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JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

(EPI), E INSUMO HOSPITALAR. 

 

 Apresente solicitação visa suprir em caráter de emergência as necessidades da Secretária de Saúde, 

Postos de saúde e Hospital Municipal, por um período de 30 a 40 dias. Em virtude do Decreto Municipal 

Nº 006/2020 – GP -PMO, de 23 de março de 2020 que dispõe do Estado de Emergência da Saúde Pública 

Municipal de Oeiras do Pará, decorrente do enfrentamento da Pandemia do novo Corona vírus. 

Considerando o reconhecimento a nível Federal, Lei Nº 13.979, 05 de Fevereiro de 2020 e Estadual, 

decreto N º 06/2020, 20 de Março de 2020 da situação de Calamidade Pública enfrentado em todo 

Território Nacional. O Município de Oeiras do Pará elaborou um plano de contingência para o 

enfrentamento do corona vírus, como medida de prevenção afim de evitar a contaminação pelo vírus. 

Diante do exposto está Secretaria de Saúde, necessita da contratação de empresa especializada para a 

aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e insumo hospitalar, para proteção no 

enfrentamento do covid-19, dos profissionais de saúde das unidades de saúde e departamentos vinculados a 

secretaria municipal de saúde. Assim, evitando o risco de contaminação dos servidores e garantindo a 

segurança de todos. O município de Oeiras do Pará notificou vários casos suspeitos de COVID-19, sendo 

que alguns casos foram descartados e alguns encontram-se em análise no Laboratório Central do Pará 

(LACEN). Hoje o município tem, segundo seu boletim epidemiológico 05 casos positivos da COVID- 19. 

A Secretaria de Saúde está com dificuldade no atendimento Portanto, foi realizado uma compra 

emergencial para atender a necessidade do Hospital Municipal nos atendimentos de urgência em casos 

suspeitos de pessoas infectadas pelo corona vírus desta secretaria. 

Portanto, encaminho para este gabinete, a justificativa e também a relação em anexo dos materiais 

de Equipamentos de proteção individual (EPI) insumos (álcool em gel 70%, álcool etílico 70% e 

respiradores ppf2 com válvula), consistindo em manter a higienização e seguranças dos profissionais da 

saúde e pacientes sendo atendidos no Hospital Municipal e Postos de Saúde. 

     

Oeiras do Para, 24 de Março de 2020 
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