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Ofício nº 2807.002/2021/SMS/PMON 

Ourilândia do Norte(PA),  28 de julho de 2021. 

 

 

Ao Exmo. Senhor 

JÚLIO CÉSAR DAIREL 

Prefeito Municipal 

 

Assunto: Solicita Contratação de Empresa Especializada. 

 

 

 

 Excelentíssimo Prefeito, 

 

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste, solicitar procedimento para à 

Registro de Preços para a futura ou eventual contratação de empresa especializada para a 

aquisição de gases medicinais e materiais para oxigenoterapia, com transporte e instalação 

inclusos, em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal 

de Saúde, do município de Ourilândia do Norte, conforme termos e condições constantes no 

Termo de Referência, por um período de 12 meses. 

 

A presente solicitação do referido objeto, se faz necessária para atender as necessidades 

da Secretaria Municipal de Saúde, junto as Unidades de Saúde e SAMU para atender os 

pacientes em estado de urgência, emergência e internos que necessitarem desse tipo de 

material para seu tratamento. 

 

O fornecimento de ar medicinal é essencial especialmente no tratamento de doenças 

respiratórias, como a asma e a DPOC, bem como auxilia no tratamento para o combate ao novo 

coronavírus COVID-19, e uma maneira eficaz de fornecer tratamento medicamentoso é dirigi-lo 

diretamente para os pulmões por inalação, proporcionando a população necessitada de ar e 

oxigênio medicinal o tratamento adequado para proteger o seu delicado e sensível sistema 

respiratório. 

 

Atender as necessidades emergências e permanentes de pacientes em tratamento em 

nosso município, em risco de morte, que dependam do produto para estabilização e 
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sobrevivência, cuja aquisição do produto pela municipalidade ocorre em cumprimento ao art. 

196 da Constituição Federal, que assegura o direito à saúde. 

 

Sendo assim evidente a necessidade dessa contratação para garantirmos um melhor 

atendimento à população tanto da Zona Urbana, como a Zona Rural do nosso Município. 

 

Diante o exposto, solicitamos autorização para a contratação, bem como de uma 

consulta jurídica, para a concretização do Processo aqui referenciado. 

 

Segue anexo o Termo de Referência e a Pesquisa de Mercado, visando nortear a 

contratação ora solicitada. 

 

Cordialmente, 

 

__________________________________ 

Alessandro Machado da Silva 

Secretário Municipal de Saúde, interino 

Decreto nº 057/2021/PMON/GAB 
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