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JUSTIFICATIVA 
 

DISPENSA EMERGENCIAL, Diante das necessidades da Secretária Municipal de Assistência 

Social, em especial ao que diz respeito à aquisição de bens de consumo, contratação de empresa 

especializada para aquisição de EPI´s,  para a Secretaria Municipal de Assistência Social de São João da Ponta-

PA, material necessário para proteção de funcionários da secretaria.  Base Legal: Lei Federal n° 8.666/93, 

Baseado no decreto 01/2020 de 16 de abril de 2020, decreta situação de emergência para fins de prevenção 

e enfrentamento à COVID-19. venho solicitar a autorização para iniciar processo de DISPENSA. 

A Secretaria Municipal de Assistência Social tem por finalidade a referida aquisição em virtude da 

necessidade de salvaguardar a segurança tanto dos trabalhadores do SUAS  quanto dos usuários que 

recebem atendimento, de tal forma a prevenir e minimizar os riscos e agravos tanto em termos de saúde 

pública quanto sociais decorrentes da Pandemia por COVID-19. Cita-se a fundamentação amparada no 

decreto legislativo 06/2020 (Estado de calamidade pública em âmbito nacional) e Lei n° 13979/2020 em seu 

art. 4°, cujo teor vigora sobre a dispensa de Licitação em caráter temporário e medida de enfretamento a 

Pandemia. Ressalta-se ainda, a finalidade de garantia de continuidade de forma segura dos serviços e 

atividades essenciais, observando os princípios de legalidade, eficiência e continuidade dos serviços públicos. 

A aquisição de Equipamentos de proteção Individual – EPI esta preconizada ainda nas portarias do 

Ministério da Cidadania de n° 54 e n° 369, sendo esta ultima, detalha a estruturação do SUAS para ampliação 

do combate aos efeitos da Pandemia provocados pelo novo CORONAVIRUS nos estados e municípios 

brasileiros, por fim, recorre-se ainda a Portaria n° 63 da Secretaria Nacional de Assistência Social, cujo 

autorizou a abertura de adesão para o repasse emergencial de recursos federais para execução de ações 

socioassistenciais devido à situação de Emergência em Saúde Pública de importância internacional 

decorrente do COVID-19. Os recursos foram assegurados por meio da Medida Provisória n° 953 (federal), os 

repasses serão na modalidade fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e Fundo Municipal de Assistência 

Social (FMAS). 

 
Respeitosamente, 

São João da Ponta, 20 de maio de 2020. 
 

 

 
______________________________________________ 

Secretária Municipal de Assistência Social 
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