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TERMO DE AUTORIZAÇÃO  

 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Alenquer/Pá, na qualidade de Ordenadora 

de Despesas, no uso de suas atribuições Legais e,  

  Considerando a necessidade da “Contratação  em caráter emergencial no 

combate a pandemia do coravirus (COVID-19), de empresa especializada para fornecer 

transporte fluvial de pacientes e acompanhantes (TFD), com Camarote equipados com 

oxigênio para transporte de pacientes em estado grave ou que necessitem de tratamento 

fora de domicílio - TFD (Portaria SAS nº 055, de 24 de fevereiro de 1999), nos trechos 

ida Alenquer/Santarém e volta Santarém/Alenquer, a ser prestado por meio de linha 

regular no período de 90 dias, destinado a Secretaria Municipal de Saúde e Fundo 

Municipal. A Secretaria Municipal de Saúde, visando atender bem seus munícipes, vem 

solicitar o estudo e a possibilidade da acima, através de processo licitatório na modalidade 

Cabível, com fundamento na Lei n°. 8.666/93, e suas alterações.”, conforme 

características e especificações técnicas contidas no termo de referência”.     

Considerando a justificativa, a definição do objeto, e demais especificações 

constantes no Termo de Referência – TR em anexo aos autos;  

Considerando haver adequação orçamentária e financeira da despesa, a Lei 

Orçamentária em vigor (exercício de 2021), bem como, compatibilidade como o Plano 

Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO- exercício de 2021) e saldo 

orçamentário suficiente conforme atestado pelo Setor de Contabilidade; 

 Resolve: 

 I – Autorizar a realização da supracitada despesa; 

 II – Determinar ao setor competente o impulso do procedimento adequado 

à seleção de fornecedor/prestador (licitação ou contratação direta) conforme for à hipótese 

legal mais vantajosa ao Erário Municipal.  

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

Alenquer/PA, 22 de janeiro de 2021.  

 
 

__________________________________________________ 

Heverton dos Santos Silva 

Prefeito Municipal de Alenquer/Pa 
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