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Eu, Kairo Coelho de Sousa Corrêa, Secretário Municipal de Saúde de São João dos
Patos - MA, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO a solicitação de despesa, em que justificadamente, solicita
autorização abertura de processo licitatório para o Registro de Preço visando a aquisição de
oxigênio medicinai em ar comprimido, para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde de São João dos Patos/MA.

CONSipERANDO que á. necessidade ^desta aquisição. depreende-se pela
competência gestora do município èm .manter os serviços prestados na re'de pública de
saúde do município. Esta aquisição objetiva^dar suporte às unidades de saúde, hospital e
postos de saúde; quando da necessidade de. estabilizar•pâciéntes. em' estado grave, por
meio de gases (òxigêniò: componente éssenciàjipara.à'manutenção da, vida; àr comprimido:
utilizado em transporte de substâncias'médicamehtosas para pacientes graves), e para uso
em ambulâncias quando- do transpórté de pacientés. graves que- devem' serj mantidos em
oxigênio durante-o trajeto até q "destino previsto/ Componentea^^sesJmprescindíveis á
terapia e à saúde:dqVpadente; e necess^ripsyao lefètTyo/fun^^^ dos serviços de
saúde no sistèrria. ' ^ • |

- \
/..jí.

CONSIDERANDO, a importância dâycohtratâçãq^de erhpresá:-capacitada que
atenda às necessidades solicitádas noTéfêridd pedido;.^,^ '1

CONSIDERANDO, que a -modalidade de Micitáçãò è ^^a forma 'específica de
conduzir o procedlniento llcltatórlò; . ; • - . 1.
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CONSIDERANDO que o valor estimado párà"cqntrafa'ção é o pnricipàl fator para
escolha da modalidade dé licitação, exceto" quando se trata' de PREGÃO, -que não está
limitado a valorès; : > ; V-!''• "
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CONSJDERANDO "que -a Léi v8:'666/93 (Lei de- Licitações e Contratos
Administrativos), de 21" de junho de "1993,\ alterações posteriores,., constitui a legislação
básica sobre; .licitações parad a'Administração" pública, ratificando :p.:.que determina a
Constituição Federal, art."37, ihciso:^í; • . : /

CONSIDERANDO que o procedimento "dé licitação objetiva permitir que a
Administração contrate aqueles que reúnam as condições necessárias para o atendimento
do interesse público, levando-se em conta aspectos relacionados à capacidade técnica e
econòmico-financeira do licitante, á qualidade do produto/serviço e ao valor do objeto;

CONSIDERANDO, portanto, que a licitação objetiva garantir observância do
princípio constitucional da Isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e
possibilitar o comparecimento ao Certame do maior número possível de concorrentes;
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CONSIDERANDO que a opção de Menor Preço por Item, não representa
qualquer ofensa ao princípio da legaiidade, uma vez que não há um dever legal para ser
obedecido, tampouco uma obrigatoriedade a ser seguida pela Administração;

CONSIDERANDO, finalmente, a própria conveniência pública e administrativa,

1-ACOLHO a Solicitação de Despesa, acima referenciado, em suas justificativas
e solicitação.

2-AUT0BlZA-'0-Setor de-Licitações^a-viabiiizar-a-emissão-de licitação na
modalidade Pregão,Eietrônicó do objeto solicitado. ' 1

3-EisJCAMiNHE-SE ao Setorde Licitações para provldênçiàs imediatas.
- " \
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4-CUMPRA-SE, dando ciência.y. ' i
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)^cretário'MünicipaK '̂Saúdéíi' /'
'Pprtaria n° 209/2021.
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' São-João dos Patos/MA, 20 dè outúbrd.dè'2021
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