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JUSTIFICATIVA 
 

     A justificativa da necessidade da AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INVIDUAL), para 

subsidiar as medidas de combate à pandemia do COVID 19 deste Município, em 

virtude da grande demanda de consumo de EPI e tendo em vista que os números de 

casos de Coronavírus e ainda a incerteza de quantos seriam confirmados. 

Considerando este cenário é necessária uma nova dispensa de aquisição 

emergencial EPI, pois o que tínhamos em estoque acabou, e temos a necessidade de 

manter nossos profissionais de saúde equipados e protegidos. 

         A Secretaria Municipal, de Saúde de Santa Barbara do Pará, no intuito de 

auxiliar na prevenção de contaminações do vírus no ambiente laboral, e nas 

dependências dos Postos de Saúde, no que tange a higienização das mãos e 

proteção dos colaboradores e usuários. A presente aquisição será essencial para 

manutenção da salubridade, evitando a contaminação pelo COVID-19. Além de 

fornecer mais segurança e higiene, do ponto de vista epidemiológico, às atividades 

cotidianas, preservando a saúde dos servidores. 

         Vale ressaltar que conforme o Art. 4º da Lei 14.979 de 6 de fevereiro de 2020 e 

suas alterações posteriores, que asseguram as medidas de prevenção e de 

enfrentamento do coronavírus e também ao Decreto nº 609/2020 do Governo do 

Estado do Pará, e ainda a decretação de estado de calamidade pública pelo 

Município de Santa Bárbara do Pará nº 21/2020-GPFNS de 23 de março de 2020 

(anexo), esta administração visa garantir um dos direitos fundamentais (a vida), 

conforme descrito no art. 5º da Constituição Federal do Brasil. 

          Desta forma venho informar aos interessados que para garantia da vida e 

melhor prestação de atendimento de saúde neste período de pandemia, com 

embasamento legal, faz-se necessário a Dispensa de Licitação para aquisição 

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE EPI 

(EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INVIDUAL), para subsidiar as medidas de 

combate à pandemia do COVID 19 deste Município, conforme o art. 24, IV da Lei nº 

8.666/93 e art. 4º da Lei nº 13.979/2020, alterada pela medida provisória 926/2020 e 

as orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS, com objetivo de diminuir a 

taxa de letalidade no Município. 

Santa Bárbara do Pará, 27 de maio de 2020. 
 

Atenciosamente, 

 
 

MARIA DA GRAÇA DO NASCIMENTO MELO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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