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JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
 

A presente aquisição aqui tratada faz parte das ações para ajuda Humanitárias as famílias 
que foram atingidas pelas fortes chuvas que ocorreram no Município nos primeiros meses do 
ano de 2020.  

Foi realizado levantamento após as chuvas pela equipe da Ass. Social das pessoas 
Afetadas pelo fenômeno natural das grandes chuvas e constatou-se que foram atingidas em 
áreas rurais ou urbanas chegando aproximadamente 6240 pessoas (1560 famílias), dentre elas 
225 enfermos (dentre eles 178 idosos e 47 crianças), 362 desalojados (dentre eles 320 idosos 
e 42 crianças). 

Os kits Serão distribuídos conforme a verificação da necessidade de cada pessoa. 
Acrescentamos, ainda, que a presente contratação encontra-se amparada pelo disposto pela 
Art. 24, IV da Lei Federal 8.666/93, e Decreto nº036/2020 que declara estado de emergência 
no Município de placas.  

       A contratação direta nos casos de emergência concede lugar a adequação de situações e 
motivações excepcionais, onde certas demandas da Administração Pública anseiam por 
providências urgentes a fim de evitar prejuízos ou repelir os riscos de danos às pessoas, bens 
ou serviços, públicos ou privados, ainda que, ocasionada por fato imprevisível ou, embora 
previsível, mas que não pode ser evitado. 

Além disso, a realização de ampla pesquisa de preços chegou-se a um valor praticado no 
mercado. Observou-se que houve uma empresa, sendo essa a D&A SOUZA COMERCIO LTDA-
ME, CNPJ 10.845.199/0001-02 sito à R. José Rodrigues, nº58, Centro, CEP 68.138-000, Centro –
PLACAS-PARÁ, que é fornecedor cadastrado pelo município apresentou preço compatível com o 
de mercado, e com menor valor.  Solicitado ao setor de compras para que verificasse se as 
empresas tivessem interesse em fornecer para a Prefeitura Municipal de Placas os objetos nos 
termos do Projeto básico cujo objeto é AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE KITS PARA AJUDA 
HUMANITARIA AOS ATINGIDOS DIRETAMENTES PELAS CHUVAS INTENSAS NO MUNICIPIO DE 
PLACAS, no apresentassem proposta de valor e demais documentos exigidos para contratação. 
A empresa manifestou seu interesse, e conforme quadro comparativo: 
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KIT QUANT 

VALOR MEDIO 
DO KIT NO 
MERCADO R$ 

VALOR KIT DA 
PROPOSTA D&A SOUZA 
COMERCIO LTDA ME R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO NO 
MERCADO R$ 

VALOR TOTAL DA 
PROPOSTA DA D&A 
SOUZA COMERCIO 
LTDA ME R$ 

alimentação 75 280,25 274,76 21.018,75 20607 
limpeza 56 112,37 148,71 8.494,64 8327,76 
higiene 39 252,99 247,96 9.866,61 9670,44 
idoso 27 331,21 324,68 8.942,67 8766,36 
infantil 12 308,38 302,28 3.700,56 3627,36 
dormitorio 107 227,26 222,77 2.4316,82 23836,39 
colchão 193 297,06 291,2 57.332,58 56201,6 
agua 1064 39,99 39,2 42.549,36 41708,8 

   
                                  TOTAL 

176.221,99 
 172.745,71 

Em relação à análise dos preços coletados, considerou-se a oscilação do mercado, em 
razão da crise instalada por conta da pandemia ocasionada pelo coronavirus, e resta claro que 
o valor de venda proposto pela empresa está compatível com o de mercado, não sendo 
inexeqüível.  

         A proposta e os documentos apresentados estão em conformidade com os princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da economicidade, da 
publicidade, da probidade administrativa. 

         A administração realiza a contratação com certeza que a busca propiciou uma solução, 
sem a qual não se conseguiria se dessa forma não fosse, arregimentando vários setores e 
contatos em buscar de um melhor fornecedor para a Administração Pública, a contratação no 
rol de seus princípios, inclui o da eficiência, que está alicerçada nos moldes explicitados sendo 
estes a necessidade x urgência x pronta entrega x escassez. 

È  nossa Justificativa. 

25 de Junho de 2020 – Placas/PA. 
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