
 

Estado  do Pará  

PREFE ITU RA MU NICIPAL D E JAC ARE AC ANG A  

Secretaria Municipal de Saúde  

Sistema Único de Saúde (SUS) 

 

 

1 

 

 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº003 /2017-PMJ  
ASSUNTO: Justificativa de contratação direta, razão da escolha do fornecedor ou executante e 

justificativa do preço.  

 

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DIRETA 
O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no caput e parágrafo único, I, II e III, 

do art. 26, da Lei 8.666/93, como antecedente necessário à contratação com dispensa ou inexigibilidade 

de licitação, conforme cada caso concreto assim o exigir. 

 

I – Objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços de hospedagem e alimentação no 

município de Santarém, destinado ao atendimento aos pacientes em tratamento de saúde fora do 

domicilio, encaminhados pela secretaria municipal de saúde de Jacareacanga.  

 

II – Contratada: DANIELE B BATISTA –ME (CNPJ:24.070.581/0001-04) 

 

III – Caracterização de Situação Emergencial que Justifica a Dispensa: A necessidade da 

contratação do serviço faz-se diante da urgência de manter enfermos abrigados em albergue ate fim 

do procedimento licitatório que contratará nova empresa para prestar tais serviços , haja vista que 

contrato anterior  encerrou-se no dia 31 de dezembro de 2016. Sendo que pelos períodos de recesso 

na prefeitura , não foi possível concluir os procedimentos licitatórios para nova contratação. 

Como visto, no caso em questão constata-se uma real necessidade do Poder Público Municipal em 

adquirir em caráter de urgência serviços de hospedagem e alimentação e para Atender esta 

necessidade da Secretaria Municipal de Saude, pois caso a Administração Pública Municipal fosse 

realizar um certame licitatório atendendo todas as exigências de praxi para serviços in casu, 

necessitar-se-ia de um considerável lapso de tempo em função dos prazos que a Lei de Licitação 

determina, além dascontrovérsias que podem decorrer em função dos recursos. 

          O Município de Jacareacanga deixar de fornecer a apoio em Santarém , os pacientes teriam que 

retornar para suas casas e ficariam sem receber o atendimento. A caracterização da Situação 

emergencial , são justamente aqueles casos em que há ameaça iminente á vida , sofrimento intenso ou 

risco de lesão permanente, havendo necessidade de tratamento médico imediato. Assim , a 

contratação pelo período de 60 dias da empresa para os serviços , far-se-a necessária para garantir 

que os municípios continuam em Santarém e não fiquem seu devido tratamento de saúde 
 

IV - Razão da Escolha do Fornecedor: A empresa identificada no Item II foi escolhida porque (I) 

ofertou o menor preço (II)é do ramo pertinente, (III) apresentou toda a documentação da sociedade 

(inscrição no CNPJ, e todas as certidões (Tributária Federal, Estadual e Municipal; do INSS, do FGTS, 

CND/TST). Alvará Licencia de funcionamento. 

 

V – Justificativa do Preço: os preços praticados são de mercado, conforme cotações de preço arroladas 

nos autos, itens que demonstram, sem maiores aprofundamentos, que o valor está adequado ao praticado 

no mercado.  

Assim, submeto a presente justificativa a Análise da Assessoria e Consultoria Jurídica para posterior 

ratificação do ordenador de despesa responsável para os fins do disposto no caput da Art. 26 da Lei 

8.666/93.  

Jacareacanga/PA,06 de Fevereiro de 2017 
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