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REBÚBLTCA FEDERATTVA DO BRASTL

: ESTADO DO PARÁ
, ' Piefeitura Municipal de ltaituba

-.PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA

A Comissão det-icitação do Município de ITAITUBA, através do
(a), FUNDO -MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA, consoante
autorização do (a) Sr.(a). IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETÁRIO
ML|NICIPAL DE SAUDE,;vem abrir o presente processo administrativo para
AQUISIÇÃO DE CQMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA
ATENDER A DEMANDA DO FTINDO MLINICIPAL DE SAUDE DE
ITAITI'BA.

DA FUNDAMENTÀÇÁO LEGAL
..1 ,,5,, i

- A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no
art. art.24, inciso I!, da Lei Federal n 8.666, de 2t de junho de 1993 e suas

alterações posteriores, confonne diploma legal supracitado..,i,.r. 
I

Art. 24 - E dispensável a licitação:

, ',r, i

- lV- lnos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada <trgência de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer
equipamenÍos e outrbs ben§,

necessarios ao atendimenÍor

a seguranÇa de pessoas, obras, serviços,
públicos ou particulares, e somente para os bens
da situação emergencial ou calamitosa e para
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parcelas de obíAs'eçerviço; que possam ser concluídas no piazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias consecutiyos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos
respecl ivos contralos ; "

Consid.erando à necessidade dos serviços públicos. considerando
ainda a mudança iÍe gestão e a constataÇão de que Íodas as Secretarias
Municipaís foram encontiadas desprovidas de condições mínimas de

Juncionamgnto -de. serttiç_os,essenciais, a Administração Municipal entendeu
que o caso em. pauta compreende-se na "@"
prevista no art.-24, IV da Lei supracitada. Conforme DECRETO MUNICIPAL
N" 045/2017 DE 2 dqjanei/o de 2017.

" JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

; ,\.

O'presente processo administrativo tem por objeto
suprir as necessidades do Município.de ITAITLIBA, atendendo à demanda
da(o) FUNDO:MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA, com tulcro no art.
24, inciso IV, da Lei n.o 8.6;66193, em obediência ao Princípio da Continuidade
do Serviço Público,.,que pôr sua vez, viabiliza a contrataçãô em comento,
tomando o ca§o em que$ão, dentro das exigências requeridas por este
dispositivo.

. 
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE

PETROLEO PARA.,ATENDER A DEMANDA DO FLINDO MTINICIPAL
DE SAUDE DE ITAITUBA, solicitada é imprescindível para atender e suprir
as necessidades das atividades cotidianas e rotineiras dos departamentos e

programas desenvolvidos pelo .Fundo Municipal de Saúde, facilitando desta
forma o tráfego-dos colaboradores na execução das tarefas diárias a qual estão
submetidos. A âquiqição dôs materiais se faz necessário, umà vez que, tais
materiais são de suma importância para facilitar no translado das ambulâncias
em situações de urgência e emergência, para um melhor atendimento á
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população que.necessitar dÇs serviços das mesmas, e ainda para ô andamento
dos demais serviços executados pelo Fundo Municipal de Saúde, sendo
indispensável íaQuisição dé combustível.
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extremtmente necessan

-i
Àiriau assim entendo que tal - aquisição é

a pdia manutenção do Fundo Municipal De Saúde De
Itaituba, podendo causar prêjuízos irreparáveis no andamento das atividades.
A Administração pensando em resolver imediatamente o problema optou por
adquirir os materiais através da compra direta, por meio da legalidade prevista
nesta justificativa.

,', t

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha dá (, proposta(s) mais vantajosa(s), foi(ram)
deÇorrente-. de- umq prévia pesquisa de mercado entre as empresas:
PETRODADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP lnscrita
no CNPJ N" 11890.70510001-24 Valor RS 119.439,00 (cento e dezenove mil
quatrocentos .i't.irrta e nove reais), LEAL & COSTA LTDA FILIAL
Inscrita no CNPJ N" f 4.06q744/0002-58 Valor R$ 121,497,50 (cento e vinte
e um mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) e I S DE
ARAUJO EIITELI Inscrita no CNPJ N" 03.582.708/0001-96 Valor R$
130.348,44(cento e trinta mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e

quatro centavos), o que nos permite inferir que os preços encontram-se
compa(ível com a reálidade mercadológica.

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com
PETRODADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP Inscrita no
CNPJ N" 17.890.7q5l0001-24 Valor R$ 68.286,00 (sessenta e oito mil
duzentos e oitenta e seis reais), e LEAL & COSTA LTDA FILIAL Inscrita no
CNPJ N"14.069.74410002-58 Valor RS 48.201,50 (quarenta e oito mil
duientos ê- um Eais e cinquenta centavos), levando-se em consideração a
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