ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 12.095.721/0001-01

JUSTIFICATIVA
OBJETO
Trata-se da solicitação, cujo objetivo é a o AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE
E LIMPEZA E EPÍ’S DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CURUÁ/PA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE
NAS ESCOLAS – PSE.
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A solicitação partiu da Secretaria Municipal de Saúde de Curuá/PA. O presente objeto
desse certame, objetiva atender as necessidades básicas diárias, para o funcionamento das
atividades administrativas. A aquisição dos itens de higiene e limpeza e epi’s são
essenciais para as escolas.
Os materiais de higiene e limpeza serão voltados para manter os ambientes internos das
escolas da rede de ensino do município devidamente higienizadas, oferecendo condições
adequadas aos alunos e profissionais que atuam diretamente nas unidades escolares desta
municipalidade, diante do cenário vivenciado pela pandemia de COVID-19 (corona vírus),
a aquisição de materiais de limpeza e epi’s, tem por finalidade o reabastecimento dos
estoques para atender as demandas no que diz respeito ao Programa Saúde na Escola PSE no Município, uma vez que medidas protetivas deverão ser tomadas contra possíveis
contaminações.
A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis
Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Federal
nº 7.892/2013 (suprir ausência de regulamentação no âmbito municipal) e demais legislações
aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais
prescrições legais aplicáveis ao assunto
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