
SubmetemosàapreciaçãodeVossaSenhoriaarelaçãodo(s)item(ns)abaixodiscriminado(S)necessano
Éi, Àôursçno oÊ cns PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETAR|A MUNICIPAL DE

àôuCnçÃO oÉ trnrUen, para qual solicitamos as pÍoúdências necessárias'

- Justificativa: Essa solicitação se bz necessária para atend imento à Secretaria Municipal de Educaçáo, em

suas atiüdades gerais e às Escolas de Ensino Fundamental e aos Centros de Educação

lntantil da Rede Municipal de Ensino (Urbana, Ru ral e Garimpeira), paÍa pÍeparo da Merenda

Escolar. O material seÉ requisitado mensalmente . conforme a necessidade de cada unidade

de ensino e de\êrão ser entreguês na prÓpria sede do educandário municipal, por conta do

cronograma êmitido Pelafoínecedor, seguindo a relação dê quantitati\,o abaixo, conforme

Sêcretaria Municipal de Educação, ressaltando que a entrega n

rota estabelecida, onbrme demanda, pelo Setor de Merenda
a Zona Garimpeira seguirá uma

010919 .;AS (n-P I ] KC .RECARCA Dtl I I KC GÁs t- IQUt:F l--ll o loN^ ci\RIMPtTIRA 900,0000 uNroaoE

Esryifrcação: GÁS GLP 13 KG' recarga de 13kg de gás líquebito de pelroleo (GLP)

acondicionado en Boijão desttnado a alender as escolas da zona garimqira do

municlpio de ltailuba. As emprcsa \Êncedora deverá entregar as recaÍgas

diretamente ra e§colas; Agua Branca' Neg a do Saber' Professora leda Maria

Gomes Barbatho, Cenlro lnfantil lkholandia, Cesat Almeida, Maria Pereira da Slva

(Crepurizinho), Maria do Patrocinio, Jardim do Ouro' go Domingos' Sáo

Francisco de Ássis, Esco/a Penedo. Centro lnfantil ABC e Raimundo Sudário

(Maruqá).
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Estado do Pa rá

Governo MuniciPal dê ltaituba

Fundo Municipal de Educação

. : 09 Fundo NLrnicipalde Educaçáo

.: 09 Secretaria l\'/Lnicipalde Educação

PROJETO / ATIVIOATE

cLASSIFICAçÃo

ÓRGÃo

t,MDADE

Ouant UnidadeCódigo DêscÍiçáo

(ÀSbolíào dr l3kg COMPI.E IÀ
Especifrcação: botiiáo de 13kg

ICHEIA)
cunpleta(cheia)de gás liqueleito de petróleo (GLP)

100.0000 UNTDADE
0t 0918

010058 RecargÂ de l3 Kgde gás liquefeilo

EsÉciãcaçáo: Recarga de 13 Kg de gàs liqueteito

5030 0000 UNTDADE

Itaituba, 04 de Bzentto de 2017

P]NH

SAVEL

AMILTON
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Esta do do Pará

Governo Municipal de ltaituba
Prêfe itura Municipalde lta ituba

óncÂo
r.JtüutE

PROJEÍO / ATIVIDATE

CLASSIFICAÇÃO

. . : 05 Secretaria ltunicipalde AdrÍinistracao

. . : 05 Secretaria Ltunicipalde AdrÍinistraçáo

Código DescriÇão Ouant LJnidâde

fr"rr"*6 10 0000 uNroADE

/'
180 0000 UNIDAIE

_---7

Itaituba, 04 de EzeÍbto de 2017

E

VÉLFESP

VALMIR CLI

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessáno
(S) A AOUISIÇÀO DE GAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA, COORDENADORIAS
E DIRETORIAS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINIIRAÇÃO., para qual solicitamos as proüdências
necessáÍias.

Justificâtiva: A solicitação da recarga S LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) o gás de cozinha, atenderá
o abastecimento das SecretaÍias do Município de ltaituba-PÍefeitura Munacipal. A Recarga de
gás de cozinha se destina ao atendimento das copas e cozinhas das Unidades
Administrati\ês, como as Secretarias e suas extensõ€s: SEMAGRA, SEMAD, SEMMA,
FINANÇAS, PROCURADORIA, GABINETE DO PREFEITO, RESIDENCIAL OFICIAL, COMTRI,
TRIBUTOS e Secretaria Municipal de Desenlolümento, Econômico, Turismo e Mineraçáo: O
gás de cozinha será utilizado nas copas e cozinhas das Secretarias e Unidades
Administrati\as supramencionadas, com a finalidade de cocção de alimentos, como o chá,
cafezinho, merenda e demais e\€ntos ligados ao uso desse produto. Sem o respêcti\o
deri\êdo de petróleo o Município de ltaituba e suas respecti\€s Secretarias e Unidades
Administrati\€s ficarão sem o seniço de copa e cozinhai de\endo, para isso, serem tomadas
as proüdências necessárias para que haja a aquisição desse produto.

010918 GASborijão de I3kg C{)MPLE IA(CH[:lÀ)
Especificação: bolijáo de 13kg completa(cheia)de gàs li

010058 Recargâ de | 3 Kg d€ gás li$efeilo
Espeçificaçáo: Recarga de 13 Kg de gás liquefeito
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Esta do do Pa rá

Governo Municipal de ltaituba
Prefeitura Municipal de lta ituba

ÓRGÃO

UNIOADE

PRO'ETO / ATIVIDATE

cLASSTFTCAÇÃO

: 03 Rocuradorh C€raldo lrLnicipio

: 03 ftocuradoria Geraldo lt^rnicipio

I
Código Descrição Quant Unidadetl-/
010918 (;A9botÍâo de l3ke COMPLETA(CHÊIA )

Especifrcação: botiião de 1 3kg complela(cheia)de ,; (í[ 2.0000 uNroaoE

to de

leita
25 0000 uNIDADE

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoía a relaçáo do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário
(S) A AQUISIÇÁO DE GAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIq GERAL DO

MUNlclPlO., para qual solicitamos as píoüdências necessárias.

v Justificativa: A solicitação da Íecârga LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) o gás de cozinha, atendeÍá
o abastecimento das Secretarias do Municipio de ltaituba-Prefeitura Municipal. A Recarga de
gás de cozinha se destina ao alendimento das copas e cozinhas das Unidades
Administrati\ás, como as Secrelarias e suas extensões: SEMAGRA, SEMAD, SEMMA,
FINANÇAS, PROCURADORIA, GABINETE DO PREFEITO, RESIDENCIAL OFICIAI, COMTRI,
TRIBUTOS e Secretaria Municipal de Dêsên\olümento, Econômico, Turismo e Mineração: O
gás de cozinha será utalizado nas copas e cozinhas das Secretarias e Unidades
Administrati\ês supramencionadas, com a finalidade de cocÇão de alimentos, como o chá,
cafezinho, meÍenda e demais e\êntos ligados ao uso desse produto. Sem o respecti\,o
deri\êdo de petróleo o Municipio de ltaituba e suas respêcti\ês Secretarias e Unidades
Administrati\€s ficaráo sem o se^,iço de copa e cozinha; de\endo, para isso, serem tomadas
as pro\,idências necessárias para que haja a aqu çáo desse produto

01005E Recar8! de l3 Ke de &is liquefeito
Esrycifrcação: Recarga de 13 Kg de gás I

Itaitlba. 04 de Ezentro de 2017

VÁ$,íiR ctIüÀCt'DEÃGUfÂI
REsPoNsÁVEL
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Esta do do Pará

Governo Municipal de ltaituba
Prefeitura Municipal de ltaituba

ÓRGÁo

UMDAE

PROJETO / ATIVIDAD€

cLASSTFTCAÇÂO

.: 18 Sec.ifun Desenv. Econ. TurbrÍD e Mneraç

. : 18 Sec.irlln Esenv. Econ. TursrÍp e MneraÇ

irando a consecução do interesse públicoJustificati\ra : Manutenção das atiüdades da Adminstração

Ouant UnidadeCódigo Descrição

4,0000 uNroaDÉ

to de LP)
0l0s l8 GA§botijâo de I3kg COMPLE'rA(CI lElÂ)

EsrÉ,cifr cação: botiiáo de 1 3kg completa(cheia)de

50,0000 UNTDADE010058 Recârga de l3 Kg de gas li$rfeito
Especitcação Recarga de 13 Kg de gás liquefeito

Submetemos à apreciação de Vossâ Senhoria a relaçáo do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessáno
(S) A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOTVTMENTO ECONOMTCO, TURISMO E MINERAÇÃO., para qual solicitamos as proüdências

necessárias.

Itaituba. 04 de Dzenbrc de 2017

LI OE AGUIAR

RESPO SAVÊL



Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário

(S) A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE E SECRETARIAS ,, PATA qUAi

solicitamos as proüdêncras necessárias

Justificativa : A solicitação da recarga GÁs LIQUEFEITO DE PETROLEo (GLP) o gás de cozinha, atenderá

o abastecimenlo das SecÍetarias do Município de ltaituba-Prebitura Municipal. A Recarga de

gás de cozinha se destina ao atendimento das copas e cozinhas das Unidades

Administrati\ás, como as SecÍetarias e suas extênsó€s: SEMAGRA, SEMAD, SEMMA,

FINANÇAS, PROCURADOR'q, GABINETE DO PREFEITO, RESIDENCIAL OFIC'qL, COMTRI,

TRIBUTOS e Secrelaria Municipal de Desen\olúmento, EconÔmico, Turismo e MineÍação: O

gás de cozinha será utilizado nas copas e cozinhas das Secretarias e Unidades

Administrati\as supramencionadas, com a fnalidade de cocção de alimentos, como o chá,

cafezinho, merenda e demais e\êntos ligados ao uso desse produto. Sem o respecti\o

deri\rado de petróleo o Município de ltaituba e suas respecti\ãs Secíetarias e Unidades

Administrati\trs ficaráo sem o seniiço de copa e cozinha; de€ndo, para isso, serem tomadas

as proüdências necessárias para que haja a aquisi se produto

010058 RecaÍg de | 3 Kg de gis li+aíeito
Especifrcaçéo: Recarqa de 13 Kg de gás liq
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soLrcrrAÇÃo DE DESPESA m 20í 71204007
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. . : 02 Gabinete do Preíeito

02 Gabinete do Prefeito

PRO.JETO / ATIVIDADE

cLASSTFTCAçÃO

ÓRGÃO

[ÀtmtE

Quant UnidadeCódigo Dêscrição

10 0000 UNTDADE

petróleo (GLP)
0l09lE GAlibotijào de l3kg COMPT-ETÀ(CIlEl A)

Espectlcaçáo: bolijão de 1 3kg completa(cheia)de

85,0000 UNTDADE

RESPOII L

Estado do Pará

Governo Municipal de lta ituba

Prefeitura Municipalde lta ituba

Itaituba. 04 de DezerÍbrc de 2017



Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relaçáo do(s) item(ns) âbaixo discriminado(s) necessário
(S) A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE F 'üANÇAS,, PATA

qual solicitamos as proüdências necessánâs.

Justificativa: A solicitação da recarga S LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) o gás de cozinha, atenderá

o abastecimento das Secretarias do Municipio de ltaituba-PreÍeitura Municipal. A Recarga de

gás de cozinha se destina ao atendlmento das copas e cozinhas das Unidades

Administrati\Es, como as Secretarias e suas extensÕes: SEMAGRA, SEMAD, SEMMA,

FINANÇAS, PROCURADORIA, GABINETE DO PREFEITO, RESIDENCIAL OFICIAL, COMTRI'

TRIEUTOS e Secretaria Municipal de D€sen\olümento, EconÔmico Turismo e Mineração: O

gás de cozinha será utilizado nas copas e cozinhas das Secretarias e Unidadês

Administrati\as supramencionadas, com a finalidade de cocção de alimentos, como o chá,

cafezinho, merenda e demais e\entos ligados ao uso desse produto. Sem o respecti\o

deri\ado de petróleo o Município de ltaituba e suas respecti\ês Secretarias e Unidades

Administrati\as fcarão sem o seniço de copa e:ozinha, de\êndo, para isso, serem tomadas

as proüdências necessárias para que haja a aquisiçáo desse produto.

01005E RecaÍgâ de l3 Kgde &is liqateilo
Especifrcaçáo: Recarga de 13 Kg de gás liqueÍeito

Itaituba. 04 de DezerÍb@ de 2017

R 5sPoN5ÁvÊL

soLrcrTAÇÀo DE oESPESA M 2017'1204006
Pag.: 1

Esta do do Pará

Governo Municipal de ltaituba

Prefeituía Municipa I de ltaituba

06 Secrêtarh l,trinicipal de Flnanças

06 SecÍetaÍia l'tunicpal de Finanças

PRO,ETO / ATIVIDADE

cLASSTFTCAçÃO

óRGÃo

r.IüDAtE

Ouant UnidadeICódigo Descriçáo

T*,o 5 0000 uNrDAoEcAShoritào & llkgCol\{PLl. IAíClll-.|^) I
EsÉcifrcaçâo bolijáo de 13kg compteta(cheia)de gás tiqueq

0 t09 t8

50 0000 uNroaDEZ

,t".07



soLtctTAÇÃo DÊ DESPESA Íf 20171 204004
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E*âdo do Pará

Governo Municipal de ltaituba
Prêfeitura Municipal de ltaituba

ÓRGÃO

I,.h,DAÍE

PROJETO / ATIVIDADE

cLASSTFTCAçÃO

, .. : 12 SêcretaÍia i/fu nicipêl de hf ra-Estrutura

. . : 13 Secretarb Ltunicipalde hfra-Eskutura

Código Descrição Ouant Unidade

010058 Recarga & I I Kg de g.is liqEfeito
Eswifrcação: Recarga de 13 Kg de gás liquefeito

500,0000 uNroADE

OIIó35 GASOXICENIO PARA SOLDA

Especifi cação:

72,0000 UNTDADE

OI I674 CAS ACETII-!]NO PARÂ SOLDA .CARRÂFA 9KC 36,0000 uNroADE

Eswcificaç áo: GAS ACEflLENO PAF.rA SOLDA 'GARRAFA

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessáno

(s) a AOU|S|ÇÂO DE GAS E OXGENIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA., para qual solicitamos as proüdências necessárias

Justificati\ra: A aquisição do produto Oxigenio e Acetileno, se faz necessaria para

equipamentos da secretaria,seruiços de solda na usina de astalto e s

outÍas secretarias municipais. O gás liquefeito, set:t pact pÍeparaçáo

sê^,iços de soldagem em
erviços de solda nas

de alimentação dos

colaboradores da secretaria , distribuidos na limpeza publica, nos se^,iços de terraplanagem

uóana,nas construçoes de pontes nos interior e seúços de oicina em geral' Desta bÍma
justificamos a aquisiçáo dos produtos acima citados para dar um melhor andamento e

celeridade nas obras da secÍetaria de infraestrutura.

hâituba. M de Ezenbro de 2017

RESPONSAVE



Estado do Pará

Governo Municipa I de ltaituba
PreÍeitura Municipal de ltâituba

soLrcrrAÇÃo DE DÉsPESA M 20 r 71 204005

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessáío
(s) a Aquisição de gas pra atender a Secretaria de Meio Ambiente., para qual solicitamos as proüdências

necessárias.

Justificati\a: A solicitação da recarga LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) o gás de cozinha, atenderá

o abastecimento das SecÍetarias do Município de ltaituba-Prefuitura Municipal. A Recarga de

gás de cozinha se destina ao atendimento das copas e cozinhas das Unidades

Admanistrati\ês, como as Secretarias e suas extensões: SEMAGRA, SEMAD, SEMMA'
FINANÇAS, PROCURADORIA, GABINETE DO PREFEITO, RESIDENCIAL OFICIAL, COMTRI,

TRIBUTOS e Secretaria Muntcipal de Desen\olúmento, EconÔmico, Turismo e Mineração: O

gás de cozinha seÉ utilizado nas copas e cozinhas das Secretarias e Unidades

Administrati\€s supramencionadas, com a finalidade de cocçáo de alimentos, como o chá,

cafezinho, merenda e demais e\,entos ligados ao uso desse produto. Sem o respecti\o

deri\âdo de petróleo o Município de ltaituba e sUas respectilas Secretarias e Unidades
Administrati\€s ficaráo sem o seniÇo de copa e cozinha; dewndo, para isso, serem tomadas
as proüdências necessárias para que haja a aquisiçáo se produto.

01005E Recarga de l3 Kg de B,is liqrfàilo
Especifrcaçâo: Recarga de 13 Kg de gás liquefeito

Itaituba. 04 de Dzenbro de 20Í7

RESPOIISÀVEL

Pag.: 1
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ÓRGÃo

lJumoE
PROJETO / ATIVIDAIE

cLASSTFTCAçÃO

. . . : 14 Sec. Í\tun. de iêio ArÍôiente

..: '15 Sec. Ltun. de l,reio AÍbrente

Quant UnidadeICódigo Oescrição

1 0000 uNroaDE

eo (GLP)
010918 C^Sbotüâo de l3kg COMPLETÂ(CHEIA)

EsrEcifrcaçtu: botijão de 13kg cqnpleta(cheia)de gás li nrl
20,0000 UNTDADE



Submetemos à apÍeciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário
(S) A AQUISIÇÂO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO., para qual solicitamos as proüdências necessárias.

Justificativa: A solicitação da recarga GÁS IIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) o gás de cozinha, atenderá

o abastecimento das Secretarias do Município de ltaituba-Prebitura Municipal. A Recarga de

gás de cozinha se destina ao atendimento das copas e cozinhas das Unidades

Administrati\as, como as Secretarias e suas extensÕes: SEMAGRA, SEMAD, SEMMA,
FINANÇAS, PROCURADORIA, GABINETE DO PREFEITO, RESIDENCIAL OFICIAL, COMTRI,

TRIBUTOS e Secrêtaria Municipal de Desenrolümento, Econômico, Turismo e Mineração: O
gás de cozinha será utilizado nas copas e cozinhas das Secretarias e Unidades
Administrati\trs supramencionadas, com a finalidade de cocção de alimentos, como o chá,

cafezinho, merendâ ê demais e\,entos ligados ao uso desse produto. Sem o respecti\o
deri!êdo de petróleo o Municipio de ltaituba e suas respecti\as Secretarias e Unidades
Administrati\as ficaÍÉo sem o sen/iço de copa e coz ; de\endo, para isso, serem tomadas
as proüdências necessárias para que ha.ia a aquis

fiaituba, 07 de bzerÍbÍo de 2017

RESPONSA

soLlqTAçÃo DE DESPÉSA M 20í 71207004
Pag.: !

Estedo do Pa rá

Governo Municipal de lta ituba

Prefeitura Municipa I de ltaituba

..: 13 Sec. lfun. deAgricultura

. . : 14 Sec. iÀn. de Agricuttura

PRO.'ETO / ATIVIDADE

cLASSTFTCAÇÃO

ÓRGÃo

Ui{OAtE

Quant UnidadeCódigo Descriçáo

010058 Reoarp de I3 Kg dc Bis liquefeito
Es!€cifcaçáo: Recarga de 1j Kg de gás liquefeito

10,0000 UNTDADE

desse produto.



Esbdo do Pará

Governo Municipal de ltaituba

Fundo Municipal da Asddência Social
Rubrica

7
o

Doq

souclTAçÃo DE DESPESA tf 2017í 207010
Pag.: 1

ÓRGÂo

$JDAOE

PRO,,ETO 
' 
ATIVIOAÍE

CLASSIFICAÇÂO

: 15 Fundo lüLnicipal de Assbténcia Social

: 19 Fun M.dos Clr.da Crian e do Adolescente

Justificativa:

Quant Unidade
Código DescÍição

Manutençâo das atiüdades da Adminstraçáo objeti\êndo a consecução do interesse público.

Recarga de | 3 Kg ê gás liquefeito

Esrf,cifrcação Recarga de 13 Kg de gás liquefeito

70 0000 UNIoADE
010058

5.0000 U |DADÊ
01t613 RFCARCA Dt] 45 KG DE GAS LIQUE FEll O

submetemos à apreciação de vossa senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário

Él-, ÀôúrsrçEó DE ôÁS pARA ATENDER A FUND9 MUNICIPAL Dos DlRElro DA cRlNÇAS Do

ÀóOr-fSCer.rÍt DA ASSTTENCIA SOCIAL DE ITAITUBA, para qual solicitamos as proüdências

necessáÍias.

RE

UI

VEL

,,". J./

Esrr}cifrcaçáo: RECARGA DE 45 KG DE GAS L|QLEFEIT)

Itaituba. 07 de ftzernbto de 2017



Estado do Pará

Governo MuniciPal de ltaituba

Fundo Municipal de Assidência Social
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soLrcrTAÇÃo DÉ DESPESA No 20171207009
Pag.: 1

ôRGÃo

IJNIOAE

PROJETO / ATIVIDADE

cLASsrFlcaÇÃo

. : '15 Fundo Lfunicipalde Assistência Socral

. : 16 Fundo Ltunicipalde Ass§tência Social

Quant Unidade
Codigo Descriçáo

Rccarg d. 13 K
Especifi cqáo:

Ê de Eiis Irqlreti''ttr
Recarya de 13 Kg de gás lquefeilo

370,0000 uNroADE

01 005 8

ão: RECARGA DE 45 KG DE GAS L|QIEFEITO

405,00100 uNroaDE

01 t63l RECARCA DÉ .I5 KC DE CAS L IQUEFEII'O

Especifrcaç

GASrbltào dj I ikg COMPI-ÊTA

Especificação: botijáo de 13kg

(cHtilA)
completa(

65 0000 uNrDAeE

0l0g I8
cheia)de gás liqueteito de pelróleo (GLP)

017.1l9 llol lJA DE C,ÀS45KG

Es@ifrcação: BOTTJA DE GAS 45 KG

21,0000 UNTDADE

DE

RESPoNSÀ

SUbmetemosàapreciaçãodeVossaSenhoriaarelaçáodo(s)item(ns)abaixodiscÍiminado(S)necess
("; ;;ãüió-üôoÉ iÀã pnnn ÀTENDER A sEcirErARrA DE ASSTSTENCTA socrAL DE rrArru

para qual solicitamos as proúdências necessárias'

ário
BA,

Justificativa: Manutenção das atiüdades da Adminstração objeti\ê ndo a consecuçáo do interesse público

ftailuba, 07 de DezeÍüto de 2017
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PRIIFEI'tTIR{ NÍTII{ICIPAL DE ITAITTTBA
Secretaria Municipal de Saúde

Itaituba-Pará
OFICIO/PROPLAN/SEMSA N' O2s,I2O17

À
DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURíDCO
ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificativa para contratação de empresa para o fornecimento de GÁS DE

COZINHA

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimenta-lo, venho através do presente, justiÍicar a
Vossa Senhoria, por meios dos documentos anexos, a contratação de EMPRESA PARA O
FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, para atender as necesstdades da Secretaria
lvlunicipal de Saúde - SEMSA. oor um oeflodo de 12 meses

A aquisiÉo de gás de cozinha tem por finalidade, atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde de ltaituba, durante todo o ano de 20í8.

Que a contratação em apreço é imprescindÍvel para a continuidade das
atividades básrcas desenvolvidas por esta secretaria, no sentido de garantir a saúde pública
a toda população do MunicÍpio, iá que se usa gás pa.a fazq as refeiçôes dos pacientes e
acompanhantes, que fazem tratamentos nas dependêncras da rede púbhca, munrctpal de
saúde. Ademais, usa-se gás paÊ Íazq o café oferecido aos servidores públicos da saúde.

Para tanto, Justiflca-se a contratação de empresa especializada em
fornecimento de gás de cozinha. ante a necessidade da secretaria Municipal de saúde de
Itaituba/PA em suprir e garantir, que seja feita alimentaçào aos pacientes, acompanhantes e
servidores, sendo que as quantidades de gás estimadas foram fixadas com base no
consumo médio verificados nos anos anteriores.

Assim, a iicitação terá como objetivo estabelecer diretrizes para a
contratação de empresa especializada no íornecimento de Gás de cozinha, por um
perlodo de 12 (doze) mesês, para atender as necessidades da secretarra l\ilunicipal de
Saúde de ltaituba

Dessa íorma, ao recebtmento deste ofÍcio solicita-se a avaliação do
processo anexo, com êmissão de parecer administrativo proferido por esta Diretoria, para
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Secr€târia Municipal de Saúde

que. ao fim, seja encaminhada ao setor competente, que formalizará o Processo Licitatório
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECTALIZADA NO FORNECTMENTO DE GÁS DE
-rl7 tNL.t Â

Na oportu de, renovamos protestos de consideraçâo e apreço

Atenciosa

lamax tódio
.Sêc!'etári icinal aúde

Decreto lil unicipal 00812017
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Itaituba-Pará

OFíCIO/PROPLAN/SEMSA N' 028/20'I 7

A DIRETORIA DE COMPRAS_ DICOM/JURIDICO

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificativa para contratação de empresa para o fornecimento de oxlGENlo

MEDICINAL.

Senhor DiÍetor,

Honrado em cumprimenta-lo. venho através do presente, justificar a

Vossa Senhoria, por meios dos documentos anexos, a contratação de EMPRESA PARA O

FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO MEDICINAL, para atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, por um pêÍlodo dê í2 mêses.

A aquisiçáo de Oxigênio Medicinal tem por finalidade, atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de ltaituba, durante todo o ano de 20í8,

no sentindo de suprir os seguintes. Média e Alta Complexidade (MAC), e, Piso de Atengão

Básica (PAB)

Que a contrataçâo em apreço é imprescindivel para a continuidade das

atividades desenvolvidas pelo Hospital Municipal de ltaituba, no sentido de garantir a saúde
pública, a toda população do MunicÍpio.

Como é do conhecimento de todo cidadão, o direito à saúde é um dos

direitos fundamentais do homem, nasctdo na declaração dos direitos humanos com

precedente na dignidade da pessoa humana, sendo que a saúde é um direito

constitucionalmente assegurado a todos. inerente à vida, bem maior do ser humano.

portanto o Poder Público tem o dever de prover condiçÕes indispensáveis ao seu pleno

exercício.

A Constituiçáo Federal de 1988 foi à primeira constituiÉo brasileira a

positivar o cjireito à saúde como direito Íunciamental e assim ciispôs.

Art. 196. A saúde é direito dê ÍodGs e dever do Estado. garanttdo

mediante políticas socrals e ecpnômicas que visem à redução do risco de

.J<Ença e de outfi)§ agraves e ao a.Esso urlversa/ e igualiiário às ações e uaviç(»'

para sua prornoção. proteção e recuperaçào.
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Secretirria N{unicipal de Saúde

,qft. 197. São de relevância Dública as Érc6ês

a

e de saúde

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação,

fiscalização e antrole, devencio sua execução ser feita diretamente ou através de

tercetos e. tambén, por pess@ física ou jurídica de direito privado. (grifo nosso)

Em rczáo do dever de garantir os serviços de saúde não pode o Município
côrrÊr n riscn rle âriiar o nrocêssô licitetóriô aiêvênal.r hr rqr:ar na lêi ê nôs nnnnínrôq

norteadorês da Adminiskaçâo Pública uma forma de solução que vá ao encontro do
interesse público.

Para tanto, Justifica-se o processo licitatório para contrataçâo de empresa

especializada em fornecimento de Oxigênio Medicinal, ante a necessidade da Secretaria

lvlunicipal de Saúde de ltaitubalPA em suprir e garantir saúde pública ao Município, sendo
que as quantidades estrmadas foram fixadas com base no consumo médio verificados nos
anos anteriores.

Dessa forma, ao recebimento deste ofÍcio solicita-se a avaliação do
processo anexo, com emissão de parecer administrativo proferido por esta Diretoria. para

que, ao fim, seja encaminhada ao setor competente, que formalizará o Processo Licitatório
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC|AL|ZADA NO FORNECTMENTO DE

MEDICAMENTOS,

Na oport idade, renovamos prot de consideração e apreÇo

Atenciosamente

Secretá rio Municipal de
Decreto Municipai 008/2017

Âv. lvlarechal Ron&rn, s,tr Baino Boa Esperalçir -'feletàx: (93) 35lg-?002 cEp: óg181-010 Ítailuba, paÍü
-. E-nrail: sems (]-rltarhtbil L1\,.br./ iúm&\p1adsj.1}l13qg!4.9a_ cet'-!,I



Edâdo do Pa rá

Governo MuniciPal dê ltaituba

Fundo MuniciPal de Sa úde

souclrAÇÃo oE DESPESA M 20í7í 207008
Pag.: I

SubmetemosàapreciaçáodeVossasenhoriaaÍelaçãodo(s)item(ns)abaixodiscriminado(s)nec-essano
t"j I ÃãüiéiçEô;i óía óÉ côzrHHn e oe oxcÉuto MEDT.TNAL PARA ATENDER o SECRETARTA

üÚulCrpel óe snÚoe, para qual solicitamos as proüdências necessárias'

Jusüficativa: A aquisição de Oxigênio Medicinal tem Por finalidade, atendet as necessidades da Secretaria

Municipal de Saúde de Itaituba, duÍante todo o ano de 2018, no sentindo de supr'r os

segu intes: Média e Alta ComPlexidade (MAC), e, Piso de Atenção Básica (PAB);bem como

paQ a continuidade das atiüdades desen\ol údas pelo Hospital Municipal de ltaituba, no

sentido de garantir a saúde pública, a toda popu laçáo do MuniciPio, conforme o

oficio/PLoPLAN /SEMSA N"028/2017' Para tanlo, Justif,ca-se a contratação de empresa

espêcializada em bmecimento de gás de cozinha, ante a necessidade da Secretana

Municipal de SaÚde de ltaituba/PA em s

pacientes, acompanhantes e sen'idores'

fixadas com base no consumo málio \ê
OFICIO/PROPLATUSEMSA No029/201 7

uprir e garantir, que seja feita alimentaçáo aos

sendo que as quantidades de gás estimadas bram

rificados nos anos anleriore, CONFORME

RecâÍea dc 13 Kg dc &i5 liqucfcito
Especificaçáo: Recarga de 13 Kg de gás liquefeito

590,0000 UNTDADE
0t0058

0109 t 8 cAS totilao Ae t 3tcg COUeLE I'A(CHEIA) 55,0000 UNTDADE

naituba. 07 de Dezenb(o de 2O17

Es$cifrcação: botiiáo de 13kg completa( cheia)de gás liquefeito de Ftróieo (GLP)
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PROJETO I ATIVIDADE

cLASsrFlcAÇÃo

......: 10 Fundo Ltunicrpalde Saúde

..:11 Fundo lúrnrcipalde SaÚde

Quant UnidadeCódigo Descrição

OII633 RECÀR(;A DE 'I5 KC DE GAST-IQIJEI EITO

Espeçifrcação: RECARGA DE 45 KG DE GAS LIQ|'EFEITO

.170 0000 INTDADE

arr rNDRo DE oxtcÊNto MEDICINAL loM3(cr{Elo)
ctLtNDRo DE OX|GÊNIO MED\CINAL 1 OM"-CO MH-ETO (CHE|O )

10,0000 vAsltxÂ]rE

Especificação:

010930 ctLINDRo DE oxlcÊNlo PPU I M3(cHEIo)
ão: ctLtNDRO DE OXIGÊNIO PPU 1M"-COMPLETO(CHE|A)

40.0000 vAsrLlrArüE

Especificaç

RECARCA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEI]I(]NAI- IOM3

EsrEcifrcaçáo: RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGEN|O MEDIC\NAL 10M3

1500.0000 uNrDÁDÊ
01005{

RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO PPU lM 900.0000 uNroaDE
010055

MANOME'TRO COMPLF,I O PARA CII-INDRO DF- OXIGENIO DE O A 3OOKC§CM:

Espocifrcaçâo. MANOMETRO COMPLETO PARA CILINDRO DE OXGENIO DE 0 A 3NKGS/CM'?
90.0000 uNroaDE

0t r632

RESPONSA

DI

0t092{t
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