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LICITAÇÃo or coMBUsrIvEL

O Prefeitura Municipal de ltaituba celebrou em meados de Abril

de 201e contrato t"* " 
#;;ffiüt'ooi*''ulDoRA AS para aquisição de

combustíveis o"t" "t""ãti"J'ã"""u" 
d-as secretarias' Fundos de

Assistência socil' rautii;' ;"*' EducaÉo' saúde e o Município de

Itaituba, tendo t"*" tigênlit't""t"to"t alé22 deAbril de 2020'

Prevendo a eminência de vencimento do contrato para aquisição

de combustívti' " p"t''"ão Àt"""rn co-ntrlto vigente ante a elevada

necessidade do comuustív;;';;; o bom funcionamento dos serviços da

Administração qt,r" a""ill'"J"1''**o*ot"is [Diesel s500' Diesel s-10 e

Gasolina comum)' rot""i'à11'iã"'iente solicitados ao setor de Licitação a

abertura de processo à" ii.t,"r* para contratação de empresa para

fornecer combusdvel r"àrrortr r,r"r r"rp".tiuas demandas'

Ressalta-se' abaixo as datas de 
-solicitação 

ao Setor de Licitação'

conforme extrai-se u" ;;;;;; Presencial ns 01612020 'PP:

o Secretaria Municipal de AdministraÇão - Município de

Itaituba - úa MEMO Ns 083/2020 datado e protocolado

o

71lo2l2o2o;

Secretaria Municipal de Infraestrutura - Município de

Itaiuba - via MEMO Ne OtZl}OzO datado 06/02 12020 e

protocolado 1l / 02 / 2020;

Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMDAS - via

MEMO Ne 027 lzozodatado e protocolado lll02/2020;

Secretâria Municipal de Educação - SEMED -- via Ofício ne

;;;i;;rõ datado 07 /02/2020 e protoc orado 12102/2020;

Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA - via MEMO Nq

Zi trorodatado e protocolado 12102/2020;
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conforme verificado o Município e suas secretarias soricitarão em

tempo hábil a abertura álotott"o o"'1 t"]1--l"ntratação o que após

tramites necessários " J"'ã"' publicaçóes' teve agendado para o dia

iô i i, r,o,o " ": if ,I k"'n "t 
::í:U::'ili:l""' i: t ",i::: :laquisição de combustÍveb 

,";";;;;;"; Distribuidora sA' findava -no dia

ügência do contrato tot ' ':-"J;*.i ^,., o"rfir.r nova contratação'

iíiiitroro,ou seia' havia tempo hábil para finaliz

Pois bem' em meados da abertura do Pregão Presencial a

Administração toi "tptt"iãà" 
to* e-mails 

^ 

das 3 (trêsJ principais

fornecedoras gPIRA#;: 
"t*ótto 

sABBÁ e PETRoBRAS

DISTRIBUIDORA)' to"totJ" e-mails iuntados ao nossíveis de participar do

certame, relatando trn i;; g"t"i' q" não poderiam se fazer presente

visto a pandemia do covio-riqt" iá assolava o mundo' e em meados da

segunda quinzena t" ffi;;Â;''tingi'-of,tasil e seus Estados em

proporções rttot"tnt"'-'"gúnao 
vastamente diwlgado pelo Ministério da

iaúde e Secretarias 
"t"U'* 

ã" Saúde' sendo este fato público e notório'

Ante e isto a Comissão de Licitação entendeu por cautela suspender

o certame no dia z7,o3rzozo na esperança de que tão Iogo fosse

restabelecido a normalidade fosse marcada nova data para abertura do

procedimento liciutório'

Acontece que passado exatos 9 (nove) dias do dia em que deveria ter

sido a abertura do certame' as notícias não são das melhores para que seia

restabelecido a normalidade e funcionamento dos diversos setores

nacionais. convém destacar, que como é público e notório uma das medidas

mais sugeridas para a não proliferação do úrus COVID-19' é o isolamento

social para evitar entre outras agromerações de pessoas, e assim impedir a

maior propagaçáo do úrus' Medida esta que foi adotada pelas Distribuidoras

interessadas pelo certame, que preocupadas com seus colaboradores'

Íicaram proibidos de fazer úagens para outras localidades'
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Diante isto, no dia 09/04/ 2020 foipublicado a abertura do Pregão

Presencial ne 016/2020'para23104/2020' 
tendo o mesmo sido declarado

DESERTO, conforme Ata da Sessão de Licitação em anexo'

portanto, verifica-se que a Administração na data de abertura

lz3lO4/2OZO)iá estava sem contrato de combustíveis ügente' um enorme

preiuízo se não haver novo contrato vigente para aquisição de combusúveis'

Destaco que não tendo participantes na abertura do Pregão Presencial ne

Ot6/[O[O,nesse caso por manifestada e comprovada impossibilidade de

comparecimento de representantes' torna-se impossível a realização em

tempo hábil de nova chamada ou processo' sem que haia preiuízos ao bom

funcionamento dos serviços da Administração Municipar que demandem

combustível.

Em consonância ao acima dito' verifica-se que a Administraçáo já

se encontra com os t""tt"t*-J" aquisição de. combustíveis vencidos

(22/04lz[l2íJ)e sem qualquer cenário de retorno à normalidade por conta

do úrus CoVID-19, . "rri,i 
*. irso preiuízos a Administração Municipal e

suas Secretarias para com seu regular funcionamento nos serviços que

demandam o uso de combustível, que passa a expor resumidamente por

Fundo: Município de ,oi*b" - os serviços de limpeza pública' obras de

recuperação, ampliação e drenagem de estradas e vicinais' paümentação de

úas e logradouros, recapeamenio asfáltico de vias públicas' manutenção e

troca de iluminação pública e outros; Fundo Municipal de Saúde - os

serviços de ambulâncias e SAMU' transporte de vacinas para zona urbana'

distritos, garimpos e rural, bem como para agentes de endemias e outros;

Fundo Municipal de Educação - serviços de transporte escolar de alunos

da rede municipal e estadual, distribuição de merenda escolar' distribuição

de matérias didáticos as escolas da zona urbana e rural e outros; Fundo
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Municipal de Assistência Social - serviços de campo com cobertura na

zonaruraleurbana,garimpeiraedistritos,comoConselhoTutelar,Cadastro
único do Bolsa Família - BPC - CRAS, e diversos programas do governo

federal.

Dito isto, a Secretaria Municipal de Administração do Município de

Itaituba-PA, vem apresentar e solicitar ao competente Setor de Licitação

- DICOM', com a devida vênia, tais considerações para que seja realizado

dentro dos ditames legais vigentes processo de dispensa de licitação para

aquisição de combustíveis, com base no artlgo 24' inciso V da Lei de

Licitações e Contratos Administrativos na 8'666/93 e alterações vigentes'

para que seia restabelecida a normalidade de abastecimento de

combustíveis ao Municipio de ltaituba, bem como as Secretarias'

Fundos Municipais: Educação, Saúde, Assistência Social e etc'

Posto que, diante o cenário caótico e preocuPante instalado

com a chegada do ürus COVID-19 no Brasil, não se sabe ao certo

quando as pê§soâs poderão voltar a realizar üagens e transitar sem

grandes riscos à saúde.

E, repise'se novamente, não pode a Administração Municipal

se deixar de prestar serviços essências ao seu cidadão iustamente em

um momento de enorme necessidade e aflições causadas com essa

doença ainda desconhecida na sua totalidade pelos cientistas, e para

i§so necessita grandemente de uma empresa fornecendo combustivel.

É o que se apresenta,

Pede e espera Providências

Itaituba-PA, 23 de Abril de 2O2O'
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