
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, através do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, consoante autorização do Sr. BELMIRO APARECIDO PEREIRA, na qualidade de 
ordenador(a) de despesas, vem abrir o presente processo administrativo para Contratação de empresa para aquisição 
de recarga para cilindro de oxigênio medicinal com fornecimento de materiais para atender as necessidades do 
Hospital Municipal de Senador José Porfírio/PA.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A inexigibilidade de licitação tem com fundamento no art. 25, inciso I e parágrafo único do Art. 26 da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Justificamos a Contratação de empresa para aquisição de recarga para cilindro de oxigênio medicinal 
com fornecimento de materiais para atender as necessidades do Hospital Municipal de Senador José Porfírio/PA, pois 
estes materiais é essencial e indispensável para atendimento aos pacientes, visto que a descontinuidade ou falha no 
fornecimento destes gera, imediatamente, o risco na vida do paciente assistido, razão pela qual o Hospital Municipal 
não pode obster-se deles

RAZÕES DA ESCOLHA

A escolha recaiu na empresa BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E 
FERRAMENTAS LTDA-EPP, por se tratar de uma aquisição de suma importância a Secretaria Municipal de Saúde, 
tendo em vista que a empresa se trata de fornecedor exclusivo da região, como comprova documentação anexa.

Desta forma, nos termos do art. art. 25, inciso I da Lei de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a 
licitação é inexigível.

RUA MARECHAL ASSUNÇÃO, 116, CENTRO
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JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com BRASIL NORTE COMERCIO 
DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP, no valor de R$ 44.547,70 (quarenta e quatro mil, quinhentos e
quarenta e sete reais e setenta centavos), levando-se em consideração a  proposta ofertada, conforme documentos 
acostados aos autos deste processo.

 SENADOR JOSÉ PORFÍRIO - PA, 03 de Abril de 2017

 SUELENE ALVES ABREU SANTANA 
Comissão de Licitação

Presidente
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