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JUSTIFICATIVA 

 

DISPENSA EMERGENCIAL, para a contratação de empresa especializada para 
aquisição de gêneros alimentícios e material básico de limpeza, que integração 
CESTAS BASICAS, no total de 1.027 mil e vinte e sete, a serem concedidas no âmbito 
de Benefícios Eventuais de política pública da Assistência Social, como mecanismo 
de AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AOS IMPACTOS SOCIAIS DA PANDEMIA POR 
COVID-19. Os destinatários do benefício serão as famílias em situação de 
vulnerabilidade que estão cadastradas no programa Nacional do Bolsa Família, o 
órgão gerenciador será a própria Secretaria de Assistências Social do Município. 

 
DA: Secretaria Municipal de Assistência Social  

Excelentíssimo Senhor Prefeito;  

 

Venho justificar e solicitar a Vossa Excelência autorização para contratação de 

Empresa Especializada em Distribuição de Gêneros Alimentícios (cestas básicas), 

para atender esta Secretaria tendo em vista os seguintes fatos:  

1. CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 

11 de março de 2020, que a disseminação comunitária do COVID-19 em todos 

os Continentes caracteriza pandemia; 

2. CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 001/2020, que reconheceu a 

situação de emergência pública no âmbito do Município de São João da Ponta; 

3. CONSIDERANDO que a situação de emergência demanda o emprego urgente 

de medidas destinadas a contenção e minoração dos impactos sociais 

negativos decorrentes tanto da própria pandemia do COVID-19, como das 

medidas restritivas de enfrentamento impostas pelo Poder Público; 

4. CONSIDERANDO que é fato público e dispensa provas que a pandemia do 

COVID-19, decretada pela Organização Mundial de Saúde, tem ocasionado 

graves consequências econômicas para o Estado e a sociedade, notadamente, 

em relação à economia doméstica familiar, uma vez que muitas famílias se 

encontram enfrentando quadro de desemprego ou significativa redução da 

renda. 

5. DIANTE DESSE QUADRO o procedimento de DISPENSA se mostra 

necessário para a Contratação emergencial de empresa especializada para a 
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aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza básico. O objeto será 

destinado a composição de CESTAS BASICAS, como mecanismo de AÇÃO 

DE ENFRENTAMENTO AOS IMPACTOS SOCIAIS DA PANDEMIA POR 

COVID-19. Os destinatários do benefício serão as famílias em situação de 

vulnerabilidade que estão cadastradas no Programa Nacional do Bolsa Família. 

 

Segue o termo de Referência, ora anexo, para a aquisição dos produtos 

necessários. 

Respeitosamente, 

São João da Ponta, 20 de maio de 2020. 
 

 

Secretária Municipal de Assistência Social 
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