
IUSTIFICATIVA

ASSUNTO: Solicitação de despensa licitatória para aquisição de combustível,

visando âtêndêr as necessidades dos veículos dêste Sêcrêtâriâ.

Considerando a necessidade da aquisição de combustível para atender

as demandas desta Secretaria Municipal de Administração, Coordenadorias e

Diretorias ligadas a mêsmâ cito: SEMAD, CONVÊNIOS E PROJETOS;

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO; COORDENADORIA DE

CONTROLE INTERNO; DIRETORIA DE RECURSOS HUMANO; CIDADE

DIGITAL; AEROPORTO MUNICIPAL, HIDROVIARIO, CONTABILIDADE,

DICOM, CRED CIDADÃO, CNEINETE, COMTRI, PROCURADORIA E DAS

SECRETARIAS, SEMAGRA, SEMMA E SEMINFRA, no exercício de suas

atividades. O combustível se faz necessário para que se dê cpntinuidade aos

serviços prestados por esta secretaria bem como; limpeza de ruas,

recolhimento de lixos domésticos, manutenção de ruas e avenidas, zona rural,

fiscalização da Sêcretaria de Meio Ambiente -SEMMA, fiscalizaçâo do setor

Tributário, lmobiliário, Fiscalização da coordenadoria de trânsito - COMTRI,

entrega e recebimento de documentafro, dentre outros trabalhos que esta

secretaria desenvolve junto a populaçâo, e também para que se faça o

deslocamento de servidores, equipe administrativa, colaboradores, diretores e

secretários para cumprimento de suas atividades finalísticas. Como se pode

observar, sem o combustível fica inviável realizar os trabalhos acima citados, E,

assim sendo, é de suma importância a solicitação de Çespensa licitatória

e

,\Ita 6 de Janeiro de 2018

,'Ronny Vonn Corre e Freitas
Sedretário Municipal Adminis çãoa

lDec. ns. 0001/20L7 de 02/01 017
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PREFEITURA IVUNICIPAL DE ITAITUAA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÍÊNCIA SOCIAL. SEMOAS

JUSTIFICATIVA

OBJETO: Solicitação de dispensa licitatória de combustivel, visando atender as

necessidades dos veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social -
SEMDAS.

Com uma ampla oferta de serviços públicos por meio da Rede Municlpal de

Assistência Social, a SEMDAS cumpre seu cronograma de atividades diarias.

tendo como suporte prioritário, a sua frota de veículos que atende todos os setoies

vinculados a esta secretaria, principalmente, nos trabalhos de campo com

cobertura nas áreas uóana, rural, garimpeira e distritos.

A solicitaçáo se justifica pelo fato de a secretaria não ter combustívei para

atender a demanda dos serviços que utilizam o transporte terrestre e estes sereln

de caráter continuo no âmbito da assistencial social, garantidos no Sistema U;r;cc'

de Assistência social - suAS, se enquadrando, portanto, na categoria de servirics

essenciais, tendo como usuários as familias de baixa renda.

A SEMDAS necessita emergencialmente de combustível' tendo em vista qi'e

os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS l, ll, lll e anexo)' Conselitt:;

Tutelar, CREAS, Abrigos (lAMi e Abrigo lnfantil) entre outros setores da sec!'ei:lr .3

utilizam os veiculos para Íazer visita domiciliar, atender ocorrências de menores er.

situaçâo de perigo, determinações judiciais, especialmente do Ministério Pirbiico,

que é o caso dos conselheiros tutelares que, inclusive, deslocam-se para garirrp'rs

comunidades adjacentes, entre outros.

Diante do exposto e dos motivos apresentados acima, solicitatrru; '-'

dispensa licitatória de combustível para atender todos os setores vinculadc's à

SEMDAS e que fazem pare da sua Rede Municipal de Assistência Social haja

vista a empresa ter solicitado rescisão contratual de combustível.

Itaituba, 24 de janeiro de 2tl i6

u tar
Sec ndeA tência Social

Dec. no00712017

Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMDAS

Endereço: Av. Transamazônica, ne 583, Bairro Bela Vista CEP: 68180-230 ltaituba - PA

E mail:semdas p mi.Da@hotmail mTelefone (93) 3518 3667
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Secrcta lil Municipal tle Saúrle

Itaituba-Pará, 26 de janeiro de 2018
OFICIO/PROPLAN/SEMSA N" 0221201 8

A

DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURiDICO
ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificativa para contrataÇão de empresa para o fornecinrento cie conrbustível

Senhor Diretor

Honrado em cumprimenta-lo, venho através do presente justificar a

Vossa Senhoria, por meios dos documentos anexos, a contrataÇác de ElúPRESA PARA O

FORNECII/ENTO DE COI\4BUSTiVEL. para atender as necessidacies cla Secretaria
l\,4unicipal de Saúde - SEMSA, por um período de pelo menos 02 (dois) meses. até que se

conclua o processo licitatório, para esta íinalidade.

Que íoi rcalizado um processo licitatório para contratar empíesa para

fornecer combustível e derivados do petróleo, o que originou Contrato sob n" 201800007,
formalizado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e a Enlpresa l-'ETRODADO
COÍvlERC|O DE COIúBUSTíVEIS LTDA, do qual sáo partes integrantes o Ecirral do pregào

sob no 090/2017-SRP.

O referido contrato tinha como objeto registros de preços para aquisrção de

combustíveis e derivados de petróleo para suprir a necessidade dâs SÊcretarias Fundos de

Saúde, dentre outros setores da Administraçáo Púbhca, por um periooc ,le 12 rlreses serrjc
que o prazo de vigência teve início em Q4 !e ianeiro de 201 8, para se êncerrar en] 04 de
ja ne iro de 201 9

Entretanto, na data de 23 de janeiro de 2018, a Empresa PETRODADO
solicitou através de ofício. o qual vai anexo, a Rescisão Contratual. tendc como base o art.

79, incrso ll da Lei I666i93, sob a lustificativa de aumento de preÇo de c.,sto clo ccmbustível
e derivado do petróleo lunto à distriburdora, sendo que a mesnrê ni;o poclet ia fornecer
combustível pelo preÇo contratado, o que foi concordado pela Adrrinislraçáo Pública.

No entanto, a Secretaria IVlunicipal de Saúde de ltartuba, não pode ficar
sem combustivel ou derivado do Petróleo, pois necessita abastecer os veiculos, tais
como ambulâncias, para garantir a saúde pública, sendo de caráter ernergencial a
aqursição dos combustíveis. pois se trata de serviços contÍnuos. que nio pode ser
paralisado. já que vrdas correm risco se não íoren] socorridas em tempo hácrl
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Ademais, o abastecimento da frota de veículos do Fundo lvlunicipal de

Saúde se faz necessário para o deslocamento dos sêrvidores na atribuiÇáo de suas funções,

além do atendimento a população de ltaituba e região, conforme mencionado, sempre com

objetivo de cumprir suas atividades finalisticas.

Devem-se entender como continuos, então, os serviços essenciais

funcronamento da máquina administrativa, aqueles que não podem sofrer solução

contrnuidade sob pena de causar preluízos, o que ocorre com as despesas em análise.
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Para tanto, justifica-se a contrataÇão de empresa especlalizada para

fornecimento de combustíveis, ante a necessidade de abastecimento cics veicLtlos usados

para atenderem os serviÇos do Fundo tvunicipal de Saúde de ltailuba/PA, sendo que as

quantidades estimadas foram fixadas com base no consumo médio verificados nos anos

anteriores.

Dessa íorma ê que se apresenta a Dotação OrÇan'lentária anexa,

especificando a quantidade de combustível a serem consumidos durante estes dots meses,

enquanto se processa um novo procedimento licitatório

Esclarece que os veículos a serem abastecidos atenderào as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), t\4êdia e Alta Complexidade

(MAC). Postos de Saúde, Diretoria de Vigilância e Saúde (VISA), Conselho Ít4unicipal de

Saúde de ltartubaiPA (CMSI) e Ptso de Atenção Básica.

Como é do conhecimento de todo cidadão, o direito à saÚde é um dos

direitos fundamentais do homem, nascido na declaração dos direitos humanos com

pÍecedente na dignidade da pessoa humana, sendo que a saúde é um direito

constitucionalmente assegurado a todos, inerente à vida, bem maior do ser humano.

portanto o Poder Público tem o dever de prover condiçóes indispensáveis ao seu pleno

exercícro.

A ConstituiÇáo Federal de 1988 foi à primeira constituiçáo brasrleira a

posrtivar o direito à saúde como drreito fundamental e assim dispôs.

Art. 196. A saúde é direito de Íodos e dever do Estaclo. glarantido

medtanle polilicas so0ais e ecorômicas que vrsenr à rcduÇão do risca de

doença e de oulros agravos e ao acesso universal e igualrlárto âs açôes e serv/Ços

para sua promoção proteçào e recuperaçàa

Atl. 1 97. São de relevância i)ública as a óes e servlC os de saúdeÇ

cabendo ao Poder Pública dispor, nos lermos da lei, soúe sLta reeulamentaÇão
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Secretl ria N'luniciprrl tle Saritlc

fiscalizaÇão e cantrale, devendo sLta execução ser íeita dirctanenle ou através de

terceiros e, também, porpessoa física ou jLlrÍdica de direilo privado. (griía nosso)

Em ruzáo do dever de garantir os serviços de saúde náo pode o Ívlunicípio

correr o risco de adiar a aquisiçáo do Combustível e Derivado do Petróleo. devendo buscar

na lei e nos princípios norteadores da AdministraÇão Pública uma fornra de solução que vá

ao encontro do interesse público.

Alóm do mais, apesar de nào ser o fundamento deste expediente, mas não

é demais dtzer que, dada urgência da situação já que vidas correm risco, poderíamos,

inclusive lançar mão do que dispõe o af,.24.lV da Lel 8 666/93 Senào vejamos.

ArÍ 24 E dispensá vel a licitacão

tl
/Y - nos casos de emerqência au de calamidade públrca. qLtando

caracterizada urgência de atendimento de situação gue possa ocaslonar prelutza

au comprometer a segLtrança de pessoas, obras, se,'vlÇos, eqLttpantentos e autras

bers, ptiblicos oLt particLtlares e samente para os t'e,s irecessá,os ao

atendimento (la situaçãa emergencial ou calamitosa e para as parcelas de abras e

ser'/iços que possa/')t ser canclLlÍdas na prazo máx,no de 16A Ge nla e aitenta)

dias consecLttivos e ininterruptos, co/ltados (1a ocoÍrêncta da emergencia ott

calamdacle ve(lacla a prorragaçãa dos respecrvos contralas (griío ttosso)

Pofianto,acompradiretaterácomoobjetivoestabe|ecerdiretrizesparaa
contrataÇão de empresa especializada no fornecimento de combuslÍveis, por um curto

periodo de tempo, somente para atender as necessidades da frota de veiculos do Fundo

Ít4unicipal de Saúde de ltaituba até que se conclua o novo procedimento licitatório

Dessa forma, ao recebimento deste ofício solictta-se a avaliaÇão do

processo anexo, com emissão de parecer administratrvo proferido por esta Diretoria

que, ao fim, seja encaminhada ao setor

Combustível e derivado do Petróleo, nos

competente, que formalizará a Compr

termos da Pianilha anexc por dlspen

pata

ado
sa a

Licitaçáo tendo em vista a situação de emergência

E a justificativa.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideraÇão e apreÇo

Alenciosamente

ax ado Custodio
Secretárto l\'4 u nicrPal de Saúde
Decreto lvlu niciPal 008/201 7 '
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PREFEITURÂ MUN'CIPÁL DE ITAíTUgA

SEcRETARTÂ MUIrctpÂL oE EoucAçÃo
GABINETE DO SECRETARIO

Itaituba-Pará, 23101 12O18

Memorando No 046/2018
À sua Senhoria Diretor de Compras da PMI/CPL
O Sr. Joelson Aguiar
Nesta.

Assunto: Solicitação de Procedimentos Emergenciais

Considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional No 9394/96, em seus artigos

detefmina : Àrt.5Ô . "o acesso à educaçáo básica obigatóda é dircito público subjetivo. wdendo quatquer cidadáo.

grupo de cidadãos, associaçáo comunitáia, oryanização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda,

o Ministéio Público, acionar o poder público pam exigi-\o." À!t. 12. "os estabalecimentos de ensíno, respeiiÍadas as

normas comuns e as do seu sistema de ensino, teáo a incumbência de: lll - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-

aula estabelecidas". De igual importância, ao que nos referimos acesso e permanência, sáo as condiçóes

de atendimento às pessoas que compóem o espaço escolar. Sendo o cumprimento do período letivo um

direilo humano fundamental e que deve ser garantído de modo igualitário a todos os cidadáos, sob pena

de se ferir a dignidade humana, uma vez que náo há como proporcionar melhor ensino escolar sem a

prevenÉo de meios gue conduzam ao acesso da informaçáo precisa, que em casos semelhantes, ou

seja, se houver falha para a efetivaçáo desse acesso ou até mesmo náo ocorra, cabe à respec{iva

Esfera local, neste caso, Municipal, à vista das condiçôes disponíveis, em caráter emêrgêncial,

estabelecer parâmetro para melhor atendimento aos cidadáos. Que assim necessário se faz à aceitaçáo

de Rescisáo Contratual ao Contrato no 20180004, pela Secretaria Municipal de Educaçáo concedida.

Em tempo, observa-se que tal contrato versa sobre a aquisiçáo de combustivel, em favor da Educaçáo,

-sob a responsabilidade da Empresa -PETRODADO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. Diante do

embasamento, solicitamos à essa Diretoria PROCEDIMENTOS EMERGENCIAIS, para Íins da

aquisiçáo de combustível e assim garantir o abastecimento do transporte escolar, bem como à

demanda da SEMED, nos termos da legislaçáo vigente. Ato que se faz necessário, conforme a

justificativa tecida pela própria Empresa quanlo " aumento de preço de custo junto à distribuidora" .

Sendo o que temos para este momento.

Atenciosamente,

Ficamos no uardo do atendimento
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