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CONTRATANTE: O Município de Terra Santa/PA, pessoa jurídica de direito público 

interno, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, inscrita no CNPJ n° 

13.494.079/0001-04 

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza para 

famílias em vulnerabilidade social vítimas da COVID 19 

 

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO 

Refere-se a solicitação para a contratação de empresa para fornecimento de cestas 

básicas para conceder benefícios às famílias em vulnerabilidade social, afetadas pela 

COVID 19. Considerando a situação de emergência em saúde pública de importância 

internacional decretada em decorrência da Pandemia do Novo Corona vírus; a Lei 13.979, 

de 06 e fevereiro de 2020, com alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 

926/202, inaugura uma situação de legalidade extraordinária, que deverá ser aplicada 

somente nos casos a que se propõe, ou seja, contratações destinadas ao enfrentamento da 

Pandemia, caso o qual se aplica. 

Tendo como finalidade aumentar a capacidade de resposta do SUAS no 

atendimento às essas famílias, faz-se necessário promover a estruturação da rede do 

SUAS por meio da aquisição de itens de necessidade básica, onde os empenhos serão 

liquidados através de transferência fundo a fundo de repasse financeiro emergencial e 

Recursos Federais destinados para ações socioassistenciais, conforme Portaria n° 369 de 

29 de abril de 2020 do Ministério da Cidadania, utilizando o quantitativo de metas de 

alimentos aceitos no TERMO DE ACEITE – Emergência COVID-19. 

CONSIDERANDO que a edição da Portaria n° 188, de 03 de fevereiro de 2020, 

do Ministério da Saúde, que regulamento o disposto no Decreto n° 7.616, de 17 de 

novembro de 2011; declarou Emergência em Saúde Publica de Importância Nacional – 

ESPIN, a infecção humana elo novo corona vírus, ultimando o emprego urente de 

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública 

em articulação com os gestores estaduais, distritais e municipais do Sistema Único de 

Saúde – SUS; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 609, de 16 de marco de 2020, que foi 

revogado pelo Decreto Estadual n° 729, de 05 de maio de 2020 e posteriormente revogado 

pelo Decreto Estadual n° 777, de 23 de maio de 2020, que dispõe sobre o enfrentamento, 

no âmbito do Estado do Pará, da Pandemia do corona vírus, atualizado pelo Decreto n° 

800, de 31 de maio de 2020, institui o Projeto RETOMA PARÁ, sobre a retomada 

econômica e social segura, no âmbito estadual, por meio da aplicação de medidas de 

distanciamento controlado e protocolos específicos para reabertura gradual e 

funcionamento de segmentos de atividades econômicas e sociais; 
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CONSIDERANDO ainda a contratação por meio de processo licitatório 

emergencial na modalidade pregão eletrônico, com vista à eliminação dos ricos de 

prejuízos, observando a análise e julgamento de propostas em estrita conformidade com 

os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

economicidade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação o instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo, atendendo, contudo, as limitações impostas pela 

Constituição Federal, na Lei Federal n° 8.666/93 e outros diplomas legais que lhe são 

correlatos, bem como a previsão legal da Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020 e da Medida Provisória 926, de 20 de março de 2020. 

Atendendo as limitações previstas em Lei, em caráter de evitar eventuais prejuízos 

a administração pública, se faz necessária a contratação supracitada mediante 

procedimento licitatório adequado à situação aludida em questão, regular nos moldes da 

Lei Federal n° 13.979 de 2020, alterada pela Medida Provisória n° 926/2020, subsidiaria 

a Lei 8.666/93 no que couber. 

 

 

 

Eliçandra Costa Guerreiro 
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