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JUSTIFICATIVA 
 
 

     A justificativa da necessidade da Aquisição de Ataúdes (Urnas funerárias), para 

atender o contingente de familiares do Município de Santa Bárbara do Pará que 

se encontram em condições de vulnerabilidade social, vítimas da Covid-19, é que 

o Município de Santa Bárbara, como o mundo em geral, passa por um período delicado, 

de pandemia COVID 19, afetando sua economia, fazendo com que o poder de compra 

de nossos munícipes fique escasso a cada dia, e com isso, aumentando sobremaneira 

as solicitações de pedidos como, por exemplo, a doação de urnas funerárias e todo o 

processo que acarreta esse tipo de serviço (certidões, desembaraços e preparações 

afins). 

                 Vale ressaltar que conforme o Art. 4º da Lei 14.979 de 6 de fevereiro de 2020 

e suas alterações posteriores, que asseguram as medidas de prevenção e de 

enfrentamento do coronavírus e também ao Decreto nº 609/2020 do Governo do Estado 

do Pará, e ainda a decretação de estado de calamidade pública pelo Município de Santa 

Bárbara do Pará nº 21/2020-GPFNS de 23 de março de 2020 (anexo), esta 

administração visa garantir um dos direitos fundamentais (a vida), conforme descrito no 

art. 5º da Constituição Federal do Brasil. 

          Desta  forma venho informar aos interessados que para garantia da vida e melhor 

prestação de atendimento as vítimas da COVID-19, neste período de pandemia, com 

embasamento legal, faz-se necessário a Dispensa de Licitação para Aquisição de 

Ataúdes (Urnas funerárias), para atender o contingente de familiares do Município de 

Santa Bárbara do Pará que se encontram em condições de vulnerabilidade social, 

vítimas da Covid-19, conforme o art. 24, IV da Lei nº 8.666/93 e art. 4º da Lei nº 

13.979/2020, alterada pela medida provisória 926/2020 e as orientações da 

Organização Mundial da Saúde – OMS, com objetivo de diminuir a taxa de letalidade 

no Município. 

 

Santa Bárbara do Pará, 14 de abril de 2020 

Atenciosamente, 
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TELMA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA 
Secretária Municipal de Assistência Social 

Município de Santa Bárbara do Pará 
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