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JUSTIFICATIVA 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: Nº 00410002/21 

MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 002/2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na reforma da UBS do Centro do Município de 

Juruti/PA. Sendo Manutenção/Recuperação da cobertura cerâmica; substituição total do sistema 

de drenagem, incluindo calhas, rufos e condutores de águas pluviais (tubos); Revisão dos pontos 

de elétrica (iluminação, tomadas e interruptores); Repintura geral da edificação. Área construída 

total de 302, 63m².. 

 

À Assessoria Jurídica  

 

Face à solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Saúde e autorização do Exmo. Sr. 

Secretário  Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, para abertura de Procedimento 

Administrativo objetivando a Contratação acima mencionada, a Comissão Permanente de 

Licitação (CPL) vem a justificar a adoção dos procedimentos adotados, conforme passa a expor:   

HISTÓRICO 

O presente objeto deste certame objetiva atender as necessidades básicas diárias, para o 

bom funcionamento das atividades desenvolvidas na Unidade Básica de Saúde do Centro no 

Município de Juruti.  

A Unidade Básica de Saúde do Centro contém infiltrações graves em praticamente 

100% dos ambientes, todas provenientes da cobertura e sistema de drenagem, as quais após 

período longo de chuva chegam a alagar o interior do posto, causando a paralização das atividades 

de atendimento ao público. Não bastasse o transtorno das infiltrações, do alagamento, ainda tem o 

risco de um curto-circuito na rede elétrica podendo até mesmo vir a causar um incêndio devido ao 

volume de água que infiltra através dos pontos elétricos como lâmpadas, tomadas e interruptores. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Considerando o abandono ocasionado pela gestão municipal anterior que negligenciou 

a situação de manutenção dos postos de Saúde em Juruti e em especial o do centro, com isso 

deixando um enorme prejuízo a população já que não encontra-se em funcionamento;  

Considerando que a gestão passada não realizou procedimento licitatório para reformar 

o posto de saúde que já se encontra deteriorado e necessitando de reforma para melhor 

atendimento a população e inclusive encontra-se sem funcionamento por estar sem condições 

estruturais necessárias para funcionar; 

Considerando que a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE, objetiva o melhor 

atendimento a população no que tange a saúde pública do Município de Juruti e com a reforma do 

posto haverá um melhor atendimento; 
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Considerando que a situação já se encontra crítica, é necessário então tomar medidas 

urgentes para sanar os problemas de vazamento, os quais tem causado transtornos e expondo 

riscos aos servidores e prejudicado o atendimento na unidade de saúde.  

 Por todo o exposto justifica-se a necessidade da Reforma da UBS do Centro do 

Município de Juruti/PA. 

 

DA JUSTIFICATIVA DO PROCEDIMENTO 

O objetivo principal da escolha é obter para Administração a proposta mais vantajosa, 

garantindo igualdade de condições a todos os participantes, obedecendo aos princípios 

Constitucionais e Administrativos pertinentes. 

Foram realizadas pesquisas de preço de mercado entre empresas do ramo pertinente, 

evidenciadas pelo mapa comparativo de preços, acostado aos autos, o qual estima média por itens 

unitários e também de forma global para o objeto pretendido; 

Há indicações de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, para realizar o 

presente certame, em cumprimento ao disposto no Art. 14 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

DO ENQUADRAMENTO LEGAL 

A Lei 8.666/93 prevê cinco modalidades de licitação, no artigo 22: concorrência, tomada 

de preços, convite, concurso e leilão; nos cincos primeiros parágrafos contidos no dispositivo, 

define cada uma dessas modalidades; no parágrafo 8º, veda a criação de outras modalidades de 

licitação ou a combinação das referidas neste artigo.  

Figurando como a mais singular das modalidades licitatórias normatizadas pela Lei 

8.666/93, a Carta-Convite, apesar de singela, pois dependendo do objeto buscado pela 

Administração e sua demanda, é escolhida em razão de seu relativo baixo custo e rapidez em sua 

implementação.  

Esta Comissão optou por indicar a aplicação da modalidade CONVITE, considerando o 

valor orçado ter seu montante R$ 156.549,62. (cento e cinquenta e seis mil quinhentos e quarenta e 

nove reais e sessenta e dois centavos, com base no disposto na alínea “a” do inciso I, do artigo 1º, 

do Decreto 9.412/2018, onde atualiza os valores das modalidades de licitação de que trata o 

art. 23 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na modalidade em questão para obras e serviços 

de engenharia este limite é de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). 

          Considerando haver, no mínimo 03 (três) empresas a serem convidadas do ramo pertinente 

ao objeto a ser licitado, conforme regramento licitatório, onde, conforme edital, deverão 

encontrar-se aptas para fornecimentos dos materiais pretendidos, consoante documentos de 

habilitação e proposta de preço, os quais serão abertos no dia do certame, divulgados conforme 

art. 21, da lei nº 8.666/93. 

Por todas as razões apresentadas em primazia ao interesse público, opino pela realização 

de licitação na modalidade CARTA CONVITE, do tipo menor preço por item unitário.  

 Diante do fundamento supramencionado, esta comissão de licitação apresenta a justificativa 

para realização do procedimento de Carta Convite, com base no art. 22, Inciso III da Lei Federal 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11312216/artigo-23-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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Nº 8.666/93, em primazia a supremacia do interesse publico, submetendo-a as demais 

considerações que porventura se fizeram necessárias, solicito análise e parecer jurídico tendo em 

vista os procedimentos internos realizados. Após avaliação jurídica que seja elaborado parecer 

jurídico para o prosseguimento ou não do processo em fase externa. 

Segue em anexo a Minuta do Instrumento Convocatório e anexo, conforme a referida modalidade, 

e demais documentos componentes do Processo.  

 

Juruti, 08 de outubro de 2021.  

 

 

 

_________________________________________ 

Cosme Sousa Ferreira 

Portaria 061/2021 

Presidente Comissão Permanente de Licitação  
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