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Prefeitura Municipal de Pacajá 
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CNPJ: 11.664.446/0001-37 

JUSTIFICATIVA 

Em decorrência da PANDEMIA CORONA VIRUS (COVID-19) que tem assolado o 
mundo acometendo em curto espaço de tempo o adoecimento e agravamento de muitos usuários e 
profissionais de saúde, sendo indispensável o uso e a pratica de medidas preventivas e curativas, 
objetivando reduzir o adoecimento e óbitos. Diante do exposto é necessário o serviço de 
manutenção da AMBULANCIA tipo SPRINTER MICROONIBUS - Branca - Ano/Modelo: 
16/17, Placa: QDW-5955, para que a mesma reabilitada e fique em bom estado de funcionamento 
e disponível para remoção de pacientes em estados URGENTE E EMERGENTE para fora do nosso 

município (Tucuruí, Altamira e Belém). 
Informamos ainda que a manutenção da mesma tem que ser na autorizada da montadora 

Mercedes-Benz, pois o referido veículo já esteve em manutenção por empresas do município 
(empresas essas que ganharam licitação para manutenção veículos), porém não obteve êxito dada 
a complexidade e necessidade de mão de obra e peças originários da própria Mercedes-Benz, em 
decorrência disto no processo não tem o mínimo de três cotações, tem somente o orçamento da 
autorizada RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. que é representante da 

Montadora Mercedes-Benz no Pará. 
Considerando a Portaria de nº 188, de 03 de fevereiro de 2020 que Declara Emergência 

em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo 
novo Coronavírus (2019-nCo V); 

Considerando a Lei Federal de nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

Considerando Decreto Estadual nº 609 de 16 de Março de 2020 que Dispõe sobre as 
medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à pandemia do corona vírus COVID-19. 

Considerando o Decreto Municipal de nº. 095/2020 de 18 de março de 2020 que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito municipal 
decorrente do coronavírus; 

Considerando que a transmissão do COVID-19 no Brasil já foi considerada comunitária, 
conforme Portaria do Ministério da Saúde n.º 454/2020, com possibilidade de aumento e 
agravamento de casos; 

Considerando Decretos Municipais de nº 1 O 1/2020 de 29 de março de 2020, nº 102/2020 
de 31 de março de 2020, nº 104/2020 de 31 de março 2020 e nº 10712020 de 02 de abril de 2020, 
que dispõem sobre estratégias em no âmbito municipal para enfrentamento da COVID-19; 

Considerando o aumento e agravamento de casos; 
Considerando que o enfrentamento de uma epidemia requer disponibilidade de meios para 

remoção de pacientes; 
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Considerando finalmente, estarem presentes nos autos todos os pressupostos autorizativos 
da legislação que rege a matéria, solicito análise jurídica para a contratação direta através de 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, destinada à manutenção corretiva da AMBULANCIA tipo 
SPRINTER MICROONIBUS - Branca - Ano/Modelo: 16/17, Placa: QDW-5955. 

Pacajá - Pará, 06 de julho de 2020. 

1c1pal de Saúde 
A SILVAR. FERREIRA 
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