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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

OFICIO N° 111/2020. 

Acará - PA, 15 de julho 2020. 

DA: Secretaria Municipal de Saúde - Acará/PA 

PARA: Gabinete da Prefeita 

Att. Amanda Oliveira e Silva 
Prefeita Municipal 

Senhora, 

Venho através do presente, solicitar a vossa excelência que seja providenciado em 
caráter de urgência o devido processo licitatório, com vista à Aquisição em caráter 
emergencial de material gráfico para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde de Acará nas medidas de enfretamento à pandemia decorrente do Novo 
Corona Vírus (COVID-19). 

A presente aquisição tem o objetivo de suprir as necessidades de material gráfico, 
tendo em vista que tal material é essencial à continuidade e manutenção dos serviços 
realizados a todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde. 

A presente aquisição se justifica em decorrência da pandemia do COVID-19 e em 
conformidade com a lei Federal 13.979/2020, bem como os Decretos Municipais n° 29/2020 
de 30/04/2020 e o n° 026/2020 de 15/04/2020 em Anexo, assim, esta Secretaria Municipal de 
Saúde, levando em conta a situação de emergência em nível INTERNACIONAL (Pandemia) 
e de acordo com o solicitado pelos Departamentos de Atenção à Saúde, com o intuito de 
abastecer as Unidades de Saúde, hospital e Centro de Saúde, com insumos necessários para 
assegurar a demanda e os serviços, assegurando aos usuários e aos profissionais da área de 
Saúde, condições adequadas segundo o Protocolo de Manejo para o Novo CORONAVIRUS 
(2019-covid) do Ministério da Saúde. Assim, por tais razões, é que se faz necessária a compra 
dos Materiais descritos no Termo de Referencia em Anexo. 

Tudo conforme levantamento realizado p, 	Secretaria expresso no termo 
referencial que a este acompanha. 

MuriíO 	' S 
Atenciosamente, 	 SecretáflO 	CÇJ de Saúde 

Decie n° 2O19GAB!PMA 

MURILO MONTEIRO DE SÁ 
Secretário Municipal de Saúde do Acará 
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