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JUSTIFICATIVA PARA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO VOADEIRA.   

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

considerando as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus, o Governo Federal sancionou a Lei Nº 13.979, 05 de Fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas de enfrentamento que devem ser adotadas por entes federados, o Governo 

Estadual, publicou o Decreto N º 06/2020, 20 de Março de 2020 que institui a situação de Calamidade 

Pública na saúde estadual, o Município decretou estado de emergência da Saúde Pública Municipal através 

do Decreto Municipal Nº 006/2020 – GP /PMOP, de 23 de março de 2020, decorrente do enfrentamento da 

Pandemia do novo Coronavírus. Atentando quanto as providências das leis e decretos que dispõe sobre o 

enfrentamento do novo Covid19, o Município de Oeiras do Pará elaborou um plano de contingência para o 

enfrentamento da pandemia, com medidas de prevenção e enfrentamento da mesma, que contempla várias 

ações como oferta de atendimento de saúde itinerantes a comunidades ribeirinhas, transportes de materiais 

a localidades da região da BR 422 (transcametá) e PA 379 (estrada baixa) e barreiras sanitárias nas 

principais vias fluviais de acesso ao município, para evitar a entrada e saída de embarcação que não 

atendem ao decreto municipal quanto ao combate da covid19. 

  Diante do exposto está Secretaria de Saúde, necessita da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO VOADEIRA, PARA ATUAR NA 

FISCALIZAÇÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NAS PRINCIPAIS VIAS FLUVIAIS DE 

ACESSOS AO MUNICÍPIO E PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ATÉ A 

PONTE DO RIO ANUERÁ E EQUIPE MULTIDISCIPLINARES NOS ATENDIMENTOS 

ITINERANTES EM COMUNIDADES RIBEIRINHAS FRENTE AO ENFRENTAMENTO DO 

COVID19, tornando-se um serviço essencial para execução do plano de contingência municipal acima 

citado e para garantir que comunidades ribeirinhas tenham acesso a serviços específicos do enfrentamento 

do COVID19.       

 Assim, esta Secretaria Municipal de Saúde, justifica a solicitação ratificando nosso compromisso 

com a celeridade em ofertar atendimento a todos os munícipes nos mais diversas localidades do município.   

 

Oeiras do Para, 09 de Abril de 2020 
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