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Rua Otaviano Santos nº. 250, Bairro Sudam I, CEP. 68.371.288 – Altamira (PA) 

OFÍCIO Nº 056/2021                                                 Altamira/PA, 26 de Julho de 2021. 

  
AO: 

Sr. RODOLFO REGIS NOGUEIRA CABRAL 

Chefe do Setor de Licitação 

 
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 

Prezado, 

   

                Ao cumprimetá-lo, vimos solicitar que vosso setor realize o Processo Licitatório para 

Contratação de empresas com o objetivo de aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s 

para enfrentamento ao COVID-19, destinado aos funcionários e alunos da Rede Pública Municipal de 

Educação no retorno as aulas presenciais - destinado ao atendimento das necessidades do Fundo 

Municipal de Educação de Altamira-PA, constante em conformidade com a justicativa abaixo 

especificada: 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

               Como rege a Lei federal nº 8.666/93, contratos referentes a Aquisição de Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI’s para enfrentamento ao COVID-19, destinado aos funcionários da Rede 

Pública Municipal de Educação no retorno as Aulas Presenciais. O objeto em epígrafe não tem natureza 

continuada, sendo necessária a realização de procedimentos licitatórios sempre que necessário for a sua 

aquisição.  

               O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA), através da 

Secretaria Municipal de Educação – SEMED e Fundo Municipal de Educação, considerando que no 

momento atual o Corona Vírus – COVID -19 é a maior preocupação que assola o mundo na atualidade, 

e em virtude da necessidade de cumprimos as normas sanitárias exigidas pelos órgãos de saúde. 

Sigamos aos fatos: pelo qual em janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional em razão da disseminação do coronavírus – 

COVID-19, onde no Brasil, o Ministério da Saúde declarou, em 3 de fevereiro de 2020, Emergência de 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo 

Coronavírus (2019- Sars-CoV-2), por meio da Portaria MS n° 188, em conformidade com a normativa 

do Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011, o qual hoje o País contabiliza 553.272 óbitos e 

19.797.516 casos de coronavírus (Fonte G1). Diante do exposto e da necessidade de continuamos o 

combate a COVID-19. Vimos   solicitar a aquisição dos equipamentos de proteção, para atender as 

necessidades dos funcionários e alunos para retorno das atividades administrativas e aulas presenciais, 

como forma de garantir a segurança de todos evitando a propagação ocasionada pelo novo corona vírus 

(COVID 19).  

                            
 

Cordialmente, 

 
MAXCINEI FERREIRA PACHECO  

Secretário Municipal de Educação  
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