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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7748/2017-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 II, 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 serviços técnicos especializados de Engenharia da Segurança do Trabalho 

,para elaboração do Laudo Técnico das condições de Trabalho- LTCAT e Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais - PPRA , Implantação Programa de Controle  médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) e analise Ergonômica do trabalho,. em atendimento as demandas desta Prefeitura para 

emissão de laudos necessários nas áreas de saúde, obras e assistência social, visando 

verificar os riscos químicos , físicos e biológicos envolvidos em cada atividades , por função 

e em cada ambiente e trabalho. 

 

. 

II – Contratado:                                                       

III – Caracterização de Situação: Para atender as solicitações expressas no memorando da 

Secretaria constante neste processo, destinada à Contratação do profissional  especializado 

na área de engenharia de segurança do trabalho para elaboração de PPRA- Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais, LTIP- Laudo de Insalubridade e Laudo de Periculosidade 

e PCMSO- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional conforme Normas 

Regulamentadoras (NR-10). A elaboração dos programas em face da necessidade de se 

estabelecer diretrizes atinentes à implementação de ações destinadas à promoção de saúde 

ocupacional, à prevenção de riscos e doenças referentes ao trabalho , como também à 

ocorrência de acidentes em serviço. 

 Realizar um levantamento das funções e locais de trabalho 

 Elaboração de dados técnicos ,contemplados as 34(trinta e quatro ) funções levantadas 

na etapa 1 

 Preparar um relatório Fotográfico com os locais de Trabalho e Funções  envolvidas 

 Elaboração do Laudo de Insalubridade 

 Visitas Unidades onde serão elaboradas o Laudo de Insalubridade  

Estrutura:  

a) Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma;  

b) Estratégia e metodologia de ação:  
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c) Forma do registro, manutenção e divulgação dos dados:  

d) Periodicidade e forme de avaliação do desenvolvimento do PPRA;  

e) Antecipação;  

f) Reconhecimento qualitativo e quantitativo dos riscos;  

g) Adoção de equipamentos de proteção individual (EPI) apenas quando comprovada a 

inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando essas não forem 

suficientes ou se encontrarem em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou, ainda, 

em caráter complementar ou emergencial 

 

IV - Razão da Escolha do Fornecedor: O prestador de serviço caracterizado no 

Item II foi escolhido porque (I) possui graduação em Engenharia de Segurança de Trabalho 

conforme documentação constantes nos autos (II) comprovou estar regularizado perante o 

Conselho Regional de Engenharia , Arquitetura e Agronomia do Pará, através do registro 

profissional (CREA/PA Nº 150815154-7), (III) apresentou toda a documentação necessária 

(Inscrição no CPF,  acervo, Título Eleitoral, Cartão do SUS, Carteira de Identidade, Cartão 

de Registro no CREA/PA, Carteira de Trabalho e Comprovante de Residência) e todas as 

certidões (Negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e 

Registro e quitação junto ao CREA/PA).Bem como apresentou a proposta mais vantajosa 

para a administração Publica. 

 

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, 12 de Dezembro de 2017. 

  

 

 

 

 

 

Alcides José Grando 
Secretária Municipal de Administração e Finanças 

Decreto nº002/2017-PMJ/GP 
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