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JUSTIFICATIVA  

 

ASSUNTO: Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 20200257, referente ao 

Pregão Eletrônico 9/2020-025FMS, do Município de Vitória do Xingu, para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES 

MEDICINAIS ARMAZENADOS EM CILINDROS, DESTINADOS A ATENDER AS 

NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E ESF DA ZONA RURAL E URBANA 

DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA. 

 

A presente contratação tem por objetivo atender a demanda em caráter especial do 

HOSPITAL MUNICIPAL, para as ações de prevenção e combate a PANDEMIA provocada 

em escala global do novo “Corona Vírus” (COVID-19). Considerando que a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) declarou que a doença causada pelo novo coronavírus é uma 

pandemia. 

 Considerando que a doença supracitada tem um nível de contágio muito alto, 

acarretando o aumento de pessoas contaminadas em todo o mundo. Considerando que o 

COVID-19 possui alta taxa de mortalidade para os pacientes classificados como grupo de 

risco, tais como: idosos, pessoas com doenças crônicas e imunodeprimidas.  

Considerando a necessidade de realizar a contratação direta, via dispensa de licitação 

emergencial, para Aquisição de oxigênio medicinal, destinado as novas enfermarias do 

hospital municipal, para pacientes do novo coronavírus (COVID-19), com entrega 

imediata, que necessitem de tratamento crítico. Diante do exposto, esta demanda será 

atendida através de contratação direta, por meio de Adesão a Ata de Registro ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS nº 20200257, referente ao Pregão Eletrônico 9/2020-025FMS, 

do Município de Vitória do Xingu. 

 A realização a aquisição de oxigênio medicinal, justifica-se, pela necessidade do 

tratamento aos pacientes em acompanhamento/tratamento médico no hospital municipal, 

MARIA JOSÉ BIANCARDI, que visa equipar a sala de atendimento de urgência e 

emergência e a ala de atendimento ao COVID-19, situada nas dependências do hospital 

municipal, para que esta funcione adequadamente como uma sala de estabilização de 

internamento/isolamento. Justifica-se, ainda, pela necessidade de urgência e emergência 

para atender as pessoas vítima da pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, que por 

ventura venha surgir no Município de Brasil Novo, vez que sem a aquisição deste objetos, 

os pacientes com suspeita do coronavírus não poderão ter o atendimento adequado, 

tendo em vista que uma das consequências do covid-19 é a insuficiência respiratória, 
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sendo necessária a utilização de internação em isolamentos para melhor atender e suprir 

a necessidade respiratória do indivíduo, conforme amplamente divulgado pelos 

profissionais habilitados em toda mídia falada nos dias atuais. 

Considerando que o processo licitatório Pregão Eletrônico nº 003/2021 foi impugnado, e 

que enquanto ocorre a retificação do Edital a administração pública tem que procurar 

outros meios para que não haja o desabastecimento do hospital municipal, e que não 

venha a ocorrer o que aconteceu no Estado do Amazonas e interior do Estado do Pará.   

 

Brasil Novo – Pará, 19 de março de 2021. 

 

 

_______________________________ 
 

ELYSSON LEONARDE KLOSS 
Secretário Municipal de Saúde 

Decreto nº 003/2021 
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