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NMWCONmtUIM.IOUMHDKl11M'O, ---' PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 
CNPJ: 83.334.698/0001-09 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 17.860.920/0001-82 

Ofício nº 21f/2021-GABjSESAU 

Santa Bárbara do Pará, 11 de março de 2021. 
' 

À 
Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará 

Ref.: Necessidade de aquisição/e equipamentos de proteção individual para o Plano de 
Enfrentamento ao COVID-19, desta Secretaria. 'f 
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Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para solicitar a 

aquisição emergencial de equipamento~ de proteção individual para o Plano de 
Enfrentamento ao COVID-19, conforme a necessidade desta Secretaria. 

A necessidade da aqms1çao se dá para que se atenda ao princípio 
constitucional indisponível da satisfação do interesse público. 

' Diante da crise que assola o país e o mundo :ppr conta da pandemia do 
coronavírus, o que já é realidade no Estado do Pará, o governo do Estado editou 
Decreto nº 800, 31 de maio de 2020, republicado no dia 10/03/2021, DOE nº 
34.512, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento diante do atual cenário, 
estabelecendo também que o Município deve se organizar com equipamentos e 
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estruturas v~ando o combate do COVID-19. · 

Ainda, o Poder Executivo Municipal editou o decreto nº 141, de 10 de 
março de 2021, que versa sobre a decretação de estado de calamidade pública no 
Município de Santa Bárbara do Pará, em razão do agravamento da pandemia do 

1 

coronavírus, pelo prazo de 90 (noventa) dias . 

Desta feita, a aquisjção possibilitará um fluxo de serviço frequente, 
evitando, com isso, falhas no atendimento, haja v?sta o caráter essencial e 
emergencial da aquisição, e a imprescindibilidade dos equipamentos de proteção 
individual como forma de garantir o acesso à _saúde em sua plenitude p~a a . 

Rod. Augusto Meira Filho, Km 17, 5/N, Centro, CEP: 68.798-000, Santa Bârba~a do Pará 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ ,~ ... 
CNPJ: 83.334.698/0001-09 . ,-~ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e, 1 
CNPJ: 17.860.920/0001-82 'f - ---- ~.., ____________ _:, ____ ;__ _________ __:i~;;.,~;::__ .... / 

população de Santa Bárbara do Pará, no desempenho de sua 
administrativa frente ao combate do coronavírus. 

funçao 

" Tal aq_uisição tem como escopo suprir as necessidades do Município 
durante o enfrentamento ao COVJD ... 19, na quantidade e qualidade para a 
perfeita e total execução dos serviços rotineiros de saúde, cof fim na 
contribuição do melhor atendimento à população. 

Sem mais para o momento, renovamos votos de larga estima e 
consideração. 

Atenciosamente, . ~r,· 
DYENE CRIST~~ CORRÊA 

Secretária Municipal de Saúde 

't 

Rod. Augusto Meira Filho, Km 17, 5/N, Centro, CEP: 68.798-000, Santa Bãrbara do Parã 
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