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JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS TECNICO 

(OXÍMETRO DE PULSO) 

 

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

nos atendimentos nos postos de saúde, ações itinerantes nas localidades rurais do município e hospital de 

pequeno porte municipal.  Considerando as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coranavírus, 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 e o Governo Estadual, decreto N º 06/2020, 20 de Março de 2020 da situação de Calamidade 

Pública, 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. O Município de Oeiras do Pará elaborou um plano de contingência para o 

enfrentamento da pandemia, com medidas de prevenção e enfrentamento do coranavírus. 

Diante do exposto está Secretaria de Saúde, necessita da aquisição de equipamento técnico, 

oxímetro de pulso LED, para o atendimento dos sintomáticos de covid-19, que procuram as unidades de 

saúde em busca de atendimento, pois verificar o nível de oxigenação de cada paciente, faz parte do 

atendimento clínico das equipes de saúde, seja nos postos de saúde, em ações itinerantes nas localidades 

rurais do município e/ou no Hospital Municipal. O município de Oeiras do Pará notificou vários casos 

suspeitos de COVID-19, sendo que alguns casos foram descartados e alguns encontra-se em análise no 

Laboratório Central do Pará (LACEN).  

 Em atendimento da necessidade do equipamento técnico em questão, na buscar por atender os 

sintomáticos de covid-19 da melhor e mais completa forma possível que esteja ao nosso alcance, justifica-

se a presente solicitação ratificando nosso compromisso com o bem estar da população.  

    

 

Oeiras do Para, 06 de Abril de 2020 
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Secretário Municipal de Saúde 
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