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RE PU B LICA TÊDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltailuba

PR(X'ESSO {I) \II \ IS1'II\1'I\'O I)E I)ISPI]\SA

A Conrissào ,:1c Licitrrçào do Mr-rnicípio ilç' ll.^lTl.lllA. atra\cs do(a) FUNI)L)
\.lUNlClPAL Dtr ASSISI I \( lA S(X'1.\l D[. IT.\llL I:]A. consoante rllrtorizaçào do(a) Sr.tx).

SOLANCE MOREIITA l)li ,\(Jt I \R. 5lr( Rl.l/\Rl,\. \cnr alrrir o presente processo
ldrrini5trari\o pari AQt,lslçÀo DL c'O\llJt.stlVl:lS L l)LRIVADOS DE PETROLEO PARA
ATENDER A DEMANDA I)O I,'l.,\IX) N,lIJNIC'IPAI- DE ASSISTENCIA SOCIAL,

DA FUNDAMENTAÇÃO t,EGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no aft. art. 24. inciso
lV, da Lei Federal n 8.666. de 2l dejunho de l99l e suas alteraçÕes posteriores, conlorme diplonra
legal supracitado.

ArÍ.24 - E clispensável a licitaçào

I. OM ISSIS

lV - "nos c'tt.to.s clc emergêttcitt ou de cukmid,tde púhlicu. quantlo L'oracterízudu
urgêntia de alendimento de \iluu\ài que l)\\o ucttsionar prcjui:Lt ou compft)melcr ct .segurAnçu tle
pessoas, ohras, serviços. etluipunetúos e o lros bens, públicos ou purlicttlures, e somente paro as

bens necessários ao aÍendimentu /a situação enrergencial ou calamilosa e pora a:; parceLa.s de
obras e serviços que possdm ser concluídas no prazo máxino de 180 (cento e oitenla) dias
consecutívos e ininterruplos. contados dq ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogaçõo dos respeclivos contruto.s. "

( onsideranrlL.t u necc.rsitlctdc clct.t .scrtiços ltiblic',t.r. cctnsiclctctnclo olncla a mudançct
cle ge:;lão e a conlitatuçAo (l? (lk ladu\ us ,\ecrcturict.: Munic'i1tLti.t ft»tm ctLonlrudu.\ de,sltrotidu.s
de concliçõas ntínimu.s de .fi.tttc'iottuntento cle .tcrtiço.s d.\.!(,/?c t.l.r. u ALlnini.:tração .\1uníci7rl
entencleu que o cuso em pa|ta cwmpreende-.se n« "siÍuttctio emergencial e colamiÍosa" previsla no
art. 21. If du Leí suprctciluclt. (ort/ôrnc DEC'RETO tÍL-.r'1( lP.1L J:'015,'1017 DE 2 de joneiro cle
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RE Pt] BLICA FÊDERATIVA DO BRASIL

FSTADO DO PARÁ

PreÍertLra Munrt rpal dp rl.rt.rh;

.t t ist'r FIcA'f IVÂ l)A coN"II{AI A( 
^o

O presente processo administrativo tem por objeto suprir as

necessidades do Município de ITAITUBA. atendendo à demanda da(o) FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAITUBA. com fulcro no an. 24. inciso IV. da Lei n." 8.666193. enr

obediência ao Princípio da CorttinLridade tlo Serriço Públrco. que por stla \ez. liabiliza a

contratação em comenlo. torlrn(l() () caso !,rn qLlcsllio. rlcntro (l0s crigôncias reilttetidas por csle

clispositivo.

AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO
PARA ATENDER A DEMANDA DO FL]NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,.
solicitada é irnprescindível para atender e suprir as necessidades das atividades cotidianas e

rotineiras dos departarnentos e prograulas desenvollidos pelo Fundo Municipal de Assistência

Social. facilitando desta tbrma o tráf'ego dos colaboradores na !.\ecuçâô das taretirs diárias a qual

estão subnretidos. A aquisição dos materiâis se Íàz necessário. Ln]a vez que. tais mâteriais são sun]a

irnponância e urgência para o anilanrento dos serviços executados pelo Fr-rndo Municipal de

Assistência Social.

Ora. o transpone responsável pela circLrlação de pessoal e materiais
indispensáveis à manutenção cla máquina pública. sendo indispensável a aquisição de combustível.

Ainda assim entendo que tal aquisiçào e extremamente necessário para

manutenção desta Secretaria. podendo carrsar prejuizos irrcparáreis no ancianrento das atividades. A
Adrrinistração pensando enr |esolvcI irnediatanrenle o problr'nra optou por adquirir os matérias
atraves da conrpra direta. pol nreio da lcgllidade pre\isli:l rrr'51a.irLStiÍlcativa.

.] US'I I[ IC,.\TIVA DO PI{E('O

A escolha dâ (s) proposta(s) rrais ranta]osais.t. lbi(ram) drcorrenle dr'uma préria
pesquisa de mercado entre Íls enlples.rs: PETRODADO COMERCIO DE COMBUSTMIS
LTDA EPP Inscrita no CNPJ N" 17.890.705/0001-24 Valor RS 90.500,00 (noventa mil e

quinhentos reais). LEAL & COSTA LTDA FILIAL Inscrita no CNPJ N"14.069.74,1/0002-58
Valor R$ 88.997,50 (oitenta c oito rril norecentos e noventa e 5L'te reais e cinquenta centaYos)e I S

DE ARAUJO EIRELI lnscrita no C\l']J N" 01.582.708/0001-96 Valor R$ 911.768,10(no\enta e

quatro mil setecentos c sessenta e oilo leais c dez centa\os). o rlLLe nos pe|nritc inÍerir qLrc os preços

enconllar'r'r-se conrpalír el conr a [eal j Jlrde ntcrcatlolr)giclr.
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Rlrrl liliil,.i ltl)i:liÂT \rÀ i! i,i,',:,il
E S IADO DO PARA

Prefeitura Municipal de ltaituba

Face ao exposto. a contrataçâo plelendida dere ser realizada com PETRODADO
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP Inscrita no ('NPl N" I7.890.705/0001-24 Valor
R$30.275.00 (trinta mil dlrzentos e seteÍrta e cinco leais) e I.EAL & COSTA Ll DA FlLIAl.
Inscrita no CNPJ N"14.069.74410002-58 Valor R$5.1.677.50 (cinquenta e quatro mil seiscentos c

setenta e sete reais e cinquenta centavos), levando-se ern consideração a melhor proposta ofenada.
conforme documentos acostados aos autos deste processo.
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