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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 
CNPJ: 83.334.698/0001-09 , 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 17.860.920/0001-82 

Ofício nº 217/2021-GAB/SESAU 

À 
Santa Bárbara do Pará, 26 de março de 2021. Q 

Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará 
Ref.: Necessidade de aquisição de materiais para adequação de prédio para implantação 
de Centro Especializado em Reabilitação - CER, conforme a necessidade desta Secretaria. 

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para solicitar a 
aquisição de materiais para adequação de prédio para implantação de Centro 
Especializado em Reabilitação - CER, conforme a necessidade desta Secretaria. 

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

O CER é um ponto de atenção ambulatorial especializado em reabilitação 
que realiza diagnóstico, avaliação, orientação, estimulação precoce e 
atendimento especializado em reabilitação, concessão, adaptação e manutenção 
de tecnologia assistiva, constituindo-se em referência para a rede de atenção à 
saúde, serviço este que o Município ainda não dispõe. 

A aquisição dos materiais possibilitará, então, a adequação de prédio já 
existente para a implantação do serviço no Município, garantido, assim, um 
atendimento especializado de pessoas com deficiência que necessitam de 
reabilitação, com o objetivo de desenvolver seu potencial físico e psicossocial. O 
CER possui caráter essencial, sendo, portanto, imprescindível a adequação do 
prédio como forma de garantir um serviço de qualidade, nos moldes de como 
preconiza o Ministério da Saúde. 

A descrição dos rnateriais a serem adquiridos que segue anexo tem como 
escopo suprir as necessidades do Município, na quantidade e qualidade parà a 
perfeita e total execução da adequação do prédio, com fim na contribuição do 
melhor atendimento à população de Santa Bárbara do Pará. 

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

Atenciosamente, 

RRÊA 
Secretária 

Rod. Augusto Meira Filho, Km 17, 5/N, ntro, CEP: 68.798-000, Santa Bârbara do Para 
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