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REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

refeitura Municipal de ltaituba

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA

A Comissão dç Licitação do Município de ITAITUBA,,através
do(a) FUNDO MIINICIPAL DE EDUCAÇÀO DE ITAITUBA, consoante
autorização do(a) Sr(a). ÀMILTON TEXEIRA PINHO, SECRETÁRIO
MUNICITAL, DE. EDUCAÇÃO, vem abrir o presente processo
administrativo-para AQUISIÇÃO DE COMBUSTMIS E DERMDOS
DE PETROLEO PARA ÀTENDER A DEMANDA DO FUNDO
MUNICIPAL DE EPUCÀÇÁO OT ITAITUBA.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presênte Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no

art. art.24, inciso IV, da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas

altçrações posteriores, go-nfórme diploma legal 
-supracitado.

IV - "nõs casos'de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de'atendimento de situação que possa ocasionar
plejuízo ou çoruprome_ter a segurança de pessoas, obras, serviços,

.equipamentoi e..outros'ben§i públicos ou particulares, e somente para os behs
necessários ao atendimentô da.situação emergencial ou calamitosa e para as

.iparcelas de obras e.,serviçcis que possctm ser concluidas no prazo m(t.rimo de
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação
respectivos conlrdtos; '! - l
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Art. 24,: É dispensável a licitaçâo:''i. i

--I. OMISSIS. '
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

: ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

Coyts-iderando a necessidade dos set'viços públicos, considerando
ainda a múda1tça de gestão e a constataÇão de que todas as Secretarias
Municipaís íotgm 'encontradas desprovidas de condições ntínimas de

funcionamento de qerviços essenciais, a Administração Mr.micipal entendeu
que o caso em pautd' compieende-se na "2@"
prevista no art. 24, IV da L6i supracitada. Codorme DECRETO MUNICIPAL
N'045/2017 DE 2 dejaneiro de 2017.

'i , .I ' O jrresente processo administrativo tem por objeto
suprir as necessidadês do Município de ITAITLIBA. atendendo à demanda
da(o) Secretaria MunicipaÍ de Educação de ltaituba, com fu1cro no arÍ. 24,

inciso IV, da L,eil.q 8.666193, em obediência ao Princípio da Continuidade do
Serviço Públiclo, que por sua vez, viabiliza a contratação em comento,
tomando o caso . em questão, dentro das exigências requeridas por este

dispositivo. rr\

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
PETROLEO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIP

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÀO

Ora, para o funcionamento dos grupos geradores das

escolàs da zona rural, abastecimentos dos veículos e embarcações que

:t . .

DE EDUCAÇÃO qn ITAITLIBA, solicitada é imprescindível para atender e

suprir as necessidadei das atividades cotidianas e rotineiras dos departamentos
e programas desenvolvidos lela Secretaria Municipal de Educação, facilitando
desta forma o tráfego dos colaboradores na execução das tarefas diárias a qual
estão submetidos. A aquisição dos materiais se faz necessário, uma vez que,

tais maÍeriais são suma impprtância e urgência para o andamento doS serviços
executados pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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,Prefeitura Municipal de ltaituba

atendem transpo{es escolares das escolas de Ensino Fundarnental, os Centos
de Educação .{4fantil e vêículos da Secretaria Municipal de Educação, sendo
indispensável a.4quisição de combustível.

:

' aiíta assim entendo que Íal aquisição é

extremamente '- necessário ' para atender a demanda da SECRETARIA
'MTINICIPAL'DE EDUCAÇAO, podendo causar prejuízos irreparáveis no
andamento das atividades. Penóando em resolver imediatamente o problema
optou por adquirii .'os 

-matérias 
através da compra direta, por meio d

legalidade prevista nesta justificativa.

,. JUSTIFICATM DO PREÇO

A'escolha da (s) proposta(s) mais vantajosa(s), foi(ram)
decorrente de -uma prévia pesquisa de mercado entre as êmpresas:
PETRODADO CÔMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP INSCTitA

no CNPJ No 17.890;7051000L-24 Valor R$ 403.150,00 (quatrocentos e três
mil cento-e cinqqeqta reais), LEAL & COSTA LTDA FILIAL Inscrita no
CNPJ N'14.069.74410002-58 Valor R$ 412.455,00 (quatrocentos e doze
mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) e I S DE ARAUJO EIRELI
Inscrita no CNPJ N: 03.582.708/0001-96 Valor R$ 448.385,15 (quatrocentos e

quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), o que

nos permite inferir que o. p."çor encontram-se compàtivel com a realidáde
mercadológica. -

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada

com PETRODADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP Inscrita
no CNPJ N" 17.890.705/0001-24 Valor R$ 240.450,00 (duzentos e quarenta

miL quatrocentos e, cilquenta reais) e LEAL & COSTA LTDA FILIAL
Inscrita no ClrlPJ N"14.069.744l0002-58 Valor R$ 154.995,00 (cento e

cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco rea is ). . levanclo-se em
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