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Santa Bárbara do Pará, 27 de maio de 2020. 

 
 
DE: MARIA DA GRAÇA DO NASCIMENTO MELO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
PARA: Exmo. Sr. NILSON FERREIRA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Pará 
 
 

ASSUNTO: Solicitação de abertura de procedimento licitatório. 

 

Senhor Prefeito, 

 

Encaminho a Vossa Excelência (em anexo) para vosso conhecimento a necessidade 

de AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE EPI 

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

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 serião confirmados. Considerando 

este cenário é necessário 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. 

Sendo assim, para que não haja transtornos no atendimento da saúde pública solicito 

AUTORIZAÇÃO de Vossa Excelência para a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS 

E EQUIPAMENTOS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INVIDUAL), para subsidiar 

as medidas de combate a pandemia do COVID 19 deste Município e que encaminhe a 

demanda à Comissão Permanente de Licitação, para abertura de procedimento licitatório de 

acordo com o objeto ora citado. 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

MARIA DA GRAÇA DO NASCIMENTO MELO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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