
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

                                                                     PODER EXECUTIVO 

Av. Marechal Deodoro da Fonseca n°20 - Centro – Fone (091) 3728-1249 

CEP. 68685-000 – Concórdia do Pará 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  
 

OBJETO 

Locação de dois veículos de passeio com motoristas, para realizar atividades do Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS e Centro de Referência de Assistência Social – CREAS, através de atendimento 

presencial, seguindo todas as orientação da OMS, visitas domiciliares e entrega de cestas básicas para as 

famílias em situação  de vulnerabilidade social, durante os meses de abril e maio de 2020. 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

- Lei nº 8.666/1993 em seu Art. 24, Inciso II “para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por 

cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos 

nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto 

que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998); 

- Lei nº 13.979/2020 em seu Art.4º,” É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive 

de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei” (Redação dada pela Medida Provisória nº 

926/2020); 

- Decreto Municipal nº 06/2020 de 08/04/2020. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRAÇÃO: 

 

Justificamos a contratação do objeto: 

 

Considerando a classificação, por parte da Organização Mundial de Saúde (OMS), da situação mundial 

do Novo Coronavírus (COVID-19) como pandemia, configurando risco potencial da doença infecciosa 

atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas 

como de transmissão interna; 

Considerando as Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

coronavírus (2019-nCoV);  

Considerando a Lei nº 8.666/1993 em seu Art. 24, Inciso II, que autoriza a DISPENSA de licitação para 

outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II 

do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas 

de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; 

(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

Considerando a Lei nº 13.979/2020 em seu Art.4º, que autoriza a DISPENSA de licitação para a aquisição 

de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei”; 

Considerando o Decreto nº 609, de 16 de março de 2020, do Governo do Estado do Pará;  

Considerando o Decreto nº 01, de 18 de março de 2020, do Governo do Municipal de Concórdia do  Pará; 

Considerando o Decreto nº 03, de 23 de março de 2020, do Governo do Municipal de Concórdia do  Pará; 

Considerando o disposto na Lei Municipal n° 851 de 22 de junho 2017; 

Considerando a Portaria MC n° 337 de 24 de março de 2020, que dispõe de acerca  de medidas para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus, 

COVID-19, âmbito do Sistema Único de Assistência Social. 

 

RAZÃO DA ESCOLHA  

 

A escolha recaiu em favor da empresa TRANSPORTADORA CONCÓRDIA LTDA, CNPJ: 

19.495.877/0001-29, em virtude de a mesma possuir comprovada experiência na execução dos 

serviços, ter apresentado a documentação necessária e por apresentar os menores preços com base na 

pesquisa de preços encaminhada à esta Comissão. Desta forma, nos termos da Lei nº 8.666/1993 em seu 

Art. 24, Inciso II, Lei nº 13.979/2020 em seu Art.4º, Decreto Municipal nº 06/2020 de 08/04/2020, 

podendo ser realizada a Contratação Direta. 
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JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

O valor total para a execução dos serviços é R$ 10.400,00 (Dez Mil e Quatrocentos Reais), conforme 

proposta de preços anexa. Justificam-se a realização dos serviços através da empresa 

TRANSPORTADORA CONCÓRDIA LTDA, CNPJ: 19.495.877/0001-29, por apresentar os menores 

preços com base na pesquisa de preços encaminhada à esta Comissão. 

 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

2050 Fundo Municipal de Assistência Social  

 

08 244 1012 2.086 Manutenção das Atividades do CREAS 

3.3.90.39.00 Outros ser.de terc. pessoa jurídica   

13110000 Transferência de Recurso do FNAS 

 

08 244 1011 2. 084- Manutenção de Índice de Gestão Descentralizada- IGD- SUAS 

3.3.90.39.00 Outros ser.de terc. pessoa jurídica   

13110000 Transferência de Recurso do FNAS 

    10010000 Recursos Ordinários 

 

Concórdia do Pará-Pa, 27 de Março de 2020.  

 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 
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Edna do Socorro Lopes dos Reis 

Presidente da CPL/PMCP 
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