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Aouisiçào de vasilhames doméstico' recarga de gás dê cozinha' oxigênio e

acetileno para solda' ""r-iãããt 
''tendeiáo 

' 
as Secretarias e Unidades

Ad m i n istrativ a. d9 .l{.Y^ 
;; il" 

-'i; TlIl o f "' #[i. 
^í" "t""""Jitã''iu"o""i;;;;i*; - sF-MrNt'RA' que dispõe de unra l'::l--1;l;:;;; ne.l.s.iru d* sá,

;;';;;;t* ;.cànica 'l.s cliversos equipatnentos o':*:'J-Jd;...''rlá-,utnue"i 
'

"xtnenio'e 
acetileno para os mais diverst's scrvlços o

nec-essidadc dc aquisição a" ea' riq*i"it'' qulu-il"-1,?llti: ::;1il:"fTl"::
;;i;;;t"d,,;.t que fazem suas refeições rtís dcpendenc

::l#;J;;t"d" serviços de tenaplanagem r13 zotra rural'

Aquisiçãod-^,*",f f:""""flT"§;rh,f:TÊ1",f .frTrÉi^iã'iT,".t'ffi [ü
alenderam as Secretartas' "oT:'-1.:::"'-;^;;* 'FFF.SA 

ClViL, COMIRI'
SLMACRA. OUVIDORIA: ãÃU"UÉii' i;ROCON, NETESN CtViL. COMTRI

( l,RlMoNtAL. AEROPORT;'Eüíiínn' to* ênlase ao Gahinete por viabilizar a

íãr-ià"i'r" a" t"sidência oficial do Prefeito'

Objeto: Aguisição de vasilhamês doméstico' rêcarga de É'iis de cozinha'

oxicênio e acetileno putu 
"titou''"ü"* "it"oát 

a demanda do Município de

Itaituua, Pelo Periodo de 1 2 meses

Sem as providencias necessárias para qYe fla 1 
f111cr11to aos órgãos e as lJnidades

Administrativas' certamente 
'f'"ãtao 

i"'uUostecidos e os funcionamentos normals

comprometidos' 
assim sendo assim' c de sunta importância a Contrataçào do serviço

solicitado por ser necessáLria para o desenvolvimento das atividades diarias

desempeúadas pela Prefeitura Municipal e suas unidades gestoras'
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JUSTIFICÀÍIVÀ

no MunicíPio de ttaituba/PA

Considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da EducaSo Nacional N'9394/96' em seu

Arí.12 determina: 'Os eíabeteclnÉnlos de anaino' resFiladas

tolivos a horrs-eÚla estabel*idaC' Oi
as normas comunsa as do §su §isle'na dê ansino'

sn1ç de grifo'

u ,.*, a incum&Nia do t - assí|í,uar o cufit4inÊfto doE diss

rimento que exige a citada Lei' êstá o bom

obserya-se que de i9ual imPortância Para o crlmp

da educa$o, Por meio de progrâmas

atendimento ao estudantê' em todâs âs etapas

inclusive na da alimentação, conÍorme a Lei no 11.947 dê

suPlementares em diversas áreas' educaçao

2009 que contemPla diretrizes com a pretensao em garantir o direito dos alunos da

o estabelece critéíos Para o cumPrimento do dever do

pública à alimentaçáo escolar' bem com
se que Para tal necessário se

nesse caso, da PreÍeitura Munlcl

referimos à logística adeq
pal de ltailuba-PA' Sabê-

uada, tanto PaÍa as Escolas

faz um bom Planejamento ao que nos
se suPrido ofertará bons

quanto Para Sede da Secretaria Municipal de Éducação' que

is a aquisição de recarga

resultados nos atendimentos estendidos à educat'o de qualidade' Po

r com melhor ProPorçáo'
mento na Atimentação Escola

nte do embasamento'
de gás liquefeito

lidade, conservação d
proPorcionará o atendi

os alimentos e higiene' Dia

sários, solicitamos a

exPosições, e urgências!' e ainda ao que nos reÍerimos aos trâmites neces

contratação de- segurança, Qua

esta Diretoria de ComPras da PMI' a abertura de pÍocesso licitatório para

pessoa jurídica Para Íornêclmento de recarga de gás liquefeito, Por 12 meses' para atender as

e Ensino Fundamental e Centros de Educa@o infantil, localizados

necess idades das Escolas d

Zona Rural e Regiões GarimPeiras, no MunicíPio de ltaituba/PA'

em áreas de Zona Urbana'

Itatuba-PA, O2'O 1'2020
conforme exigências da islaçáo em vigor'
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Rubnc,

oBJEro: contrataSo de pessoa iurídica'*' :1;§:':::Jffi::ff;ã :'i::'ll"tT:

:lm::]ir:m":x""'"11":"T:trtr";;,.*Rur,eResiõesGarimpeiras'
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Itaituba-Pará

oFlc lo/sEMSA N" 001/2020

A DIRETORIADE COMPRAS - DICOM

ILMO SENHORDIREITOR

JOELSON DE AGUIAR'

Assunto: Justi{'icativa para aquisição de recarga ': .':: i:T fl[.|",:il::'::ffFfi:
ffi;;;t."irod-os diversos' botijas e cilindros completos"

de Saude do municiPio de ltaituba'

Senhor Diretor,
ustifrcar a Vossa Senhoria'

Honrado eÍn cumprlmentálo" venho Por meio destes' J

anexos, a contratação de emPresa Para o aquisição de recarga

poÍ meios dos documentos em botijas e cilindros

de gás liquefeito de Petróleo' oxigênio medicinal pÍodutos diversos,

comPletos, Para atender a demanda do Fundo de Saude do municíPio de Itaituba, Pelo Período

de 12 meses

Considerando que o Fundo MunictPal de Saúde dePende do oxigênio medicinal

paÍa auxiliar no tratamento de pacientes no Hospital MuniciPal e Posto de Saúde, visando

ientes Portadores de

proporcionar maior qualid ade de vida e mator sobrevida aos Pac

hipoxem ia, assim como atender a Pacientes 
que fazem o uso da oxigenoterapia domiciliar

Considerando que e de suma imPortância registrar os Pac ientes Portadores de

que necessitam de assistência domicil iar e oxigenoteraPla

patologias crônicas' graves e

ssidade de assistência dos itens PeÍtencentes a este certame'

evitando assim qualquer interco rrência, Piora de quadro clinico e ate mesmo óbito a qualquer
ntinua o que justifrca a nece

co

um dos usuários no âmbito do SUS
o é de suma imPortância Para o atendimento dos

Considerando que este servlç
falha no fornecimento destes gase

onsabilização do
s medicinais gera'

pacientes, vlsto que a descontinuidade ou

imediatamente, o risco na vida do Pac iente assistido, gerando a resp

essária a aquisição deste
munlClp io na falha do servtço

Considerando que o gás liquefeito de Petróleo' faz-se nec

sob cuidado medico do

rtem. a frm de auxilia na PreParação de alimentos Para os Pacientes

Saúde, bem como a manutenção

al, Centro E

do fornectm

specializado de Reabilita

ento de cafezinho a vtst
çao
tant

, Unidades Básicas de

es. acomPanhantes de
munlClpio no HosPital MuntctP

pacientes e aos servidores dos estabelecimentos de saúde
uestão são imPrescindível

Diante disso, e afim de garantlr os serviços de saúde' os t emq

para a contlnuidade das atividades desenvolvidas Pela Secretana nlclp al de Saúde, tanto no

m a saúde Pública

Hospital MuniciPal quanto nas Un idades Básicas de Saúde' gaÍantln
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a toda população do Municipio, não podendo correr o risco de adiar o processo licitatório'

devendo buscar na lei e nos p'intipio' norteadores da Administração Pública' uma lorma de

soluçãoqueváaoencontrodointeressePúblico'paratanto'Justifrca-seoprocessolicitatório
para contratação de empresa para aquisiçao d" t"cutgu de gás liquefeito de petróleo' oxigênio

medicinal, produtos díversos, totijas e tili'dto' completos' para atender a demanda do Fundo

de Saúde do municíPio de Itaituba'

Dessa forma, ao recebimento deste oficio' solicita-se a avaliação do processo em

anexo, com emissão de parecer administrativo proferido por esta Diretoria' para que' ao fim

seja encaminhada ao setor competente, onde formalizará o Processo Licitatório'

E a justificativa'

Naoportunidade,renovamosprotestosdeconsideraçãoeapreço,

Av Marec
- E-mail: semsa ag)itaitubâ. Da. sov. br luba

-/

Atenciosamente,
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AREPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

t:

JUSTIFICATIVA
Rúl-\ri.;

OBJETO: Aquisição e reabastecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para

atender as demandas internas da secretaria Municipal de Assistência social -
SEMDAS, por um período de '12 (doze) meses.

A Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMDAS, possui demandas

diárias de atendimento ao público através da inclusão, cadastramento e

recadastramento nos programas sociais, no caso do cadastro unico (Bolsa FamÍlia).

Além de atender às crianças, adolescentes e idosos que participam das atividades

sociais e atendimentos ofertados pelos Centros de Referência de Assistência Social

(CRAS), Abrigos lnstitucionais (lAMl e Abrigo lnfantil), Projeto Ação Solidária

(Sopão), dentre outros.

Diante do exposto, a aquisição e o reabastecimento de Gás Liquefeito de

Petróleo (GLP) é uma das demandas principais da SEMDAS, pois ele que garante a

execu@o dos serviços das cozinhas dos setOres vinculados a esta secretaria, a qual

oferta diariamente café, mingau, refeições, etc, para os beneficiários da Assistência

Social.

Ressalta-se que o gás é utilizado em todas as unidades que compóem a Rede

Municipal de Assistência Social, visando atender as necessidades da copa/cozinha

dos setores vinculados a esta secretaria, no que se refere à preparação de café, chá

e demais alimentos quentes destinados tanto aos servidores quanto ao público

externo.

Sendo assim, a solicitaçã ose ivos acima apresentados

Sec. Mun. srs cia Social
Dec. no 00712017

Sola n

pe OS

Sêcretaria Municipal de Assistêncie sociel - SEMDAS

Endereço; Av. Transamazônica, ne 583, Bairro Bela Vista CEP: 68180-230 ltaituba - PA

E-mail: semda s itaitu ba2017@ema jl.com
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