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Trav. 16 de novembro, s/n – Centro.: 68.785-00. CNPJ.: 05.835.939/0001-90 
“Sempre por ti lutaremos para levar-te a glória.” 

RATIFICAÇÃO 

O Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de Colares /PA, Sr. 

HELIOMAR MALCHER PALHETA, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas pela legislação vigente e, de acordo com as determinações constantes na 

Lei Federal nº 8.666; inciso IV, de 21 de junho de 1993; Lei Federal nº 13.979 de 06 

de fevereiro de 2020; Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020; ; Decreto 

Municipal nº 016/2020, de 18 de março de 2020; Decreto Municipal nº 018/2020, de 

21 de março de 2020; Decreto Municipal nº 023/2020, de 24 de março de 2020; 

Decreto Municipal nº 027/2021, de 15 de janeiro de 2021; Decreto Municipal nº 044, 

de 08 de fevereiro de 2021 e Decreto Municipal nº 062, de 03 de março de 2021. O 

Decreto Municipal nº 062/2021, foi republicado em 11/03/2021. 

CONSIDERANDO o parecer exarado pela Procuradoria Jurídica e pelo Controle 

Interno, CONSIDERANDO ainda o que consta do processo administrativo nº. 

2021/370 - PMC, que trata contratação de empresa para aquisição emergencial de 

cilindros de oxigênio e válvulas de oxigênio correlatos destinados ao combate da 

pandemia do covid-19 (coronavirus), para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde do município de Colares, vem RATIFICAR a Dispensa Especial 

de Licitação n° 051/2021 – CPL/PMC, e efetivar a contratação da empresa: 

CONTRATADO: S. H. COMÉRCIO & TRANSPORTE LTDA. 

CNPJ: 06.123.352/0001-10 

VALOR: R$ 16.250,00 (dezesseis mil reais duzentos e cinquenta reais) 

Determino que seja encaminhado para ao setor competente para elaboração do 

e contrato e proceda-se à publicação de acordo com a legislação em vigor. 

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se. 

Colares (PA), 12 de março de 2021.  

 

 

HELIOMAR MALCHER PALHETA 

Secretário Municipal de Saúde 
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