciPal de Saúde

OFíCIO/PROPLAN/SEMSA N' 1 36/2020

A DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM'JURíDICO

il-rrío SENHOR DIREITOR (A)

Assunto: Jr.tstificativa para aquisição de Oxigênio' a serem utilizadas pelos pacientes

diagnosticâdoscomcoVlD-ígedemaiSpacientessintomáticosrespiÍatórios.

Senhcr Diretor,

HonradoemcumpÍimenta-lo,Venhoatravêsdopresente,justificara
Vossa Senhorra, poÍ meios dos documentos anexos' aquisiçáo de Oxigênio' a serem

utliizadas pelos pacientes diagnosticâdos com COVID-19 e demais pacientes sintomáticos

resprratóíios.

L:]

00vlD-19,

QueaAdministraçaoPúblicajátemformalizadoumcontratodeaquisiçáo
,le, recarga de gás de cozinha, oxigênio medicinal e de solda' vasilhames domésticos'

cilirrdros e produtos, Contrato sob no 20200085' entretanto' a demanda de oxigênio

âLrlrêntou e muito desde o inicio da pandemia do Coronavírus'

Que a Emprêsa Contratada para fomecimento de Oxigênio' atende as

n€,cessiciadÊs da Média e Alta Complexidade (MAC) e o Piso de Atençáo Básica (PAB)

Que com a Pandemia do Coronavírus a demanda de oxigênio aumentou'

e, ílresÍto a En'lpresa contratada tendo aumentado o Íornecimento dê cilindros de oxigênio

t)oi'semana, para atender as necessidades inicialmente pactuadas' e também' paÍa atender

ac,:i, pacientes sintomáticos respiratórios com suspêito e/ou confirmado para o diagnóstico

clc'COVTDí!),essaquantidadenãotbisuficientepaÍaatenderasdemandasdoMunicípio'

Dessaforma,aEmpresaLoG,contratadaparafomeceroxigênio,emitiu
r,rna DeclaraSc (documento 

"n"'oi 
info-'ndo sobre a impossibilidade de entrega de

Oxigênio tuledicinal, em quantidades maiores do que a já pactuada' em virtude da situaçâo

at.râl oa Parrdemia do NOVO CORONAV]RUS' o qual tem exigido uma alta demanda de

co. sum0.

Itaituba-Pará.

A aquisição dos

nercessidades da sec[etaria Municipal

tem por finalidade, atender as

em vista a Pandemia do Coronavírusde Saúde, tendo

me

eTz

si,1tp.rn-e!-q.Qs re§pife!é-tlgE que sejam suspeito ou confirmado Para o diagnóstico do
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Ademais é sabido que a verba a serem destinadas as demandas do MAC

e lc PAB nâo deve ser utilizada para atendimento das demanda relacionado ao COVID-19'

tendo êm vista que este tem uma verba própria' e vice e versa Para tanto' a necessidade

cle se inicierr outro processo' neste caso, de Dispensa de licitaçáo' para atender as

necessidades dos pacientes vítimas do COVID-19 Íaz-se necessário'

Que, o Munícipio adquiriu uma Usina de Oxigênio para fabricar seu próprio

Origênio Medicinal, eltretanto, houve um atÍaso na instalaçáo do equipamento, tendo em

vistã que o Profissional Tácnico, que veio ao Município para Íazer instalaÉo' além de se

atrasar na viagem, foi diagnosticado com COVID-'19' ficando quase uma semana intemado

rrc, Hospital Municipal de ltaituba Recuperado do COVID-19' o técnico' instalou o

equipamento, e começou a fase de teste e adequações do equipamento pâra a demanda de

cc,r'suírlo da populaSo, que demorou alguns dias'

Que' conforme se observa dos Boletins lnformativos' emitidos Pelo

ttrlr'rnícipio, os casos de COVID aumentaram drasticamente Ou seia' no dia 01 05 2020 o

Ítilunicípio tinha 11 casos confirmados paÍa o COVID-1g' já em 07 06 2020' dentro de 01

(um) mês contava com mais de 3'OOO (três mil) casos confirmados (documentos anexos)'

Ademais. tem-se que a Usina de Oxigênio depois de montàda' e' em

fu:]cionamento'nãoestásuprindoanecessidadedeí00%(cemporcento)dademanda,
t-ros rÍrêses cle iulho e agosto. tendo em vista o aumento em massa de casos de COVID-19'

Dessa Íorma, é necessário adquirir mais cilindros oxigênio para atender

a(,s pacientes sintomáticos respiratórios com suspeito e/ou confirmado paÍa o diagnóstico

perl.aoCoVlD.lg'e.paraisto,ooxigênioparaatendertalnecessidadedeve.seradquirido
c;c rn a verba que destinada para atdnder as necessidades relacionadas ao COVID-19

Entretanto com uma demanda maior pela procura de oxigênio medicinal e

a sua escasisez Írente a etual situaÉo pandêmica que o País está enfrentando' o preço

atr:al do ox'gênio aumentou em relaião ao preço do oxigênio adquirido pela AdministraÉo

PLrblica através do Contralo sob no 20200085'

Para tanto' no dia 25 de junho cle 2020' tal situaÉo foi levada ao Consêlho

NtlrricipalclerSaúcedeltaltuba,sendofoiapresentadoaoPlenáriodoConselhoMunicipal
cle.Saúde,pelaSecretafiaMunicipaldesaúde,ànecessidadedeseabrirumnovoProcesso
c1e Compra de Oxigênio Medicinal' desta vez' por Dispensa à LicitaÉo' tendo em vista o

aumento da demanda de pacientes sintomáticos respiratóÍios, com suspeita e/ou confirmado

para o diagnÓstico de COVID-19, necessitando de ventilaÉo mecânica por dias'

es;clarecencl,l ainda scbrê o aumento no pÍeço do Oxigênio'
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lho MuniciPal de Saúde' resolveu homologar o

etaria Municipal de Saúde o
Que o Plenário do Conse

que gerou a Resoluçáo sob no O1O/2020 de 23

pedido da Secr

de lunho de 2020, a qual segue a óPia anexa

scindível Para a' continuidade

das atividades

to,Ja PopuiaÇáo do

desenvolvidas Por esta Se
Ademais a contÍatação

io em quantidades sufi
MunicÍPio, dessa form

cretaria,

em aPreço é imPre

a, justifi
cientes

no sentido de gara

ca-se a necessida

para atendimento

ntir a saúde Pública' a

de emergencial Para

da PoPulação deste

compra de oxigên

ÍrI uniciPio, uev idas co ris

o direito à saúde é um dos

Comc é do conhecimento de todo cidadão'

nascido na declaraçao dos
a saúdê é um direito

direito:- humanos com

direitos funciamentais do homem'
ssoa humana, sendo que

maior do ser humano'
preced

coi'tstltucion

poúanto o

ente na dignidade da Pe

almente assegurado a

t)oder Público tem o dev

todos,

er de

ineÍente à vida, bem

pÍover condições indispensáveis ao seu Pleno

exercl clo

positivar o direito

interesse Público

SE A

Além do mats' apesar de não ser o

é demais dizer que' d€rdâ u a a o

inclusive, lançar máo do que disPóe o art. 24, lV da

Nt.24 É dis}ensávet a ticitacao:

Em razão do dever de saÍantiÍ "t 
**'::ti"t::i""":: t""t":: 

HliJ'::
ccr,.eÍ o Ísco de *-',: g:T;1.j"1*"Ji;,i:i"ll",lü'Ã'o,i" i, 

"o'"n'onuo 
oo

norteadore§ da Administraçí

fundamento deste expediente' mas não

;;; il, conem risco, poderíamos'

iei 8 666/93 Senão veiamos:

t. .l

l\/ n 5

rtr.[rn. rl tr - BarÚo

ia ou de catamidade
ocasíonar Preiuízo

púbtica, quando

casos de efie

caracterizada urgência de atendimento de situaçáo que Possa

\1.rreilul Ro
E-rrnil a
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A Constituição Federal de 1988 Íoi à primeira constituiÉo brasileira a

disPôs:
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ou comprometer a segurança de pessoas, oÔras, serv&os, equipamentos e outros

bens, públicos ou patticulares, e somente para os Ôe,,- nêcessánbs ao

alendímento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e

serviços gue possam se/ ct,nctuÍdas no Yazo máximo de 180 (cento e oitenta)

clias cúnsecutivos e inintenuptos, contados da oconência da emergência ou

calamidade, vedada a proÍogação dos respectivos conÍraÍos. ($ito nosso)

Ademais o art. 13 do Decreto Municipal sob no 036/2020, e o art 12 do

Decreto Municip al 0561202A, detenqina que:

D e c rcto M u n i c i p a I o3 6/"2o20

Art. 13 - Fica soersada a licitacão aoursrcao dê bens.

ê insumos de saúde destinados ao en frentdmento de ememência de

(.r/ /

úde ública de ,a cional vtD-1

ê ,fl§umos de saúde ao en da emerqência de

saúde pública de ncra cional decorrente da COVID-19

de que trata a Lei Federal n" 13.979/20 20. (gifo nosso)

Portanto,acomprâdiretaterácomoobjetivoestabelecerdiretízesparaa
cc,mpradeoxigênio,queseráoutilizadasporpacientessintomáticosrespiratórios'no
ser:tido de garantir a vida deles, e, as necessidades emergenciais do Fundo Municipal de

Saúde de ltaituba

Dessa forma, ao recebimento deste ofício solicita-se a avaliação do

pr.jcessoanexo,comemissãodepareceradministrativoprofeÍidoporesaDiretoÍia,para
cltre ao fim, sejam encaminhados ao setor competente, que formalizaÉ o procedimento

p,arraaquisigãooxigêniomedicinal,paraatenderasnecessidadesdaSecretariaMunicipalde

Saúde, no que ciiz respeito à Pandemia do COVID-"19'

E a .iustific€tiva.
Na oportunidade, renovamos protestos de consideraçáo e apreço

Atenclosamente

driano de Aguiar Couünho

Secretário MuniciPal de Saúde

Decreto MuniciP al 0o48l2o20 -

srir - Baino Boa Esperança {EP: 68181-010 - Ibituba - Pâra
,\', . \Írrechâl Rôndon,

E-rnail sclllsa?rt oa.qor.br

de aue trata a Lei Federat n'13.979/2020 (gifo nosso)

Dec reto M unici pal 056t2020

ArL 12 - Fica dispensada a licitacão para aouisição de bens' servicos
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