
REPUBLICA FEDERATIVA OO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

OBJETO: Aquisiçáo de derivados de petróleo para a frota de veículos da Secretaria

Municipal de Assistência Social - SEMDAS por um período de 12 (doze) meses.

Com uma Rede Socioassistencial que alcança o cidadão nas zonas urbana,

rural, garimpeira, distrital e até nos lugares mais distantes e de difÍcil acesso, a

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMDAS, pela gama de açôes

executadas, utiliza rotineiramente derivados de petróleo para manter os veículos em

condições de operacionalidade.

Ressalta-se que os derivados de petróleo sâo amplamente utilizados pelos

veículos desta secretaria, garantindo as condições de deslocamentos diários,

necessários aos trabalhos da SEMDAS, como, por exemplo, para atender demandas

do Conselho Tutelar, Cadastro Único (Bolsa Família, BPC), CRAS, Programa I

Infância no SUAS, CREAS, AEPETI, Lancha Social, Abrigos lnstitucionais: Abrigo

lnfantil e lAMl), Habitaçao, dentre outros.

Diante do exposto, a solicitação desta despesa para 12 (doze) meses se
justiftca pelos argumêntos acima relatados.
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IUSTIFICATIVA

OBJETO: Aquisição de derivado de petroleo para atender as demandas
Prefeitura lvlunicipal de ltaituba.

A presente justificativa tem como objeto aquisiçáo de derivados
petróleo para atender as demandas desta Secretaria Municipal
Administraçâo, Coordenadorias e Diretorias ligados a mesma durante
meses.

de
de
12

A Licitação destina-se a garantir a observância do principio constitucional

da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração,

devendo se processada e julgada em estrita conformidade com os princÍpios

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da

publicidade, da probidade Administrativa, da vinculação do instrumento

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos

Os componentes derivados de petrÓleo se faz necessário afim de que

haja manutenção dos veículos pertencentes a este Município, veículos esses
qge são utilizados no descolamento de Servidores, equipe Administrativa,
co-laboradores, Diretores e Secretários para cumprimento de suas atividades
finalísticas e, principalmente para dar suporte ao desempenho das atividades
de fiscalização e desenvolvimento dos trabalhos externos.

Sendo assim, é de suma impo tao o processo.

Ronny Vonn Lo reitas
Secretário Munici d dministração

Dec. nq. 0001/2 17 de02/0t/2017

(
/

i -.

.::



E

-

-§^úDE PU6LICÂ COM AUÀL'DÁDê"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretâriâ Municipal de Saúde

Itaituba-Pará, 19 de outubro de 2018

OFÍCIO/PROPLAN/SEMSA N' 1 88/201 8

A
DIRETORIA OE COMPRAS - DICOM/JURiDICO

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificativa para contratação de Empresa especializada no fornecimento de

Derivados do Petróleo.

Senhor Diretor,

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

Vossa Senhoria, por meios dos documentos anexos, a contratação de Empresa

especializada no fornecimento de DERIVADOS DO PETROLEO, para atender as

necessidades da secretaria Municipal de saúde - sEIusA, por um periodo de 12 (doze)

meses, contados a partir da assinatura do contrato

A aquisição dos derivados de petrÓleos tem por finalldade atender as

necessidades da secretaria Municipal de saúde de ltaituba, para dar manutençâo nos

veículos, tais como ambulâncias, para garantir a sâúde pública, que se trata de serviços

continuos e que não pode ser paralisado, já que vidas correm risco se não Íorem socorridas

em tempo hábil.

Ademais, a manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde

se faz necessário para o deslocamento dos servidores na atribuiÇão de suas funções, além

do atendimento a toda população de ltaituba e regiáo, sempre com objetivo de cumprir suas

atividades íinalisticas.

Devem-se entender como contÍnuos então os servlÇos essenclals ao

funcionamento da máquina administrativa, aqueles que náo podem sofrer soluÇão de

continuidade sob pena de causar prejuízos, o que ocorre com as despesas em análise.

Para tanto justifica-se a contrataçâo de empresa especiallzada para

fornecimento de deri,yados do petrÓleo, ante a necessidade de manutenÇáo dos veiculos

usados para atenderem os serviços do Fundo Municipal de saúde de ltaituba/PA, sendo que

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

anteriores.

Av. I\4arechal l{ondorr.s rr []airttr l3oa [sperartça l!'lcla\:(!)]]1518-f(x)l('t:l': rrtilxl-()l(] lt:1it'rl)L l)irr'r

úllN-p.r]rii-q4Xrlt!]t bi. l ts.99_r-LLI.-rr.iil .L
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretâriâ Municipal de Saúde

Esclarece que os veículos a serem atendidos, atenderão as necessidades

da Secretaria tvlunicipal de Saúde (SEI\/SA). t\4édia e Alta Complexidade (MAC). Postos de

Saúde, Diretoria de Vigilância e Saúde (VISA), Conselho Municipal de Saúde de ltaitubaiPA

(CMSI) e Piso de Atençâo Básrca.

Êm razáo do dever de garantir os serviÇos de saúde náo pode o MunicÍpro

correr o risco de adiar a aquisição de Derivado do Petróleo. devendo buscar na lei e nos

princípios norteadores da Administração Pública uma forma de soluÇão que và ao encontro

do interesse público.

Dessa íorma, ao recebimento deste ofício solicita-se a avaliação do

processo anexo, com emissão de parecer administrativo proferido poÍ esta Diretoria, para

que, ao fim, Seja encaminhada ao setor competente, que formalizará o Processo LicitatÓrlo

para contrataçáo de empresa especializada no fornecimento de DERIVADOS DO

PETROLEO.

Eaj ustificativa

Na opo nidade, renovamos protestos de consideraÇão e apreÇo

Atencrosa nte

lama todio
S al

D ecret crpa 1008t2017
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-Prefeitura 

de ltaituba 

-SEIt€INFRA
Secretaria ÀIunicipal de lnÍracstrutura

JUST'I IUCATIVA

A infraestrutura urbana do município de Itaituba no que consiste a pavimentação
urbana, ela foi muito mal planejada no passado e desta forma, encontra-se em uma
situação péssima na pafte da traÍêgab ii;dacle. havendo a necessidade de recuperação
quase que na sua totalidade, necessilan,ll tle uma grande nrobilização de equipamentos
como máquinas e caminhões diuturnanrellts. ondc se tem un] gasto muito elevado de

lubrificantes.
A malha viária de nosso rnunicípio é nrLriÍo extensa e o indice plr"rviométrico em nossa

região é muito elevado, danihcando iiesta lblura nossas estradas vicinais onde hii a

necessidade constanle de recrperação. I)ol csse rlotivo,as rnaquinas necessitam de

lubrificação suficiente para o bonr dcs,:rnpenho clos equipamentos que irão manter a

trafegabilidade das eslrltlas r icinris.
Os serviços de limpeza urbana tl;. ,r.inr de nranclan.r a mobilizaÇâo de muitos
equipamentos para manter a oidadc iirrr'-r. uecessilando de lubrificaçào para nrallter a
frota lubriÍicada para os serviçr.rs diui,,ii]o da diletoria de Lrlbanismo. A diretoria de

urbanismo n'rantem Llm serviço cle co[lil ern toda a citJade e em todos os distlitos do

município de Itaituba.
A drenagem de ltaituba é insullcient. r:r'lr o glirde orescimento desordenado que a

cidade teve nos Íritinros anos. Prcoisanr , lirzel tluas grandes redes de drenagem tubulaJ

em 2019 onde há a necessiclade cle nr, riiização de equiparnentos que necessitam cle

estarem constantemente lubritlcados 1:,r , liurpeza de valas, escavação. assentamentos

de tubos e outros serr'iços conelatos.

Cada setor da secretaria de inti'a<.'t;rrirrra lem a sua tlemancla nccessária de

lubrilicantespara seus veículos conro tI,.. ril,r abaixo.

-- Manutcnção da Secretaria de , :i li':restluturn. Dotação 2,092- ASecretaria

necessita desses lubrilica[tes pi]ra clir', . . :rliYi,,larles qtre irito atendel diversos serviços

na zona urbana e rural, onde tanr, .. i)r rlleudemos dernandas sociais de outras

secretarias.sendo: 04 MOTONlvEl r{)l{.\s. ui PÁS CAI(REGADEIR^S. 6

CAMINHOES BASCUI-ANTI]S DE . i \4r. 02 ESC;\VADEIRAS HIDRAULICAS,
05 ROLO COMPACT fADOR. 02 Cr\À r:rri IOLS PIPAS. 04 ITETROESCAVADEIRA,
O1 VIBROACAI]A]]OILA, ()1 C-\\II, ,, ) ESPATI"GII)OR.

AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PRETÓLtrO PARA I2 MESES

I



-- Manutenção dos Serviços rle Liru,',:z-a PÍrblica. I)otação 2.094-- A diretoria de

urbanismo é a encarregada de manter .L li<lade lirnpa como: coleta de lixo, capina de

ruas, varlição de ruas e plaças. lim1,,.'rt de lrueilos e valas. retirada de entulhos.

roçagem de ruas e avenidas. linrpeza d, . ecnriterios e rlrritos outros serviços. Sendo: 0L
MOTONIVELADORAS, 02 PÁS CARREGADEIRAS, 4 CAMINHOES
BASCULANTES DE 14 M., ( I I]SCAVADEIRAS HIDRAULICAS, OI

CAMINHOES PIPAS, 02 EMPILIJ,\DEIRAS. 02 RETROESCAVADEIRA 06

CAMTNHOES PAPA LIXO. Portanto. .,!los csses scrviços demandam a necessidadcs

de mobilização de muitos equipanrer:. ,ri l)lr.l poclcr rranter a cidade c a se<.le dos

distritos linrpos, havendo a necessi.,..rc cle nlantcr os equipan.)en1os lLrblificados
diariamente.

Após a exposição relatada acimr solicitarnos que seja adquirido os lubrificantes
mencionados para poder atender i planejanleuto da secretaria nrunicipal de

infraestrutura pelo período de l2 me'sc:,

Orisnr.
Sec. I\ 1r
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DA: Diretoria Administrativ a/SEMED

PARA : Diretoria de Com ras/PMl

Prezado Senhor Diretor,
considerando a imprescindibilidade de aquisição dê materiais e serviços para

atender e suprir as necessidades das atividades cotidianas e rotineiras do transporte escolar
e dos veiculos pertencentes da frota própria da secretaria municipal de educação:

sirvo-me do presente para solicitar de vossa senhoria a abertura do procedimento
licitatório, nos termos da legislação em vigor;

OBJETO: Aquisição de derivados de combustÍvel para atender os veículos do
transporte escolar e da frota própria de secretaria de educação..

OBS: planilha entregue em impresso e média (pendrive).
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Prctettu-ásEtvtEmSê<.€aá,1á ltu^tcil'àr dê EdséáCiô

JusttFtcATlvA pARA AeutsrcÃo or ornrvaoos Do prmór-eo

r - neutstçÃo DE LUBR|FTCANTES (E DERrvADos) E pRoDuros RnRa ueNurrruçÃo
oos ve ícuLos DA FRoTA MUNICIPAL detâlhados na planilha em anexo.

O presente termo de justificativa decorre da necessidade de aquisrçà; crr

Fundo Municipal de Educação em manter a frota própria de .reícuios,

tanto do transporte escolar, como os de uso da secretaria cie educação eirr

condições de uso, com rnanutenção preventiva e para reparos de tais

veículos e melhores condições para o desempenho dos veículos,

objetivando atender as necessidades operacionais, transporte de alunos, c,

de colaboradores e para que isso aconteça se faz necessária a aquisiçãr-r

dos itens descritos na planilha em anexo.
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