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Eldorado do Carajás. 0í de fevereiro de 2022.

Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal
Secretário de Admrnistraçãc - -cECA O

Maria Nilda Pereira das \!:,res
Comissão Permanenj-e de I- iciiacã,-. - ilPL
Tv. Rio Vermelho SiN - KM i00
Eldorado do Carajás - Pará

Assunto: Solicitação de ieabertura de processo paÍa contratação de empresa
para fornecimento de equipamento e rnãteriál pêrmâirente.

Em uso de rrrinhas atribiriçÕes. solicito Je Vcssa Senhoria, a contrataçáo de

enrpresa para fornecinre.to Ce êquicarnentc e Íâteriais permanentes da Proposta No

12455.59700A1iX4-08. Pai-a que possarios realzar o pleno atendimento à população

deste municÍpio, onde os mesmos sáo de extrêrna importância para o interesse público.

Segue em anexo o termc de referência e.justificatlva

Na op,Ji-tufiid âde, ap;cveil"arrros pala reiteràl. votos de elevada estima e
consideração

Atenciosarnenre.
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JUSTIFICATIVA. AOUISIÇÃO DE EQI..IIPAMENTO E MATERIAL
PERMAI.iÊi,{TíJ T'ARA ÜNIDADES tsÀSiCÀ DE SAÚDE

Sabe-se que o municípic de Eldorado do Carajás vem trabalhando para
melhorar a qualidaoe dos serviços de saúde oferecidos à população, procurando
atender com qualidede â população eldoradense e atende; à denranda crescente
por estes serviçcs acrirncrando cacja vez mais o sistema oferecido à populaÇão.

Neste aspecto. é de iundar., rental irnpoí1ância a aqLrsiÇão de Equrpamento e

t\/ateriais Permanentes para tJnidades Básicas ciê;cairde ,risando atender as
necessidades de locor..roção e adequaÇãc de mobília para atendimento a todos
os usuários que necessitenl ce atendimentc r-"rédico. haja visto que os itens
mencionados sãc de caráter indispensáveis ao oom funcionamento dos
atendimentos méoicos ltinerantes na zona rurai, visto que nosso municípro
possui uma grande extensâo territorial contendo 2'1 vilat e assentamentos. Por
essa razào deve se orovidenciar essa aquisiçlio da Proposta No

12455.597000112'1C-08 Haja vista sua importância e utiiicjade paÍa o interesse
público.

Salientando que o mesrno já íoi publicado para aqulsição por r,reio de pregão
eletrônico Llmâ vez e liavendc ltens desel ios IêltÊiainos a necessidade de
aquisição dos mesrlos por ieio de conÍataÇão por neio mais adeouado para
este fim. ora se faz necessá:-ia sua imediata aquisiÇão para o pleno atendimentos
de todos os usuários dâ atenÇão básica e,'n saúde, principalmente dos usuários
do sistema publicc de saúcle da zona ruial deste municípro.
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