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AQUISIÇÀO DE DERIVADOS DE PRETOLEO PARA I2 MESES

JUSTIFICATIVA

A infrâestÍutura uÍbana do municipio de Itaituba no que consiste a pavimentação

uÍbana, ela foi müto mal planejada no passado e desta forma, há a necessidade de

recuperação quase que na sua totâlidade, pÍecisando de uma gtande mobilização de

equipamentos como máquinas e caminhões diutumamente, onde se tem um gasto muito

elevado de lubrifi cantes.

A malha viária de nosso municipio é muito extensa e o índice pluviometrico em

nossa região é muito elevado, danificando desta lorma nossas estradas vicinais onde há a

necessidàde constante de recuperação. Por esse motivo, as maquinas necessitam de

lubrificação constante para o bom desempenho dos equipamentos que irão mantel a

tral'egabi lidade das estradas vicinais.

Os serviços de limpeza urbana também demandam a mobilização de muitos

equipamentos para manter a cidade limpa, necessitando de lubrificação para manter a

frota lubrificada para os sewiços diuturno da diretoria de urbanismo. A diretoria de

mantem um serviço de coleta em toda a cidade e em todos os distritos do município de

Itaituba.
A drenagem de ltaituba é insuficiente para o grade crescimento desordenado que a

cidade teve nos últimos anos. Precisamos concluir duas grandes redes de drenagem

tubular em 2020 e iniciar outras redes de drenagem onde há a necessidade de mobilização

de equipamentos que necessitam de estarem constantemente lubrificados para limpeza de

valas, escavação, assentamentos de tubos e outros serviços correlatos

Cada setor da secretaria de infraestrutura tem a sua demanda necessária de lubrificantes

para seus veículos como descrito abaixo.

-- Manutençâo da Secretaria de Infraestrutura. Dotação 2.091 A Secretaria

necessita desses lubrificantes paÍa diveÍ§as atividades que irão alender diversos serviços

na zona urbana e rural, onde também atendemos demandas sociais de outras secretalias.

SCNdO; 04 MOTONIVELADORAS, 04 PÁS CARREGADEIRAS, 7 CAMINHOES

BASCULANTES DE 14 M3, 03 ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS, 04 ROLO

COMPACTADOR, 03 CAMINHOES PIPAS, 04 RETROESCAVADEIRA, OI

VIBROACABADORA, OI CAMINHÃO ESPARGIDOR, 02 CAMINHÔES MELOSA

-- Manuteúção dos Serviços de Limpeza Pública- Dotâçâo 2.093 -- A diretoria de

urbanismo é a encarregada de manter a cidade limpa como; coleta de lixo, capina de ruas,

varrição de ruas e praças, limpeza de bueiros e valas, retirada de entulhos, roçagem de

ruas e avenidas, limpeza dos cemiterios e muitos outros serviços. Sendo; 02



MOTONIVELADORAS, 02 PAS CARREGADEIRAS, 5 CAMINHOES
BASCULANTES DE 14 M3,01 ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS, OI CAMINHÃO
PIPA, 02 EMPILHADEIRAS, 04 RETROESCAVADEIRA 06 CAMINHOES PAPA
LIXO. Poíanto, todos esses serviços demandam a necessidades de mobilização de muitos
equipamentos para poder manteÍ a cidade e a sede dos distritos limpos, havendo a

necessidade de manter os equipamentos lubrificados diariamente.
Apos a justificativa relatada acima, solicitamos que seja adquirido os lubrificantes

mencionados pa.ra poder atender o planejamento da secretaria municipal de infraestrutura
pelo periodo de 12 meses.
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REPUBLICA FEOERATIVA DO BRASIL
ESTADO OO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

OBJETO: Aquisição de derivados de petroleo 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 açóes

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

condições de operacionalidade.

Ressalta-se que os derivados de petróleo são 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 Unico (Bolsa Família, BPC), CRAS, Programa I

lnfância 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

justiÍica pelos argumentos acima relatados.

S cia Social
Dec. no 00712017

Sêcretaria Municipal de Assistência Social - SEMDAS

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

Sola

E-mail: sêmdasitaitubê2017@smail.com

\



SECRETARIÂ MUNICIPAL DÊ §AUOI:

SEÍt,lSA
-s^ÚoE FÚaLrcÂ coM ouattoaDE,

PREIEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secrctària Municipal dc Saúde

oFtcto/sEMs A N" 27 t2020

A DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificativa para aquisiçáo de derivados de petróleo, para suprir a

demanda do Fundo Municipal de Saúde de ltaituba, por um período de 12 meses.

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio destes, justificar a Vossa

Senhoria a aquisição de derivados de petróleo, através de processo licitatório, para

para suprir a demanda do Fundo Municipal de Saúde de ltaituba, por um periodo de

12 meses.

A aquisição de derivados de petróleo, tem por Íinalidade atender as

necessidades da secretaria Municipal de saúde de ltaituba, para manutenção dos

veiculos, tais como ambulâncias, para garantir a saúde pública, uma vez que se trata

de serviços contínuos e que não pode ser paralisados, já que vidas correm risco se

não forem socorridas em tempo hábil.

Ademais, informo que a manutençáo 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
região, sempre com objetivo de cumprir suas atividades finalísticas.

Ressalta-se, que se deve entender como contínuos então os serviços
essenciais ao funcionamento da máquina administrativa, aqueles que não podem
sofrer solução de continuidade sob pena de causar prejuízos, o que ocorre com as
despesas em análise.

Por tanto, justifica-se a contratação de empresa especiarizada para
fornecimento de derivados de petróleo, ante a necessidade de manutenção dos
veículos usados para atenderem os serviços do Fundo Municipal de saúde de
Itaituba/PA, sendo que as quantidades estimadas foram fixadas com base no
consumo médio verificados nos anos anteriores.

considerando ainda, que em razáo do dever de garantir os serviços de
saúde, não pode o Município correr o risco de adiar a aquisição de derivados de
petróleo, devendo buscar na lei e nos
Pública uma forma de solução que vá ao

flnct pios norteadores da Administração
en o interesse público

Av. Marechal Rondon. s./n - Bairro Boa Esperança _Tele
_ E-mail: senrsa@ jtaituba.oa.gov.br

Íàx: (93) j5l8-2002 CEp: 68i I
,/ iamax.orad ol0itaituba pa.gov. br

raituba Pará

Itaituba-Pará.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria Municipal de Saúde

Dessa forma, ao recebimento deste Ofício solicita-se a avaliaçáo do
processo anexo, com emissão de parecer administrativo proferido por esta Diretoria,
para que, ao fim, seja encaminhada ao setor competente, que formalizará o

Processo Licitatório para contrataçáo de empresa especializada no fornecimento de
derivados de petróleo.

É a justificativa.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Ia dio
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Municipal 07 1 12019.

Av Malechal Rondon, s/n-Baino Boa Esperança -Telefax: (g3)35lg-2002 cEp: óglgI-010_Itaituba_paráE_maii: semsa@iraituba.na.eov.br I iu.u*.rirOo@ituitubu.pu.sou.ú,



Á"-SEMED:§
-,r in. É,- r4,/,r-r-cllp

GOVERNO OO ESTAOO Oô PARÁ
PREFEIIURA MUNICIPÀL DÊ IÍÁIÍUBA

sEcREÍÀRiÂ MUt{tCIPAL DE EDU-CAçÃO
GABINETE DO SECRETARIO

JUSTIFICÀTIVÀ

OBJEIO: ContrâtaÉo de pessoa jurídicâ parâ fornecimento de produtos derivados do Petróleo (óleo 2 tempos

API YC, óleo 2 NAUTICO, óleo lubrificante paÍa diferencial/câmbio SAE 85\lú90, óleo lubriÍicante SAE 90 API GL4,

Fluido dê Frêio, óleo 4 tempos 2OW5O, Graxa Lubrificanto, Óleo Hidráulico 1O W, óleo lubríicânte 'l5W4O frasm,

óleo lubriÍicânte 15W40 baldê, Fluido para Radiadores) por 12 meses, párâ alênder es necêssidades da SEDE da

Secretaria Municipal de Educação, bem com dos Trensportes Escolarês quê se encontram sob a responsabilidade

da Esfera Públice Municipal..

A legislaçáo estabelece, em linhas gerais, o rito a ser seguido, possibiliÍando a contratante manifestar o

v intêrêsse pêlo píeciso o nec€8sário atendimento, com fins âo bom ândamento da EducsÉo Públicâ

Municipal, no qu€ diz Íospoito â conduçào, por tranôpoÊe escoler, de alunos da Rede de Engino

Públco Municipal aos looeis de destinos escolas/rêtornos, bem como gaÍantir trantportg sm boaE

condlçôes favorecendo â SEDE da Secretaria Municipal de Educaçáo realizar atendimentos com

eÍkÉcia junto às Unidades de Ensino- Que para tanto, por ser de caráter necessário ê fundâmental a

EsfeÍa competente deverá financeiramente garantir a aquisiÉo de produtos derivados do petróleo, uma

vez que as estruturas físicas dos veículos e condiçóes de segurança é um direito humano fundamental

e que deve ser assegurado dê modo igualitário a todos quê dos transport6s precisam. Para fins de

embâsamento, seguem as exposiçôes de motivos; í. diante do orande oua ilat ivo de lnstituicôes de

Ensino P blico Municioal ou se encontrâm so a rêsoonsabili da PMl. ouo dêDendem dê
transportes pera conducáo de alunos, recebimento de livros, alim escolar. êtc. . ando os

cuid so co vet

servi essenciais. como a conducâo dep rodutos fundamentais oa ta o bom andamento do ano letivo:

3.adeterioracáo da pela do temoo. mcomoa0 dade de u oue se util m dos
veículos oue atende a Educacáo Pública Municioal; Pois bem, ao gue nos referimos aos lrâm1es
necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMl, aberlura de procedimentos licitatórios
nos termos da Legislaçáo em vigor quanto ao OBJETO: Contratação de pessoa Jurídica para fornecimento
de produtos derivados do Petróleo (óleo 2 tempos API Yc, óleo 2 NAUTlco, óleo lubrificante para
diferencial/câmb,o sAE 85w90. óleo lubriícante sAE 90 API GL4, Fluido de Freio, óteo 4 tempos 2owso, Graxa
LubriÍicante, Óleo Hidráulim 10 w, óleo lubrificantê 15w40 frasco, ólêo lubrificante í sw40 batdê, F|uido para
Radiadores) por í2 meses, para atsnder as necsssidades da SEDE da secrêtaria Municipal de Educação, bem
com dos Transportes Escolares que se en@ntram sob a responsabilidade da Esfêra pública Municipal..
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