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Ofício nº 031/2022/SMS 

 

Ourilândia do Norte(PA),  01 de Fevereiro de 2022. 

 

 

Ao Exmo. Senhor 

JÚLIO CÉSAR DAIREL 

Prefeito Municipal 

 

Assunto: Solicita abertura de processo licitatório. 

 

 

 

 Excelentíssimo Prefeito, 

 

Considerando a depreciação natural de equipamentos, tecnologias e computadores em 

face a utilização rotineira e ainda a modernização constante e a evolução necessária a fim de 

garantir o desempenho das funções administrativas de forma eficiente e com maior celeridade, 

aplicando-se o princípio da eficiência e qualidade da Administração Pública no atendimento à 

população em geral.  

 

Considerando a necessidade de aquisição de condicionadores de ar, bebedouros e 

lavadouras para a instalação nas unidades de saúde municipal, a melhoria da infraestrutura é 

condição necessária para acolhimento dos usuários e para  contribuir com o conforto térmico, a fim 

de propiciar o bem-estar aos usuários do Sistema Único de Saúde; 

 

Considerando a importância de assegurar as condições físico-estruturais para sua 

efetivação, com as UBS iluminadas, limpas e climatizadas, a instalação de bebedouros visa 

garantir o atendimento da população usuária do serviço público de saúde e para uso interno dos 

servidores. 

 

Neste contexto, a informatização e aparelhamento adequado dos ambientes laborais, 

torna-se salutar para o maior desempenho e eficiência da Administração Pública, haja vista ser 

uma ferramenta fundamental para a execução das atividades administrativas dos órgãos 

públicos, promovendo melhoria da qualidade da gestão pública, otimizando seus processos 
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organizacionais e proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores municipais. 

 

Honrada em cumprimentá-lo, Venho por meio deste, solicitar procedimento para à 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE 

AR, BEBEDOUROS E LAVADORAS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,  A FIM DE CONFERIR O CONFORTO TÉRMICO AOS 

USUÁRIOS. 

 

A aquisição de Equipamentos para a climatização das UBS atenderá às necessidades 

cotidianas da Secretaria de Saúde Municipal de Ourilândia do Norte, para que os cidadãos não 

fiquem sujeitos que o calor pode ocasionar como falta de ar, indisposição sem mesurar os 

agravos em crianças e adolescentes com quadros clínicos de saúde, por exemplo, pressão alta 

ou baixa, enxaqueca que intensificam com o calor. 

 

Desta forma, a aquisição destes equipamentos visa dar melhores condições de trabalho 

aos profissionais e propiciar condições que estes desenvolvam as ações e atividades ampliando 

assim, a oferta de procedimentos à população. 

 

Sendo assim evidente a necessidade dessa contratação para garantirmos um melhor 

atendimento à população tanto da Zona Urbana 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  Pesquisas Preliminares de Preço, bem como sua 

publicação, visando nortear a contratação ora solicitada. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Jaqueline Mendes dos Santos Machado 

Secretária Municipal de Saúde  

Decreto nº 100/2021/GAB/PMON 
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