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'REqÚBLTCA FEDERATTVA DO BRASTL

I i esrnoo Do PARÁ
i Piefeitura Municipal de ltaituba

- PROCE§SO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA

A Conlissão _de I Licitação do Município de ITAITUBA, através do(a)
PREFEITURA MLINIChAL DEi ITAITUBA, consoante aurorização do(a) S(a). VALMiR
CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO, vem abrir o presente processo administrativo para
AQUSIÇÀO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A
DEMANDA D,A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA.

DAhUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontrâ-se fundamentada no art. art. 24, inciso
IV, da Lei Federal n 8.666, de 2l de juúo de 1993 e suas alterações posteriores, conforme diploma
legal supracitado.

Art.24 -. É disp-ensável a licitação:

I - OMISSIS

IV -- "nos casos- dê, emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimentqde situpçQo que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços,'àquipame:ntos e outros bens, públicos ou parliculares, e somente para os
bens necessórios ao atendimento.da situacão emergencial ou calamitosa e para as parcelas de
obras e serviços que possam serrconcluídas no pr?zo máxímo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos -e .ininteftuptgs, contados da ocorrência da gríergência ou calamidade, vedada a

.prorrogação dos respectiyos contratos; "

Considerandó a nebessidade dos seniços públicos, considerando ainda a mudança
de gestão e a constataçãt)'de que todas as Secrelarias Minicipais furam encontradas tle.sprovitlas
de condições mínimas de funcionamento de serviços essenciais, a Administração Munícipal
entendeu que o caso em pauta compreende-se na "situacúo emergenciol e calamilosa" previ.sta no
art.'24, IV da-Lei supracitada. eonforme DECRETO MUNICIPAL N' 045/2017 DE 2 de janeiro de
2017.
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JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÁO
tt

O .-presente processo administrativo tem por
necessidades do Município de fTAITUBA, atendendo à demanda da(o)

objeto suprlr as

PREFEITU RA
MLINICIPAL.DE ITAITUBA, com fulcro no aÍt.24, inciso IV, da Lei n.'8.666/93, em obediência

.ao Princípio da Continuidade- do Serviço Público. que por sua vezr viabiliza a contratação clrl
comento, tornando q caso êm quest{o, dentro das exigências requeridas por este dispositivo.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

estaoo Do PARÁ

Píefeitura Mu nicipal de ltaituba

AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEiS E DERTVADOS DE PEIROLEO
PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA, solicitada é

imprescindível para atender e luprir as necessidades das arividades cotidianas e rotineiras dos
departamentos e programas deSenvolvidos pela Prefeiiura Municipal. facilitando desta forma o
tráfego dos colaboradores na execução das tarefas diiírias a qual estão submetidos. A aquisição dos
materiais se faz necessárip, uma üez que, tais mareriais sâo suma importância e urgência para o
andamento do_s serviços e_xecuta_doslpela Prefeitura Municipal.

Ora, o transpoite responsável pelâ circulação de pessoal e materiais
indispensáveis à manutenção da má!1uina pública, sendo indispensável a aquisição de combustível.

Ainda assim entendo que tal aquisição é extremamente necessário para

manutenção do município, podendo causar prejuízos irreparáveis no andamento das atividades. A
Administração pensando em resolver imediatamente o problema optou por adquirir os materias
através da compra direta, por meio da legalidade prevista nesta justificativa.

]-. JUSTIFICATIVADOPREÇO

A escolha da (s) póposta(s) mais vantajosa(s), loi (ram) decorrente cie uma prévia
pesquisa de srercado-.erúre as -empresas: PETRODADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA EPP Inscrita no CNPJ N' 17.890.705/0001-24 Valor RS 2.759.165,00 (dois milhÕes
setecentos e cinque-nta e nove -mil cenio e sessenta e cinco reais), LEAL & COSTA LTDA
FILIAL Inscrita no,CNPJ, N"14.069.7 4410002-58 Valor R$ 2.895.210,00 (dois-milhões oitocentos
e noventa e cinco mil duzentos e dez reais) e I S DE ARAUJO EIRELI Inscrita no CNPJ N'
03,582.708/0001-96 Valor R$ 3.14§.486,20( três milhÕes cento e quarenta e cinco mil quatrocentos
e oitenta e seis reais e vinte cenlavos), o que nos permite inferir que os preços encontram-se
compatível com a realidade mercadológica.

Face ao eiposto, a conúatação pretendida deve ser realizada com PETRODADO
COMERCIO DE CQMBUSTIVEI§ LTDA EPP lnscrita no CNPJ N" 17.890.70510001-24 Valor R$
2.504.485,00 (dois milhôe§ quiúe4tos e quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais) e LEAL &
COSTA LTDA FILIAL Iúcrita n%CNPJ N" 14.069 .144t0002-58 Valor R$ 240.090,00 (duzentos e

quarenta mil noventa reais), levando-se em consideração a melhor proposta ofertada. conforme
documentos acostados aos autos deste processo.
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