
Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

1 - OBJETO:

1.1. LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA AS 
UNIDADES DE  SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA.;

2 - FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. A presente licitação para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA 
AS UNIDADES DE  SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-
PA. tem amparo legal disposto na Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, Leis Federal nº. 8.666/93, Leis 
Complementares 123/2006 e 147/2014.

3 - JUSTIFICATIVA:

3.1. O município de São João do Araguaia, através da Secretaria Municipal de Saúde observando a necessidade em 
seus órgãos públicos de atendimento e também aos servidores que prestam serviços à comunidade e atuam na 
prevenção e combate às doenças e realizam seus serviços no dia a dia junto à população, e para atender as 
necessidades dos órgãos públicos de atendimento da saúde (UBS, PSF e HOSPITAL MUNICIPAL), bem como a 
sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, a sede administrativa do Conselho Municipal de Saúde e todos 
os órgãos subordinados à Secretaria Municipal de Saúde que necessitam de coleta de produtos descartáveis e para 
fazer uma coleta de tais produtos de forma educativa e com a máxim a prevenção para os profissionais da saúde e as 
pessoas que utilizam os prédios públicos da saúde; e de forma mais direta observando a necessidade dos profissionais 
que atuam como Agentes Comunictários de Saúde que necessitam de Equipamentos de Proteção Individual-EPI's para 
realizar seus trabalhos no dia a dia com mais segurança e prevenção às possibilidades de infecções e doenças que 
possam serem transmitidas na realização de seus trabalhos no dia a dia, em suas visitas aos lares da zona urbana e 
rural do município, e também a necessidade de identificação dos prédios públicos para melhor orientar/atender a 
população em geral, assim a Gestora do Fundo Municipal de Saúde decide planejar a aquisição de materiais e 
equipamentos que atender tais necessidades.
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Secretária Municipal de Saúde
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