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Fundo Municipal de Saúde
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ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

10  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

14  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.050  Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Com

3.3.90.30.00  Material de consumo

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário
(s) a Contratação de empresa para fornecimento de oxigenio medicinal para manutenção do hospital 
municipal e enfrentamento da emergia de saude - COVID-19, para qual solicitamos as providências 
necessárias.

3.3.90.30.36  Material hospitalarSUBELEMENTO :

A presente licitação se justifica pela necessidade e a urgência para a contratação de empresa especializada em 
fornecimento de gases medicinais para uso no Hospital Municipal de Medicilândia. Esta aquisição é de suma 
importância pra o atendimento dos pacientes, visto que a descontinuidade ou falha no fornecimento destes gases 
medicinais gera, imediatamente, o risco na vida do paciente assistido, gerando a responsabilização do município na 
falha do serviço. A ala de internação do hospital municipal de Medicilândia, que atualmente conta com 36 leitos, 08 
leitos na ala de emergência e 05 leitos na ala de isolamento da COVID-19. Devido a enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONA VIRUS responsável pelo surto de 2019 que 
estamos passando neste momento, teve um aumento significativo no uso de oxigênio medicinal. A contratação por 
dispensa é o meio mais adequado para contratação da empresa ora citada, tendo em vista a economicidade, dentro 
de critérios objetivos, obtendo um preço justo a ser desembolsado pela administração para eventual aquisição de 
gás medicinal devido ao baixo valor do processo, tornando-se menos oneroso aos cofres públicos a contratação por 
meio de dispensa, que está enquadrada no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93.

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

015308 OXIGENIO MEDICINAL CIL 3,5 M3 588,0000 METRO CÚBICO 58,67
015306 OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 7M3 1750,0000 METRO CÚBICO 57,67
015307 OXIGENIO MEDICINAL 07L 1M3 175,0000 METRO CÚBICO 192,67

Medicilândia, 29 de Janeiro de 2021

ANNE PATRICIA SILVA SILVEIRA

RESPONSÁVEL
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