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DSTUÍ'O TÉC,{/:CO PRE,LIIWII{AR

1. REQUTSTTANTE
GABINRTE DA PREFEITA MUNICIPAL.

2. SUGESTÃO DE OBJETO PARÂ CONTRÂTAçÃO
CONTR.ATAçÃO DE EMPRESA PARÂ FORIECIMEIIÍTO COMBUSTÍVEIS E GÁS
GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS
ESPECTIVAS SECRETARIAS.

3. DF^SCRTçÃO DA NECESSTDADE
A necessidade da contrâtâção inicia pelo vencimento do procedimento licitâtório do
ano de 2021 sendo imprescindÍvel nova contrataçáo para os devidos fornecimentos
que não podem ser interrompidos faz-se necessárria a íorma7ízaçâo de novo
instrumento contratual, mediante procedimento iicitatório.

A aquisiçáo de combustíveis visa o abastecimento dos veículos pertencentes a
Secretaria Municipal de Planejamento, orçamento e Finanças que realizam o
deslocamento de equipes/ servidores para realizaçào de fiscalização,
acompanhamento, entrega de materiais e diversas atividades desenvolvidas pela
Secretaria Municipal, a necessidade de Contrataçâo de empresa para fornecimento
de Recargas de Gás e Botijas completas de gás GLP 13kg visa atender as
necessidades das copas dos setores interligados que utilizam fogáo a gás, das copas
no que concerne a preparação de café, chá e preparo de alimentos e também no
preparo da alimentação dos servidores da rede pública

4. NORMATIVOS NORTEAI)ORES PARâ, SEREM UTILIZADOS NA
coNTRATAçÃO
A licitaçáo deverá ser reaJizada utilizando-se a modalidade PREGÃO, em sua forma
ELETRÔNICA poT SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO tipo MENOR PREÇO com
observância aos preceitos de direito público e, em especial da Lei n' 10.520 de
17 / 07 / 2OO2; do Decreto n" lO.O24, de 20 I 09 I 20 19; Decretos n" 7 .a92 I 20 13 Lei n"
14.133 de OllOal2O2l; IN" 40 de 22lO5l2O2l, Decreto Municipal n"4.883 de
25 l05l2O2L e outras correlatas.

5. REQUTSTTOS MÍNIMOS PARÂ A CONTRÁçÃO ''l

a) Os serviços a serem contratados se enquadram como comum, pois os padrões de

dese mpenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de

especificações usuais no mercado.

Desta forma, as Secretarias Municipais solicita a realízaçá.o de procedimento
licitatório adequado.
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b) A contratada possibilitará a fiscalização pela contratante quanto à distribuição,

controle e qualidade dos produtos.

c) O abastecimento dos veículos deverá ser efetuado nos postos de revenda de

combustÍvel do fornecedor em bombas especíÍicas para â administraçâo pública

devidamente identificadas.

d) Os produtos devem âtender às normas da Agências Nacional do Petróleo.

e) O fornecedor deve comprovâr que eslá cadastrado como distribuidor autorizado

pela Agência Nacional de Petróleo.

f) O fornecedor deverá estar em uma circunstância de até 10km do Município de

Juruti.
g) O fornecimento deverá ocorrer 24h todo os dias.

6. ESTIMÂTWA DA QUANTIDADE DA CONTRÂTAçÃO
Para levantamento do quantitativo total estimado da aquisição, usou-se por base a
Planilha de Controle de Gastos do ano anterior acrescida uma margem de segurança
de 25o/o pois não edste possibilidade de estimar o quantitativo real a ser utilizado.
JustiÍicando as eventuais necessidades de locação de veículos, embarcações e

motocicletas ou aquisiçáo dos mesmos. A projeçáo de utilüaçáo é para 12 meses.

Quanto as demais estimativas das quantidades, estas foram consideradas normais
e adequadas, considerando, em todo caso, a quantidade de veículos existentes na
autarquia âtualmente, fato que poderá ser alterado proporcionalmente a quantidade
de veículo adquirido pelo órgáo ou autorizaçáo

7. ESTTMATwA DO VAT,OR DA CONTRÂTAçÃO

a) Metodologia aplicada:
A metodologia aplicada foi com base na cotâçào de orÇamentos realizada com
potenciais fornecedores locais que estáo no câdastro de fornecedores da Prefeitura

1 cÁs DE cozrNHA BorrJÃo coM 13kg (cl.p) CARGA
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OLEO DIESEL COMUM LITRO 663560

LITRO 4325004
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Municipal para maior precisáo dos valores praücados tendo em vista que a ANP não
desenvolve pesquisa de preços no município de Juruti disponibilizando somente na
cidade de Santarém onde os vâlores sáo inferiores ao de mercâdo local por requerer
mais logística de transporte e agregação de impostos e taxas, os preÇos do mercado
local por gozarem da presunção de veracidade, devem ter precedência em relação à
utilizaçáo de cotações feitas diretamente com empresas do mercado segundo

ITEM

3

Acórdão 452 20t9

8. JUSTIFICATTVA DE PARCELAJtrENTO OU ilÃO DA COI{TRATAçÃO
Considerando a especiÍicidade do objeto a ser licitado, entendemos que cabe o
parcelamento do mesmo, em razâo de tratar-se de uma intermediaçâo direta entre
a Administração Pública e o efetivo prestador de serviço, contrataçáo no âmbito da
qual fica o intermediário (empresa credenciada) responsável pela consolidação de
dados sobre a frota veicular, possibilitando maior celeridade, economia, fiscalização
e controle dos gastos. A combinaçáo entre o atendimento ao imperativo da eficiência
logística e à vantajosidade econômica mediante a prospecçáo, em contexto de ampla
competitividade, de proposta que oferte â necessáriâ conveniência com os menores
custos pelo fornecimento dos produtos em questáo, gerando uma maior eficiência
do controle do consumo de combustível e um direcionamento objetivo do local que
fornece, a licitação poderá ser dividida em O2 (dois) lotes distintos, permitindo a
possibilidade de participaçáo de maior número de fomecedores, sendo 1 para o item
1 e outro para os itens 2,3 e 4, sendo também permissivo um único vencedor de
todos os itens.

O objetivo é registrar preços fornecidos por empresâs ao qual serâo responsáveis
pelo abastecimento de combustíveis e gás glp pâra a Secretaria de Planejamento,
náo havendo prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala,

e nem restriçáo ao caráter competitivo da licitação. Vale destacar que há no mercado
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e no município várias empresas que oferecem os produtos de modo a manter a
compeütividade necessária à disputa. Ressaltamos também que de acordo com o
Art. 3" do Decreto N" 7.89212013, será adotado preferencialmente o Registro de
Preço quando houver necessidade de contratações frequentes (Inc. I do Art. 3"), o
que na contratação pretendidâ pela Administraçáo, em virtude da impossibilidade
de estocagem do material e da previsão orçamentária, permitindo várias
contrataçôes durante o período de 01 (um) ano, situação sanada peia utilizaçáo do
Sistema de Registro de Preços. O Inc. II do Art. 3" tÍaz a previsâo de adoçáo do
registro de preços para aquisição de materiais pela Administraçáo com previsáo de
entregas parceladas para o desempenho de suas atribuições, justiÍicando a
utilizaçào do Sistema de Registro de Preços no presente certame, visto que o
planejamento de aquisiçáo foi realizado para o período de 01 (um) ano, ocasionando
entregâs parceladas e eventuais, identilicamos também a realízaçâo de várias
licitações no modelo que propomos, incluindo pregões já realizados nos anos
anteriores; com isso entendemos haver vantajosidade para a Administraçáo no
parcelamento do Objeto em epígrafe.

9. CONTRATAçÓES CORRELTTAS E/OU INTERDEPENDENTES
Náo se verifica contratações correlatas nem interdependentes pâra a viabilidade e
contrataÇáo desta demanda, sendo a contrataçáo gerenciada diretamente entre â
Administraçáo Pública e o fornecedor.

10. POSSÍVEIS IMPACTOS A"DÍBIENTNS
Quanto a questáo dos impactos ambientais, a contrataçáo em tela, tem como base
observar as informações contidas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis",
disponibilizado pela Consultoria-Geral da Uniáo no sítio
"http: / /www.agu.gov.br/page /content/detail/id-conteudo I 4OO7 87" , a
CONTRATADA deverá atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade,
inseridos âgora nos princípios da apiicação da leí 14.l33l2O2l,

Além disso, a mesma deverá credenciar, preferencialmente, estabelecimentos que
estejam plenamente adequados as respectivas legislações reiacionadas a
sustentabilidade e correlatas vigentes, inclusive, referente ao abastecimento de
combusúveis, pós consumo, e demais produtos e serviços relacionados ao objeto a
ser licitado e da acomodaçáo das botijas.

Os materiais ofertados devem ser fornecidos por fornecedores compromissados com
o meio ambiente, que marltenham programa continuado de sustentabiiidade
ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores,
comprovem que cumprem a legislaçâo ambiental municipal pertinente ao objeto da
licitação.

11. RESULTADO PRETENDIDO COM A CONTRÂTAçÃO
A contratação tem por finalidade o perfeito cumprimento de suas funções

institucionais, e prover os meios que possibilitem a execuçáo de suas metas, a

utilização da frota é imprescindÍvel para que os mesmos atendam adequadamente
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enquânto serviço público, buscando sempre a melhoria dos serviços prestados por
este órgáo, para o a.lcance e sucesso da atuaçáo administrativa das Secretarias de
Educação, assim como o de preparo de diversos tipos de refeições que necessitam
de gás GLP.

12. JUSTIFICATIVA DE VIABILIDADE
Assim, considerando o exposto, a pesquisa de preços reaJizada, o levantamento do
orçalnento estimado da licitaçáo e a existência de recursos orçamentários para
cobertura do mesmo. entendemos ser VIÁVEL e NECESSÁRIA a contrataÇáo
demandada.

LUC;DIA BENITAH DE Assinado &Í61+tLOB de fevereiro de 2022'

ABREU :i:^ll+i'rt'^'J|lt,
BATISTA:43973949204 sntrsrn, 43s7 3s4s2o4
LUCIDIA BENITÁH DE ABREU BATISTA

Prefeita Municipal de Juruti

t
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Sf, CRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ N' 30.522.580/0001-48

1. REQUISITANTE
StrCRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA?

2. SUGESTÃO DE OBJETO PARA CONTRATAçÃO
CONTRATAÇAO Dtr trMPRESA PARA FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS E CÁS
(GLP) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DE JURUTI.

3. DESCRTçÃO DA NECESSTDADE
A necessidade da contrataçáo inicia pelo vencimento do procedimento licitatório do
ano de 202 1 sendo imprescindÍvel nova contrataçáo pa-ra os devidos fornecimentos
que náo podem ser interrompidos faz-se necessária a formalizaçáo de novo
instrumento contratuai, mediante procedimento licitatório.

A aquisição de combustíveis visa o abastecimento dos veículos pertencentes
a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA que que será utilizado para
abastecimentos das Máquinas Pesadas (coletores, basculantes, rolo compactador,
motoniveladora, W-200, L2OO e demais máquinas, e o veiculos pertencentes a
SEMINF), de apoio a Secretaria, apoio Terraplanagem que realizam os serviços
como: Manutenção e abertura de estradas e Ramais Zona Rural, apoio aos Serviços
de Eiétrica que sáo realizados na Zona Urbana e Rural, e os demais serviços que são
realizados nas Subprefeituras no Município, e o Departamento Municipal de
'lrânsito - DEMUTRÂN, sendo de responsabilidade da Secretaria Municipal de

\J Infraestrutura. Desta forma, a Secretaria Municipal solicita a realizaçáo de
procedimento licitatório adequado.

4. I{ORMATTVOS
coNTRATAçÃO

NORTIADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA

A licitaçáo deverá ser rea)izad,a utilizando-se a modalidade PREGÃO, em sua forma
trLETRÔNICA por SISTEMA DE REGISTRO DE PRtrÇO tipo MENOR PREÇO com
observância aos preceitos de direito público e, em especial da Lei n" 10.520 de
17 /07 /2OO2; do Decreto n" lO.O24 , de 20 l09 l2olg; Decretos n" 7 .a92 /2013 Lei n"
14.133 de Olloal2O2I; IN'40 de 22lO5l212l, Decreto Municipal n'4.883 de
25 /05 /2O2I e subsidiariamerúe a 8666 / 93 outras correlatas.

5. REQUrsrTos MÍNrMos PARA A CONTRÂçÃo
a). Os serviços a serem contratados se enquadram como comum, pois os padrões de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de
especificações usuais no mercado.

Travessa Mário das Neves, s/no - São Marcos - CEP: 68.170-00
E-mail: seminÍinÍraestrulura09@gmail.com

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
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b) A contratada possibilitará a fiscalizaçáo pela contratante quanto à distribuiçâo,
controie e qualidade dos produtos.
c) O abastecimento dos veículos deverá ser efetuado nos postos de revenda de
combustível do fornecedor em bombas especÍficas para a administração pública
devidamente identificadas.
d) Os produtos devem atender às normas da Agências Naciona,l do Petróleo.
e) O fornecedor deve comprovar que está cadastrado como distribuidor autorizado
pela Agência Nacional de Petróleo.
fJ O fornecedor deverâ estar em uma circunstá-ncia de até 10km do Município de
Juruti.
g) O fornecimento deverá ocorrer 24h, tod,o os dias.

6. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DA CONTRÂTAÇÃO
Para levantamento do quantitativo total estimado da aquisiçáo, usou-se por base a
Planilha de Controle de Gastos do ano anterior acrescida uma maÍgem de segurança
de 25"/" pois não existe possibilidade de estimar o quantitativo real a ser utilizado.
A projeçáo de utilização é para 72 meses.

PRODUIO QTD

7
CÁS DD cozINHA BoTIJÃo coITT 73KG

(GLP)
CARGA 24

2 GASOLINA COMUM LITRO 30.ooo

ót so »rcset colvrulyr LITRO 140.OOO

óteo orcsBt sto LITRO 100.ooo

7. ESTTMATTVA DO VALOR DA CONTRÂTAçÃO
Quanto as demais estimativas das qualtidades, estas foram consideradas normais
e adequadas, considerando, em todo caso, a quantidade de veículos existentes na
autarquia atualmente, fato que poderá ser a,lterado proporcionalmente a quantidade
de veícu1o adquirido pelo órgão ou autorizaÇáo.

Trávessa Mário das Neves, s/no - São Marcos - CEP; 68.170-00
E-mail: seminÍlnÍraestruturâ09@gmail.com
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Travessa Mário das Neves, s/no - São Marcos - CEP: ô8.170-00
E-mail: seminÍinÍrâestrutura09@gmail.com
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a) Metodologia aplicada:
A metodologia aplicadâ foi com base na cotaÇáo de orçamentos realizada com cinco
potenciais fornecedores iocais que estáo no cadastro de fornecedores da Prefeitura
Municipal para maior precisáo dos valores praticados tendo em vista que a ANP náo
desenvolve pesquisa de preços no Município de Juruti disponibilizando somente na
cidade de Santarém onde os valores sáo inferiores ao de mercado loca1 por requerer
mais logística de transporte e agregação de impostos e taxas, os preços do mercado
local por gozaÍem da presunçâo de veracidade, devem ter precedência em relação à
utilização de cotaÇôes feitas diretamente com empresas do mercado segundo
Acórdáo 452/2019.

8. JUSTTFTCATM DE PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAçÃO
Considerando a especiíicidade do objeto a ser licitado, entendemos que câbe o
parcelamento do mesmo, em razáo de trata-r-se de uma intermediaçáo direta entre
a Administraçáo Pública e o efetivo prestador de serviço, contrataçáo no âmbito da
qual fica o intermediário (empresa credenciada) responsável pela consolidaçáo de
dados sobre a frota veicular, possibilitando maior celeridade, economiâ, fiscalizaçáo
e controle dos gastos. A combinação entre o atendimento ao imperativo da eficiência
1ogística e à vantajosidade econômica mediante a prospecção, em contexto de ampla
competitividade, de proposta que oferte a necessária conveniência com os menores
custos pelo fornecimento dos produtos em questáo, gerando uma maior eficiência
do controle do consumo de combustível e um direcionamento objetivo do local que
fornece, a licitaçáo poderá ser dividida em O2 (dois) lotes distintos, permitindo a
possibilidade de participaçáo de maior número de fornecedores, sendo 1 para o item
1 e outro para os itens 2,3 e 4, sendo também permissivo um único vencedor de
todos os itens.

Travessa Mário das Neves, s/no - São Marcos - CEP: 68.170-00
E-mail: seminÍlnfraestrutura09@gmâll.com
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O objetivo é registrar preços fornecidos por empresas ao qual seráo responsáveis
pelo abastecimento de combustíveis e gás GLP para a Secretaria de Infraestrutura,
náo havendo prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala,
e nem restriçáo ao caráter competitivo da licitaçáo. Vale destacar que há no mercado
e no município várias empresas que oferecem os produtos de modo a manter a
competitividade necessária à disputa. Ressaltamos também que de acordo com o
Art. 3' do Decreto N" 7.89212013, será adotado preferencialmente o Registro de
Preço quando houver necessidade de contrataçôes frequentes (lnc. I do Art. 3"), o
que na contrataçáo pretendida pela Administração, em virtude da impossibilidade
de estocagem do material e da previsáo orÇamentária, permitindo várias
contrataÇões durante o período de 01 (um) ano, situaÇáo sanada pela utilizaçâo do
Sistema de Registro de Preços. O Inc. II do Art. 3" traz a previsáo de adoçáo do
registro de preços para aquisição de materiais pela Administraçáo com previsáo de
entregas parceladas para o desempenho de suas atribuiÇÕes, justificando a
utilizaçáo do Sistema de Registro de Preços no presente certafire, visto que o
planejamento de aquisiçáo foi realizado para o período de 01 (um) ano, ocasionando
entregas parceladas e eventuais, identificamos também a realizaçáo de várias
licitaçôes no modelo que propomos, incluindo pregões já realizados nos anos
anteriores; com isso entendemos haver vantajosidade para a AdministraÇáo no
parcelamento do Objeto em epígrafe.

9. CONTRATAçÔES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não se verifica contrataÇÕes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e
contrataÇâo desta demanda, sendo a contrataçáo gerenciada diretamente entre a
Administração Pública e o fornecedor.

10. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Quanto a questáo dos impactos ambientais, a contratâÇáo em tela, tem como basev observar as informaçÕes contidas no Guia Nacional de LicitaçÕes Sustentáveis",
disponibilizado pela Consultoria-Geral da Uniáo no sÍtio
'http://www.agu.gov.brlpage/content/detail/idconteudol4OO787", a
CONTRATADA deverá atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade,
inseridos agora nos princípios da aplicaçáo d.a lei 14.13312021,

A1ém disso, a mesma deverá credenciar, preferencialmente, estabelecimentos que
estejam plenamente adequados as respectivas legislaçoes relacionadas a
sustentabilidade e correlatas vigentes, inclusive, referente ao abastecimento de
combustíveis e descarte de embalagens de óleos lubrificantes, pós consumo, e
demais produtos e serviços relacionados ao objeto a ser licitado e da acomodaçáo
das botijas.

Os materiais ofertados devem ser fornecidos por fornecedores compromissados com
o meio ambiente, que nantenham programa continuado de sustentabilidade
ambiental, e que além de se enquadrarera no disposto nos itens anteriores,

Travessa Mário das Neves, s/no - São Marcos - CEP: 68.170-00
E-mail: seminfinfraestrutura09@gmail.com
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comprovem que cumprem a legislâção ambiental municipal pertinente ao objeto da
licitaçáo.

11. RESULTADO PRETENDIDO COM A CONTRATAçÃO
A contrataÇáo tem por finaiidade o perfeito cumprimento de suas funções
institucionais, e prover os meios que possibilitem a execuçáo de suas metas, a
utilizaçâo da frota é imprescindível para que os mesmos atendam adequadamente
às necessidades do que nos propomos a executar em beneÍicio da coletividade,
enquanto serviço público, buscando sempre a melhoria dos serviços prestados por
este órgáo, para o alcance e sucesso da atuaÇáo administrativa da Secretaria de
Infraestrutura, assim como o de preparo de diversos tipos de refeições que
necessitam de gás GLP.

12. JUSTIFICATTVA DE VIABILIDADE
Assim, considerando o exposto, a pesquisa de preços rea)izada, o levantamento do
orÇamento estimado da licitação e a existência de recursos orçamentários para
coberlura do mesmo, entendemos ser VIÁVEL e NECESSÁRIA a contrataçáo
demandada.

Jututi íPÁ|, 31 de janeiro dle 2022.

SOUZA PEREIRA

:rl I)r') ( lrd

\'

MARCELd. E
SECRETÁRIO MUN IPAL Dtr INFRAESTRUTURA

DECRBTO N" 4.497 l2O2t
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^ES?UDO TÉCNICO PRE,IJMINAR

1. REQUISITAI{TE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2. SUGESTÃO DE OBJETO pARÂ CONTRÂTAçÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS E GÁS
GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
MEIO AMBIENTE

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDÁI'E
A necessidade da contrataçáo inicia pelo vencimento do procedimento licitatório do
ano de 2021 sendo imprescindível nova contratação para os devidos fornecimentos
que não podem ser interrompidos faz-se necessária a formalização de novo
instrumento contratual, mediante procedimento licitatório.

A aquisiçáo de combustíveis úsa o abastecimento dos veículos pertencentes a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente que realizam o deslocamento de
equipes/ servidores para realizaçào de Íiscalização, acompanhamento, entrega de
materiais e diversas aúvidades de controle ambiental desenvolvidas pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, bem como o abastecimento dos
equipamentos que de agentes ambientais que fazem parte do PROGRAMA MANLJO
DE QUELONIOS DE JURUTI, veículos, assim como abastecimento de Grupos
Geradores de Energia das comunidades pertencentes ao programa supracitado; Já
a necessidade de ContrataÇáo de empresa para fornecimento de Recargas de Gás e

Botijas completas de gás GLP i3kg visa atender as necessidades da copa da
secretaria e da Unidade de Conservaçáo REVIS LAGO MOLE que utilizam fogão a
gás, no que concerne a preparação de café, chá e preparo de alimentos.

Desta forma, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicita a realização de
procedimento licitatório adequado.

+. NORMATTVOS NORTEADORE§
CONTRÂTAÇÃO

PAR.A SEREM UTILIZÂDOS NA

A iicitação deverá ser rcaJizada utilizando-se a modalidade PREGÃO, em sua forma
ELETRONICA por SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO tipo MENOR PREÇO com
observância aos preceitos de direito público e, em especial da ki no 10.520 de
17/07/2OO2; do Decreto n" 1O.024, de20/09/2019; Decretos rf 7.892/2013 I*í n"

Ív. Vereador Turíbio Vieira, S/No - Centro - CEP 68 170 000 - Juruti-PA
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14.133 de 07/Oa/2O21; IN" 40 de 22/O5l2O2l, Decreto Municipal n"4.883 de
25 I OS I 2O2l e subsidiariamente a 8666 /93 outras correlatas.

s. REQUTSTTOS MÍNTMOS PARÂ A CONTRAçÃO
a) Os serviços a serem contratâdos se enquadram como comum, pois os padrões de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente deÍinidos, por meio de
especificações usuais no mercado.
b) A contratada possibiiitará a fiscalizaçào pela contratante quanto à distribuição,
controle e qualidade dos produtos.
c) O abastecimento dos veículos deverá ser efetuado nos postos de revenda de
combustível do fornecedor em bombas específicas paÍa a administração pública
deüdamente identifi cadas.
d) Os produtos devem atender às normas da Agências Nacional do PetróIeo.
e) O fornecedor deve comprovâr que está cadastrado como distritruidor autorizado
pela Agência Nacional de Petróleo.
f) O fornecedor deverá estar em umâ circunstância de até 10km do Município de
Juruti.
g) O fornecimento deverá ocorrer 24h todo os dias.

6. E§TTMATTVA DA QUANTTDN)E DA CO§TRÂTAçÃO
Para levantamento do quaÍrtitativo total estimado da aquisiçáo, usou-se por base a
Planilha de Controle de Gastos do ano anterior acrescida uma margem de segurança
de 25Vo pois não existe possibilidade de estimar o quantitativo real a ser utilizado.
A projeçáo de utilização é para 12 meses.

ITDM PRODÜTO UND QTD

7 ÜNID 24

2 GÁSOIJIVÁ COMIJ|W I,ITRO 27.OOO

3 óLEo DTE,SDL coMUDr LI,iRO L0.ooo

4 ór-Do DIESDL sro LITRO 10.ooo

7. ESTIMATTVA DO VALOR DA CONTRATAçÃO
Quanto as demais estimativas das quantidades, estas foram consideradas normais
e adequadas, considerando, em todo caso, a quantidade de veiculos existentes na
autarquia atualmente, fato que poderá ser alterado proporcionalmente a quantidade
de veículo adquirido pelo órgão ou autorização.

COMB

I
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L2OO TRITON PLACA. QD' 9976

al Metodologia apücâda:
A metodologia aplicada foi com base na cotaçâo de orçamentos realizada com três
potenciais fornecedores locais que estão no cadastro de fornecedores da Prefeitura
Municipal para maior precisão dos valores praticados tendo em vista que a ANP não
desenvolve pesquisa de preços no município de Juruti disponibilizando somente na
cidade de Santarém onde os valores sáo inferiores ao de mercado local por requerer
mais logística de transporte e agregação de impostos e taxas, os preÇos do mercado
local por gozaÍerr. da presunçâo de veracidade, devem ter precedência em relação à
utilizaçáo de cotações feitas diretamente com empresas do mercado segundo
Acórdâo 452/2019.
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8. JUSTTFTCATTVA DE PARCELITMENTO OU NÃO DA CONTRÂTAçÃO
Considerando a especiÍicidade do objeto a ser licitado, entendemos que cabe o
parcelamento do mesmo, em razào de tratar-se de uma intermediação direta entre
a Administração Pública e o efetivo prestador de serviço, contrataçáo no âmbito da
qual fica o intermediário (empresa credenciada) responsável pela consolidação de
dados sobre a frota veicular, possibilitando maior celeridade, economia, Íiscalüação
e controle dos gastos. A combinaçáo entre o atendimento ao imperativo da eficiência
logistica e à vantajosidade econômica medialte a prospecçào, em contexto de ampla
competitividade, de proposta que oferte a necessária conveniência com os menores
custos pelo fornecimento dos produtos em questão, gerando uma maior efrciência
do controle do consumo de combustível e um direcionamento objetivo do local que
fornece, a licitaçáo poderá ser dividida em O2 (dois) lotes distintos, permitindo a
possibilidade de participaçáo de maior número de fornecedores, sendo I para o item
1 e outro para os itens 2,3 e 4, sendo também permissivo um único vencedor de
todos os itens.

O objetivo é registrar preços fornecidos por empresas ao qual serão responsáveis
pelo abastecimento de combustiveis e gás glp para a Secretaria de Meio Ambiente,
não havendo prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala,
e nem restrição ao caráter competitivo da licitaçáo. Va-le destacar que há no mercado
e no municipio várias empresas que oferecem os produtos de modo a manter a
competitividade necessária à disputa. Ressa-Itâmos tambêm que de acordo com o
Art. 3o do Decreto N" 7.892/2013, será adotado preferencialmente o Registro de
Preço quando houver necessidade de contratações frequentes (Inc. I do Art. 3o), o
que nâ contratação pretendida pela Administração, em virtude da impossibilidade
de estocagem do material e da previsáo orçamentária, permitindo várias
contrataçóes durante o período de O1 (um) ano, situaçáo sanada pela utilizaçáo do
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Sistema de Registro de Preços. O Inc. II do Art. 3" trez a previsâo de adoçáo do
registro de preços para aquisição de materiais pela Administração com previsão de
entregas parceladas para o desempenho de suas atribuições, justiÍicaldo a
utilização do Sistema de Registro de Preços no presente certame, visto que o
planejamento de aquisição foi realizado para o período de OI (um) ano, ocasionando
entregas parceladas e eventuais, identificamos também a realização de várias
licitações no modelo que propomos, incluindo pregões já realizados nos anos
ânteriores; com isso entendemos haver vantajosidade para a AdministraÇáo no
parcelamento do Objeto em epígrafe.

9. CONTRATAçÔIS CORRELATAS E/OU INTTRDEPENDENTES
Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e
contrataÇão desta demanda, sendo a contrataçào gerenciada diretamente entre a
Administração Pública e o fomecedor.

10. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIEITTAIS
Quanto a questáo dos impactos ambientais, a contrataÇáo em tela, tem como base
observar as informações contidas no Guia Nacional de LicitaçÕes Sustentáveis",
disponibilizado pela Consuitoria-Geral da União no sítio
"http://www.agu.gov.br/page /content/detail/id_conteudol4OO787", a
CONTRATADA deverá atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade,
inseridos agora nos princípios da aplicaçáo da lei 14.133/2021,

Além disso, a mesma deverá credenciar, preferencíalmente, estabelecimentos que
estejam plenamente adequados as respectivas legislações relacionadas â
sustentabilidade e correlatas vigentes, inclusive, referente ao abastecimento de
combustíveis e descarte de embalagens de ó1eos lubrificantes, pós consumo, e

demais produtos e serviços relacionados ao objeto a ser licitado e da acomodação
das botijas.

Os materiais ofertados devem ser fornecidos por fornecedores compromissados com
o meio ambiente, que mantenham prograrna continuado de sustentabilidade
ambiental, e que além de se enquadraÍem no disposto nos itens anteriores,
comprovem que cumprem a legislaçáo ambiental municipal pertinente ao objeto da
licitação.

11. RESULTÂDO PR"ETENDIDO COM A CONTRATAçÃO
A contrataçáo tem por finalidade o perfeito cumprimento de suas funções
institucionais, e prover os meios que possibilitem a execuçáo de suas metâs, a
utilizaçâo da frota é imprescindível para que os mesmos atendam adequadamente
às necessidades do que nos propomos a execu.tar em beneficio da coletividade,
enquanto serviço público, buscando sempre a melhoria dos serviços prestados por
este órgào, para o alcance e sucesso da atuação administrativa da Secretaria de

Tv. VereadoÍ Turíbio Vieira, S/No - Centro - CEP 68 170 000 - JuÍuti-PA
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Meio Ambiente, assim como o de preparo de diversos tipos de refeiçÕes que
necessitâm de gás GLP.

12. JUSTIFICATIVA DE VI.ABILIDADE
Assim, considerando o exposto, a pesquisa de preços reaJizada, o levantamento do
orçamento estimado da licítaçào e a existência de recursos orçamentários para
cobertura do mesmo, entendemos ser VÍÁVEL e NECESSÁRIA a contrataÇão
demandada.

NAYME LOPES Assinado deforma dieitâlpoÍ

DoLZANE Do iâffi,:?;ff".L'j"-
COUTO:o1646964233 Dâdos:2022.02.020e:2e:48{3'00'

NAYME LOPES DOLZANE DO COUTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DECRETO x" 4.49512021

Juruti,l8 de janeiro de 2022.
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.ESfUDO TECNICO PP.E,I,IMINA?.

r. REQTIISITANTE
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

2. SÚGESTÃO DE OBJETO PARA CONTRÂTAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS E GÁS
GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE
GOVERNO.

3. DESCRIçÃO DA NECESSIDADT
A necessidade da contratação inicia pelo vencimento do procedimento licitatório do
arro de 2O2l sendo imprescindivel nova contrataÇão para os devidos fornecimentos
que não podem ser interrompidos faz-se necessária a formalização de novo
instrumento contratual, mediante procedimento licitatório.

A aquisição de combustíveis üsa o abastecimento dos veículos pertencentes a
Secretaria Especial de Governo que reàlizam o deslocamento de
equipes/ servidores para realização de Íiscalização e ações da Guarda Municipal
de Juruti, considerando ainda a garaltia do atendimento aos programas e ações
desenvolúdas pelo poder público, taÍrto na zona urbana quanto na zorla rural, como
também o abastecimento dos veÍculos que realizam transporte da Secretaria. Já a
necessidade de Contratação de empresa para fornecimento de Recargas de Gás e

Botijas completas de gás GLP 13kg visa atender as necessidades das copa dos
departamentos da Secretaria Especial de Governo as quais utilizam fogáo a gás, no
que concerne a preparação de café, chá e preparo de alimentos.

Desta forma, a Secretaria Especial de Governo solicita a realizaçào de procedimento
licitatório adequado.

4. NORMATTVOS NORTEADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA
coNTRÂTAçÃO

A licitaçáo deverá ser realizada utilizando-se a modalidade PREGÃO, em sua forma
ELETRÔNICA poT SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO tipo MENOR PREÇO com
observância aos preceitos de direito público e, em especial da Lei n' 10,520 de
17 /07 / 2OO2; do Decreto n" IO.O24, de 20 /09 / 2019; Decretos n" 7 .89212O13 l*í n"
14. 133 de 07 /Oa/2O21; IN" 4O de 22/05/2021, Decreto Municipal n"4.883 de
25 /OS /2021 e subsidiariamente a 8666193 outras correlatas.

s. RrQursrTos MÍNrMos PARÂ A CONTRÂÇÃO

PA 257, Íranslago-km 01 , S/N"- Nova Jerusalém, CEP: 68170-000 - Juruti - Pâ
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ESTADO DO PÁXÁ
MUNICiPIO DE JURUTI

SECRETÁRIÀ ESPECIÂL DE GO\G,RNO
CNPJ N" 30.52.639/0001-06

a) Os serviços a serem contratados se enquadram como comum, pois os padrôes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente deflnidos, por meio de
especiÍicações usuais no mercado.
b) A contratada possibilitará a fiscalizaçáo pela contratante quanto à distribuiçáo,
controle e qualidade dos produtos.

c) O abastecimento dos veículos deverá ser efetuado nos postos de revenda de
combustível do fornecedor em bombas especificas para a administraçáo pública
devidamente identificadas.
d) Os produtos devem atender às normas da Agências Naciona-1 do Petróleo.
e) O fornecedor deve comprovar que está cadastrado como distribuidor autorizado
pela Agência Nacional de Petróleo.
f) O fornecedor deverá estar em uma circunstância de até 10km do Município de
Juruti.
g) O fornecimento deverá ocoÍTer 24h todo os dias.

6. ESTIMATTVA DA QUANTIDADE DA CONTRÂTAçÃO
Para levantamento do quantitativo total estimado da aquisição, usou-se por base a
Planilha de Controle de Gastos do ano alterior acrescida uma maÍgem de segurança
de 25"/o pois náo existe possibilidade de estimar o quantitativo real a ser utilizado.
A proje ão de utilização é 12 meses.

7. TSTTMATTVA DO VAI,OR DA CONTRATAçÃO
Quanto as demais estimativas das quantidades, estas foram consideradas normais
e adequadas, considerando, em todo caso, a quantidade de veículos existentes na
autarquia atualmente, fato que poderá ser alterado proporcionalmente a quantidade
de veículo adquirido pelo órgáo ou autorizaÇáo.

ITEM PRODUTO UND Q"D

1 RECARGA GÁS GLP UNID

2 GASOLINA COMUM LITRO 10.ooo

ór.po pIpspl. coMUM LITRO 6.OOO3

4 ór.po upspl, sto LITRO 10.ooo

ITEM VEÍCULO ORIGEM PIIICA

I Veículo Leve, Automóvel Passageiros,
tipo VAN

LOCAÇÃO

2 Veiculo Leve, Caminhonete cabine dupla LOCAÇAO

LOCAÇÃo

4 Motos XR300 MUNICIPIO

5 Motos XR3OO MUNICIPIO QEH 142s

PA 257, Translago-km 01 , S/N'- Nova Jerusalém, CEP: 68170-000 - Juruti - Pa
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ESTÀDO DO PAXri
MUNÍCiPIO DE JURUTI

SECRETÁRIÀ ESPECIÀL DE GOVERNO
CNPJ N' 30.522.639 /000l-06

QEH 8154

af Metodologia epllcada:
A metodologia aplicada foi com base na cotaçáo de orçamentos realizada com três
potenciais fornecedores locais que estão no cadastro de fornecedores da Prefeitura
Municipal para maior precisáo dos valores praticados tendo em ústa que a ANP nâo
desenvolve pesquisa de preços no municÍpio de Juruti disponibilüaldo somente na
cidade de Santarém onde os valores são inferiores ao de mercado local por requerer
mais logÍstica de transporte e agregaÇâo de impostos e taxas, os preÇos do mercado
local por gozaÍem da presunção de veracidade, devem ter precedência em relaçáo à
utilização de cotaÇões feitas diretamente com empresas do mercado segundo
Acórdào 45212019.

6
VeÍculo Caminhonete cabine dupla
Range (viatura)

MUNICIPIO

7 Carro Citroeen MUNICIPIO QEV 2254

8 Moto Fan 125 Honda MUNICÍPIO

ÍTEM PRODUTO UND QTD
ÀUÍO POSTO

HIOÂKA

F. J. COIaERCK)
DE

coflausTtvEB
LÍDA{E

JHB COI'ERCIO
DE COÍTIBUSTIVEL

UEGA GÁs
E BEBEDAS

. t{. \,E|RA
oo

ÂxÂR&
Xd.

MEDIA
TOTAL

1

6Âs DE cozNHA
BOTUÃO COf,' 13kg
{GLP)

CÀRCA 't5 R!140,00 Ri 118,33

2 GASOLINA COi'UM LITRO í0000 R3 7,50 R!7,40 RS 7,50 R$ 7,,í7 Ri74.666,67

3
ÓLEo DIESEL
coMUtv LITRO R$ 6,79 R3 6,33 RS 6,53 R§ 6,55 RS 39.300.00

ÓLEo DIESEL síO LITRO '10000 RS 6,7S R§ 6.43 Rt 6,43 R$ 6,s5 R$ 65.5oo,oo

R3181.241.62VALOR TOÍÂL GERAL

8. JUSTTFTCATÍVA DE PARCEL/\MENTO OU NÃO DA COr{TRATAçÃO
Consideraldo a especiÍicidade do objeto a ser licítado, entendemos que cabe o
parcelamento do mesmo, err. razã.o de tratar-se de uma intermediação direta entre
a Administração Pública e o efetivo prestador de serviço, contratação no âmbito da
qual frca o intermediário (empresa credenciada) responsável pela consolidação de
dados sobre a frota veicular, possibilitando maior celeridade, economia, frscalizaçáo
e controle dos gastos. A combinaçâo entre o atendímento ao imperativo da eÍiciência
logÍstica e à vantajosidade econômica mediante a prospecção, em contexto de ampla
competitividade, de proposta que oferte a necessária conveniência com os rnenores
custos pelo fornecimento dos produtos em questão, gerando uma maior eÍiciência
do controle do consumo de combustível e um direcionamento objetivo do local que
fornece, a licitaçâo poderá ser dividida em O2 (dois) lotes distintos, permitindo a
possibilidade de parlicipaçáo de maior número de fornecedores, sendo 1 para o item
1 e outro paÍa os itens 2,3 e 4, sendo também permissivo um único vencedor de
todos os itens.

PA 257, Translago-km 01 , S/N'- Nova Jerusalém, CEP: 68170-000 - Juruti - Pa

--

I

I

J Rt ío5,oo ] R3 iío.oo 
I

Rl1.77,L95

6000



ESTÂDO DO PÂRÁ
MUNÍCÍPIO DE JURUTI

SECRETÁRI,T ESPECTÂL DE GO\'ERNO
CNPJ N" 30.522.639 /0007-06

O objetivo é registrar preços fornecidos por empresas ao qual serão responsáveis
pelo abastecimento de combustíveis e gás glp para a Secretaria de Educação, nào
havendo prejuúo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, e

nem restriçáo ao caráter competitivo da licitaçào. Vale destacar que há no mercado
e no município várias empresas que oferecem os produtos de modo a manter â
competitividade necessária à disputa. Ressaltamos também que de acordo com o
Art. 3" do Decreto N" 7.89212013, será adotado preferencialmente o Registro de
Preço quando houver necessidade de contratações frequentes (Inc. I do Art. 3"), o
que na contrataçáo pretendida pela Administração, em virtude da impossibilidade
de estocagem do material e da previsào orçamentária, permitindo várias
contrataÇôes durante o período de 01 (um) âno, situâção sanada pela utilização do
Sistema de Registro de Preços. O Inc. II do Art. 3" traz a previsáo de adoção do
registro de preços para aquisição de materiais pela Administraçáo com previsão de
entregas parceladas paÍa o desempenho de suas atribuições, justifrcaldo a
utilização do Sistema de Registro de Preços no presente certame, visto que o
planejamento de aquisição foi reaTizado para o período de 01 (um) ano, ocasionando
entregas parceladas e eventuais, identificamos também a reaTização de várias
licitações no modelo que propomos, incluindo pregóes já realizados nos anos
anteriores; com isso entendemos haver vantajosidade para a Administração no
parcelamento do Objeto em epígrafe.

9. CONTRATAçÔES CORREL,ATAS E/OU INTERI'EPENDENTES
Náo se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e

contrataçâo desta demanda, sendo a contrataÇão gerenciada diretamente entre a
Administraçáo Pública e o fornecedor.

10. POSSfuEIS IMPACTOS ÂIUBIEIYTAIS
Quanto a questão dos impactos ambientais, a contratação em tela, tem como base
observar as informações contidas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis",
disponibilizado pela Consultoria-Gera-l da União no sitio
"http://www.agu.gov.brlpage /content/detail/id_contewdol4OO787", a
CONTRATADA deverá atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade,
inseridos agora nos princípios da aplicação da lei 14.13312O21,

Além disso, a mesma deverá credenciar, preferencialmente, estabelecimentos que
estejam plenamente adequados as respectivas legislaçóes relacionadas â
sustentabilidade e correlatas vigentes, inclusive, referente ao abastecimento de
combustíveis e descarte de embalagens de óleos lubriÍicantes, pós consumo, e
demais produtos e serviços relacionados ao objeto a ser llcitado e da acomodação
das botijas.

Os materiais ofertados devem ser fornecidos por fornecedores compromissados com
o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade
ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto rros itens anteriores,
comprovem que cumprem a legislação ambiental municipal pertinente ao objeto da
licitaçáo.

PA 257, Translago-km 01 , S/N'- Nova Jerusalém, CEP: 68170-000 - Juruti - Pa
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ESTADÔ DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI

SECRETÁRIÂ ESPECIAL DE GOI'ERNO
CNPJ N" 30.522.639/0001-06

11. RESULTADO PRETENDIDO COM A CONTRÂTAçAO
A contratação tem por frnalidade o perfeito cumprimento de suas funções
institucionais, e prover os meios que possibilitem a execução de suas metas, a
utilizaçào da frota é imprescindível para que os mesmos atendam adequadamente
às necessidades do que nos propomos a executar em beneficio da coletividade,
enquanto serviço público, buscando sempre a melhoria dos serviços prestados por
este órgão, para o alcance e sucesso da atuaçáo administrativa da Secretaria de
Educação, assim como o de preparo de diversos tipos de refeições que necessitam
de gás glp.

12. JUSTIFICATTVA DE VIABILIDADE
Assim, considerando o exposto, a pesquisa de preços reúizada, o levantamento do
orçamento estimado da licitação e a existência de recursos orçamentáiios para
cobertura do mesmo, entendemos ser VIÁVEL e NECESSÁRIA a contrataÇâo
demandada.

Juruti,l8 de janeiro de 2022.

ALEXSOARES Àsínadodeformadietàrpor

G U EDES:793001§ cutors,zsroo:oz:r.r

7234 
Dados:2022 02 0r 1711:16

ALE;K SOAR.ES GUEDES
SECRETÁRIA ESPECIAL DE GOVERNO

DECRETO N" 4.500/2021

PA 257, Translago-km 01 , S/N'- Nova Jerusalém, CEP: ô8 170-000 - Juruti - Pa



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICTPAL DE JURUTI

GABINETE DO \ICE.PRETEITO
CNPJ:05.257.555/0001-37

EsruDo tÉcxtco PRELIMTT.ÍAR

r, RF,QUI§ITAI{TE
GABINETE DO VICE-PREITO

z. sucp.stÃo DE oBJETo pARÂ coNTRATAçÃo
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTo CoMBUSTÍVEIS E GÁS
GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-
PREFEITO.

g. DEScRIçÃo DA NEoESSTDADE
A necessidade da contrataçáo inicia pelo vencimento do procedimento licitatório do
ano de 2021 sendo imprescindível nova contratação para os deúdos fornecimentos
que não podem ser interrompidos faz-se necessária a formaiizaçáo de novo
instrumento contratual, mediante procedimento licitatório.

A aquisiçáo de combustÍveis visa o abastecimento do veículo pertencentes ao
Gabinete do Vice-prefeito que realízarn o deslocamento de sua equipe/ servidores
para realizaçáo de fiscalizaçáo, aeompanhamento das diversas atividades
desenvolvidas pelas Secretaria Municipais de Juruti das quais acontecem no
município sede, comunidades em regiões de várzeas e terra Íirme. Tais
deslocamentos sáo feitos através de veículo automotor ou embarcações de pequeno
ou médio porte; Já a necessidade de Contrataçáo de empresa para fornecimento de
Recargas de Gás e Botijas completas de gás GLP 13kg üsa atender as necessidades
da copa no que concerne a preparaçáo de caJé, châ e preparo de alimentos.

Desta forma, a Secretaria Municipal solicita a realizaçâo de procedimento
licitatório adequado.

4. NORMATTVOS NORTEADORES PARA SERTM UTILIZADOS NA
coNTRATAÇÃO

A licitaçáo deverá ser realizada utilizando-se a modalidade PRECÃO, em sua forma
ELETRÔNICA poT SISTEMA DE REGI§TRO DE PREÇQ tipo MENOR PREÇO com
observância aos preceitos de direito público e, em especial da l,ei n" 10.520 de
L7 / 07 / 2OO2; do Decreto n" lO .O24, de 20 /09 / 2Ol9; Decretos n" 7 .892 /2O13 l,ei no
14.133 de OllOa/2021; IN' 40 de 221O5/2O21, Decreto Municipal n"4.883 de
25 lO5 12021 e subsidiariam ente a 8666 /93 outras correlatas.

5. RF,QUISITOS MÍNIMOS PARÀ A CONTRAÇÃO
a) Os serviços a serem contratados se enquadram como comum, pois os padrões de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de
especiÍicações usuais no mercado.

Qf*íteu



ESTADO DO PÂRÁ
PREFEITURA MUNICIPÁL Dtr JURUTI

GABINETE DO \ICE.PREFEITO
CNP,I:05.257.555/0001 -37

b) A contratada possibilitará a fiscalizaçáo pela contratante quanto à distribuiçáo,
controle e quâlidade dos produtos.
c) O abastecimento dos veÍculos deverá ser efetuado nos postos de revenda de
combustível do fornecedor em bombas especificas para a administraçáo pública
devídamente identifi cadas.
d) Os produtos devem atender às normas da Agências Nacional do Petróleo.
e) O fornecedor deve comprovâr que está cadastrado como distribuidor autorizado
pela Agência Nacional de Petróleo.
f) O fornecedor deverá estar em uma circunstância de até 10km do Município de
Juruti.
g) O fomecimento deverá ocorrer 24}l, todo os dias.

6. ESlTilrrATrlrA DA QUANTIDADE DA CONTRÂTÀçAO
Para levantamento do quanütativo total estimado da aquisiçáo, usou-se por base a
Planilha de Controle de Gastos do ano anterior acrescida uma maÍgem de segurança
de 25Yo pois náo existe possibilidade de estimar o quantitaüvo real a ser utilizado.
A projeçáo de uü12açáo ê para 12 meses.

PROI'UTO UND QTD

I RDCARGAGAS GI,P UMD 12

2 GASOI.IT{A COMT'M I.ITRO 4000

3 OI.EO DIDS,DL COMITM T.,ITRO 20o0

4 ótao otnspt sto LITRO 80o0

7. ESTTMATTVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Quanto as demais esümativas das quantidades, estas foram consideradas normais
e adequadas, considerando, em todo caso, a quantidade de veículos existentes na
autarquia atualmente, fato que poderá ser alterado proporcionalmente a quanüdade
de veículo adquirido pelo órgáo ou autorizaçáo.

oçq

ITEM VEICULO QTD ORIGEM
o1 CAMINHONE"TE, 4X4, 4

PORTAS
01 LOCAÇÃO

ITEM

al Metodologla apllcada:
A metodologia aplicada foi com base na cotaçáo de orçamentos realizada com três
potenciais fomecedores locais que estáo no cadastro de fornecedores da Prcfeitura
Municipal para maior precisáo dos valores praticados tendo em vista que a ANP náo
desenvolve pesquisa de preços no município de Juruti disponibilizando somente na
cidade de Santarém onde os valores sáo inferiores ao de mercado local por requerer
mais logísüca de transporte e agregaçáo de impostos e taxas, os preços do mercado

t.
Jk



ESTADO DO PARÁ
PRTFEITURA MUMCIPAL DE JURUTI

GABINETE DO IICE-PRETEITO
CNPJ:05.257.555/0001-37

loca-l por gozaÍem da presunçáo de veracidade, devem ter precedência em reiaçáo à
utilizaçáo de cotações feitas diretamente com empresas do mercado segundo
Acórdáo 452/2019.

ÍTCú trl Tt
QTD

ES?IALDA
GAB.WCE

r. J.
COII'§RCIO DE
COMBT/.ST,yEIS

LTDA-ME

JEB
COMDRCIO DE
COMBÍISTfiEL

MBGA
c!-§ .E

BEBIDAS

AUTO
.PO-§!!l
EIDAXA

YE9L4

BorrJÃo
í:ôlÍ Í Atô

(GLPI

GASOLITÍA
COMTIM
óLEo

DIDSDL
coltrutr

UNID

LITRO 4oo0

LITRO 20o0

aoooDÍESEL
sro

t ,, t<l)

8. JUSTIFTCATTVA DE PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAçÃO
Considerando a especificidade do objeto a ser licitado, entendemos que cabe o
parcelamento do mesmo, em razâo de tratar-se de uma intermediaçáo direta entre
a Àtirnirristraçáo Fúbiica e o eieüvo presta<ior de serwiço, conirataçáo no ârnbito da
qual fica o intermediá,rio (empresa credenciada) responsável pela consolidaçáo de
dados sobre a frota veicular, possibilitando maior celeridade, economia, fiscaiização
e controle dos gastos. A combinaçáo entre o atendimento ao imperativo da eÍiciência
logística e à vantajosidade econômica mediante a prospecção, em contexto de ampla
uurlrlrgLlllvluauc, uç pl ul.ru§Li1 qllç urçr Lç i1 rrç(iç§§in ra uurrvÇrlrtllula uulll (J§ lllclrt lc§
custos pel,o fornecimento dos produtos em questão, gerando uma maior eÍiciência
do controle do consumo de combustível e um direcionamento objetivo do local que
fornece, a iicitaçáo poderá ser dividida em 02 (dois) lotes distintos, permitindo a
possibilidade de participaçáo de maior número de fornecedores, sendo 1 para o item
1 ^ ^,,+-^ :+^-^ a., ^ À ^^^Ã^ r--*L:* -^*j^^:..^,,-,-,-j^^ -.^^^^Á^-.1^

Pwrlru§üavt,
todos os itens.

O objetivo é registrar preços fornecidos por empresas ao qual seráo responsáveis
pelo abastecimento de combustíveis e Gás GLP para o Gabinete do Vice-Prefeito, náo
Lrat.anÁa *ralti-a nara n rarirrnfn arr nnanlavn arr na*áa Áa annrnaia Áa ocnala a

nem restriçáo ao caráter competitivo da licitaçáo. Vale destacar que há no mercado
e no município várias empresas que oferecem os produtos de modo a manter a
competitividade necessária à disputa. Ressaltamos também que de acordo com o
Art. 3' do Decreto N" 7.89212013, será adotado preferencialmente o Registro de
Preço quando hou.rer necessida-de de contratações fi:equentes (lnc. I do Art. 3"), o
que nâ contrataçáo pretendida pela AdministraÇáo, em virtude da impossibilidade

\4ura"a'

t,
2

3

I

I

ffiv Ivtar', IDOr
,aueaetl

I
I

72 740,AO 178,3í'170,OO,o5,oo

R$ 7,5O" R$ 7,4O R$ 7,sO

R$ 6,7e 1 R$ 6,33 Rs 6,53

nÍ
7,45

nú
áÉR

r(t o, /v i I(ü o,Ír, 1í' OrÍú .R$
6,55





F,STADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

GABINETE DO VICE.PRETEITO
CNPJ:05.257.555/0001-37

de estocagem do material e da previsâo orçamentária, permitindo várias
contrâtâções durante o período de 01 (um) ano, situaçáo sanada pela utilizaçáo do
Sistema de Registro de Preços. O Inc. iI do Art. 3" ttaz a previsáo de adoçáo do
registro de preços para a.quisição de nateriajs pela Adninist-ração corn pre.",isã.o de
entÍegas parceladas pâra o desempenho de suas atribuiçôes, justificando a
utilizaçáo do Sistema de Registro de Preços no presente certame, visto que o
planejamento de aquisiçáo foi realizado para o período de 01 (um) ano, ocasionando
entregas parceladas e eventuais, identiÍicamos também a realizaçáo de várias
licifgç§qg no modelo que pronômôs, inr:lrrindq pregões jâ realizedos nos anos
anteriores; com isso entendemos haver vantajosidade para a Administração no
parcelamento do Objeto em epÍgrafe.

9. CONTRATAçÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não se verifica contrataçôes correlatas nem interdependentes para â úabilidade e

contrataçâo desta demanda, sendo a contrâtâção gerenciada diretamente entre a
Administraçáo Pública e o fornecedor.

10, POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Qualto a questáo dos impactos ambientais, a contrataÇâo em tela, tem como base
observar as informações contidas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis",
disponibilizado pela Consultoria-Geral da Uniáo no sítio
"hltp:l/www.agu.gov.br/page /content/detail/id-conteudo/400787", a
CONTRATADA deverá atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade,
inseridos agora nos princípios da aplicaçáo da lei 14.l33l2O2l,

Além disso, a rnesma deverá credenciar, preferencialmente, estabelecimentos que
estejam plenamente adequados as respectivas legislações relacionadas a
sustentabilidade e correlatas vigentes, inclusive, referente ao abastecimento de
combustíveis e descarte de embalagens de óleos lubrificantes, pós consumo, e
demais proriutos e serviços reiacionacios ao objeto a ser iiciiado e cia acomodaçáo
das Lrotijas.

Os materiais ofeúados devem ser fornecidos por fornecedores compromissados com
o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade
arn'oierrtai, c quc aiéur dc sc crrqüatira-iclr rru disposio ilos i'Ler1s arricr'ior'cs,
comprovem que cumprem a legislação ambi,ental muni,cipal peúinente ao objeto da
licitaçáo.

11. RTSULTADO PRETENDIDO COM A CONTRATAçÃO
A contrataçâo tem por fioalidacle o perfeito cr rmpr:imento de srras firnções
institucionais, e prover os meios que possibilitem â execuçáo de suas metas, a
utilizaçáo da frota é imprescindÍvel para que os mesmos atendam adequadamente
às necessidades do que nos propomos â executar em beneÍicio da coletividade,
enquânto serviço público, buscando sempre a melhoria dos serviços prestados por

Gabinete do Vice-

í
este órsão. oara o alcance e sucesso da atuacâo admin tiva do
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GABINETE DO VICE.PREFEITO
CNPJ:05.257.555/000 l-37

Prefeito, assim como o de preparo de diversos tipos de refeições que necessitam de
gás glp.

12. .-II-'STIF!EAT!'!IA DE VI.A.B!L,!DADE
Assim, considerando o exposto, a pesquisa de preços realiz,ada, o levantamento do
orçamento estimado da licitaçáo e a existência de recursos orçamentários para
cobeúura do mesmo, entendemos ser VIÁVEL e NECESSÁRIA a contrataçã.o
demandada.

Jurutl,18 de janeiro de 2022.

â..r*"
FLN)IMIR DE AZE1TEDO ANDRADE

Vlce-Prefelto
CPF:2o6.467.802-63



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
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1. REQUISITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA

2. SUGESTÃO DE OBJEf,O PARA CONTRÂTAçÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS E CÁS
GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA

3. DESCRTçÁO DA I{ECESSIDADE

A necessidade da contrataçáo inicia pelo vencimento do procedimento licitatório do
ano de 2021 sendo imprescindível nova contrataçáo pâra os deüdos fornecimentos
que não podem ser interrompidos faz-se necessária a formalizaçáo de novo
instrumento contratual, mediante procedimento licitatório.

A aquisição de combustiveis visa o abastecimento dos veículos pertencentes à
Secretaria Municipal de Integração Comunitária que realizam o deslocamento
de equipes/ servidores para a realizaçâo de planejamento e execuçáo das
atividades da Secretaria, assim como nas visitas técnicas para levantamento
de demandas de mais de 206 comunidades e 56 Núcleos rurais do município;
nas atividades de Construçáo, reforma, ampliaçáo, manutençáo e reparos de
centros sociais comunitários, implantação/const/ampl/reforma de microssistema
de abastecimento de água, implantaçâo lampllconst/reforma sit. de rede elétrica,
construçáo, manutenção, reforma e mânutenÇáo de pontes de pequeno porte,
manutençáo de mais de 130 grupos geradores que atendem as comunidades
rurais que náo possuem energia 24 horas. Sendo de extremâ impoúância a
utilizaçáo de veículos automotores para os deslocamentos dos servidores e
materiais diversos da cidade pâra as comunidades da zona rural.

O Programa L.uz para Todos do Governo Federal náo atende todas as
comunidades do meio rural deste município, portanto, para possibilitar o
acesso à energia elétrica e melhorar a qualidade de vida dos habitantes de tais
comunidades, o Governo Municipal disponibiliza uma cota mensal de
combustível (óleo diesel comum) para o funcionamento de grupos geradores de
1 55 comunidades e 56 núcleos comunitários, que náo sáo atendidos pelo
programâ, possibilitando o acesso principalmente à água potável que é
fornecida por sistemas de abastecimento de água.

. Já a necessidade de Contrataçáo de empresa para fornecimento de Recargas de
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Gás e Botijas completas de gás GLP 13kg visa atender as necessidades da copa da
secretaria na preparaçáo de café e preparo de alimentos para os servidores.

Desta forma, a Secretaria Municipal solicita a realizaçào de procedimento
licitatório adequado.

4. ilORTUATÍVOS NORTEADORTS PARÂ SEREM UTILIZA.DOS IÍA
conTRÂTAçÃo
A licitaçào deverá ser realizada utilizaldo-se a modalidade PREGÃO, em sua forma
ELETRÔNICA poT SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO tipo MENOR PREÇO com
observância âos preceitos de direito público e, em especial da l,ei n" 10.520 de
17 l07/2OO2; do Decreto n" lO.O24, de 20l09 l2Ol9; Decretos n" 7.a9212OL3 l-ei
n" 14.133 d,e 01 /Oa/2O21; IN" aO de 22/0512021, Decreto Municipal n"4.883 de
25 /OS I 2O2l e outras correlatas.

5. RTQUISITOS MÍIVIMOS PARA A CONTRÂçÃO
a) Os serviços a serem contratados se enquadram como comum, pois os padrões
de desempenho e qualidade podem ser objeüvamente definidos, por meio de
especificações usuais no mercado.
b) A contratada possibilitará a fiscalüaçáo pela contratante quanto à distribuiçáo,
controle e qualidade dos produtos.
c) O abastecimento dos veiculos deverá ser efetuado nos postos de revenda de
combustivel do fornecedor em bombas específicas paÍa a administração pública
deüdamente identificadas.
d) Os produtos devem atender às normas da Agências Nacional do Petróleo.
e) O fornecedor deve comprovar que está cadastrado como distribuidor autorizado
pela Agência Nacional de PetróIeo.
f) O fornecedor deverá estar em uma circunstância de até 101«n do Município de
Juruti.
g) O fornecimento deverá ocorrer 24h todo os dias.

6. ESTIIUATTVA DA QUAITTIDN)E DA CONTRATAçÃO
Para levantamento do quantitativo total estimado da aquisição, usou-se por base a
Planilha de Controle de Gastos do ano anterior acrescida uma margem de
segurança de 25/o pois náo existe possibilidade de esümar o quantitativo real a ser
utilizado. A prqieçáo de uülizaçáo é para 12 meses.

ITEM PRODUTO UND QTD

1
RECARGA GÁS BOTIJÃO COM
13KG GLP

UNID

2 GASOLINA COMUM LITRO 21.OOO

3 OLEO DIESEL COMUM LITRO 238.800

4 OLEO DIESEL S1O LITRO 12.O00

ês

1C
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A relação atual de veículos com a nêcêssídede de abastecimento da
secretarla:

Relaçáo atualizada de comunldades e núcleos rurais contemplados eom Cota
Mensal de ôleo diesel comum para funciotlametrto de grrrpos geradores

Z\ET
\1.!l('

ITEM M.ARCÂ/MODELO PLÂCA ORIGEM

1 M]TSUBISHI/ESPORTE JWE -
4372 PROPRIA

2
CAMINHONETE L2OO-
4X4 MITSUBISHI /TRITON

PHH -
607t LOCADO

CAMINHÃO % A DIESEL LOCADO

4 MOTOCICLETA FAN/2008 JVD
7848 PÂRTICULAR

5
Lancha motorizada com
motor de popa 60/90
HP,

CEDlDA

N" COMUNIDAI)E TIPO DE MOTOR QTD DE LITROS
1 Alemanha 9,5 Hp 50

Açailândia 1,2HP 60
3 Areial - 2 22 HP 150
4 Areial - 3 795 AGRALY 80

Araçá Preto de Cima 33 HP 200
6 Araçá Branco de Cima 18 HP
7 Araçá Branco de Baixo 45 HP 200
8 Açaí 18 HP 80
9 Alto Alegre 12 HP
10 22 HP i00
11 Barra 12 HP 60
t2 Barreiro 9,5 HP 50
13 Bem Longe 22 HP 100
l4 Boa Esperança 12 HP 60
15 Boa vista do capitáo 80
76 Boa vista da Sabina I8 HP 80
I7 Bom Jesus íP. Seguro) 18 HP 80

õ

ê+-ê.{.â

7. ESTIMATÍlIA DO VALOR DA CoLTRATAçÃO
Quanto as demais estimativas das quantidades, estas foram consideradas normais
e adequadas, considerando, em todo caso, a quantidade de veiculos existentes na
autarquia atualmente, fato que poderá ser alterado proporcionalmente a
quantidade de veículo adquirido pelo órgáo ou autorizaçáo

VEICULO
CAMINHONETE L2OO-
4){'4

3

2

5
80

60
Batata

I8 HP

J
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18 Bom Jesus 18 HP 80
Betel 8,0 HP19 40

20 Capitáo 45 HP 300
Capelinha 22 HP21 150
Capiranga 61 HP 25022

23 Caranatinga 12 HP 60
Liro do VaIe .I 2 HP24 60

25 Canuto 60
26 Café Torrado (núcleo) 9,5 HP 50
27 Cipó 8,0 HP 40
28 Congregaçào Jardim de Deus 7,5 HP 40
29 Comunidade dos Souza I8 HP 80
30 Conceiçáo - Nucleo 01 9,0 HP

ConceiÇâo - Igarapé do salé 9,0 HP 5031
32 Congregaçáo Pr. Ricardo 9,5 HP

9,5 HPCruzeiro 50
Diamantino 22 HP 10034

35 Escoia Tacredo Junior 22 HP 400
18 HP36 Espalha 80

37 Ingracia 160 HP 1000
38 Sáo Jorge Ingtacia 9,5HP 50
39 Fartura 8,0 HP 40

Fé em Deus 9,5 HP 50
Fé em Deus 22 HP 804t

42 Firmino Guimaráes 18 HP
45 HP43 Galileia

Germano 12 HP 6044
45 Guaranatuba 1,2 HP 60

Ilha Grande 18 HP 8046
47 Ilha do Chaves 61 HP 250
48 Ilha do Valhe me Deus 69 HP 300
49 Irateuá 18 HP t20
50 Igreja Batista (Areial -2) 8,0 HP 40
51 Jauari 18 HP 80
52 Jaratuba 8,O HP 40
53 Jangada 12 HP 60
54 Juruü - açú 22 HP 100
55 Laguinho 8,0 HP 40
56 Mata Limpa 18 HP
57 Maravilha 160 HP 1000
58 Mariá 12 HP 60

Miri Centro 22 HP 100

.x

12 HP

50

50
JJ

40

80
200

80

59

J
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60 Mirizal 8,0 HP 40
Mocambo 12 HP61 60

62 Mocambo 200
33 HP63 Monte Muriá 200

64 Monte Sinaí 12 HP 60
Monte Sinai 18 HP

18 HP66 Monte Carmelo BO

67 Nossa Senhora do Carmo 45 HP 300
9,5 HP68 Nossa Senhora de Lurdes 50

69 Nova Aliança 45 HP 250
70 Novo Horizonte 22 HP 100

Nova Macaianí 45 HP 25071
72 Novo ParaÍso Aruã 18 HP 80

18 HP 8073 Nova Uniáo
Nova Vida 18 HP 8074

75 Nossa Senhora de Aparecida 18 HP 80
8076 Núcleo da cachoeira

77 Núcleo lgarapé da frasqueira 8,0 HP 10
22 HP 1007a Núcleo Santa Luzia

79 Núcleo Santa Rosa 7,5 HP 40
9,5 HP 5080 Núcleo São Luiz

81 Núcleo Igreja da Paz 12 HP
Núcleo Malgueiráo 12 HP 60

83 Núcleo Santa Rosa 9,0 HP
84 Núcleo do Laguinho 12 HP 60

Comunidade.iardim de Deus 9,5 HP 5085
86 Núcleo Cajual 795 AGRALY 80

9,0 HP 5087 Nova vitória
Novo Jerazim 5,0 HP 4088

50B9 Núcleo Nova Esperança 9,5 HP
Núcleo Canaá 9,5 HP 5090

91 Núcleo Chiquinho 8,0 HP
Núcleo Piquiá 9,5 HP 5092

93 Núcleo Santa Catarina 5,0 HP 40
Núcleo Pantoja 8,0 HP 4094

9,5 HP 5095 Núcleo Três Vistas
96 Núcleo Ponta da agulha 8,0 HP r+0

97 Núcleo Tracuá 1O HP 50
8,0 HP 4098 Núcleo Santana

99 Núcleo N.S. Aparecida 18 HP 80
100 Núcleo Sáo Francisco 18 HP 80

Núcleo Boa Fé 12 HP 60101

/x

45 HP

65 80

18 HP

60
82

50

40
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t02 Núcleo Port 9,5 HP 50
103 Núcleo do Rubi 5,0 HP 40
104 Núcleo Silvestre 8,0 HP 40
105 Núcleo São Sebastiào 60
106 Núcleo Adeca 9,0 HP 50

Nova Betânia L. das piranhas 12 HP 60t07
108 Núcleo Zé Mana 12 HP

6,0 HP 50109 Núcleo do Cambão
110 Nova Canaá 12 HP 60
111 Ordem (Monte Alegre) 12 HP 60

18 HP 80112 Pau Darco
113 Paraíso 18 HP 150

795 AGRALY 801t4 Paraense
115 Portugal 18 HP 80
116 Nova Aliança do Parintinzinho 12 HP 60

Pedreira 8,0 HP 40tt7
118 Jardim do Senhor 795 AGRALY 80

18 HP 80119 Piedade
120 Prudente 33 HP 200

9,5 HP 50121 Paraná do Juruti velho
Raifran 22 HP 150122

22 HP 100t23 Recordaçáo
61 HP 250t24 Recreio

80t25 Retiro do Irateua 12 HP
22 HP 100126 Rio .Iordão

Rio Verde 8,0 HP 40t27
18 HP 80t28 Sabina

Samauma 18 HP 80129
130 St' Antônio Igarapé do Salé 12 HP 60

St'Hilário 12 HP 60131
132 St" Antônio Igarapé do jaraqui 12 HP 60

Santa Cruz -Saraque 9,5 HP 50133
134 Santa Luzia - Santana 12 HP 60

12 HP 60135 Santa Madalena
136 Santa Maria 200
137 Santa Rita de Cássia 100

18 HP 80
139 São Sebastiáo - Micr. Sist. 80

Santa Rosa - Micr. Sist. 18 HP 80140
22 HP 100141 Santa Rosa - Rede Elétrica

142 São Benedito - Rede Elétrica 61 HP 300
143 Salmora 9,5 HP 50

2É

12 HP

60

45 HP
22 HP

1s8 Sáo Sebastião - Rede Elétrica
18 HP
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t44 Santana 8,0 HP
18 HP145 Sâo Braz 80

146 Sào Caetalo 18 HP 80
147 Sáo Francisco do Aruá 22 HP 100
148 Sào Jerônimo 18 HP 80
t49 Sào João Batista - Aruã 12 HP 60
150 Sáo Joáo da Mataria 18 HP 80
1 5 1 São José 18 HP 80

Sào Luü 9,5 HP 50
Sáo Mariano 18 HP 80153

154 Sáo Manoel 12 HP
18 HP BOSáo Mateus

Seringal 18 HP156
157 São Raimundo do mentai 12 HP 60

Sáo Raimundo do Aruá 18 HP158
50159 Núcleo Papo de Rola 9,5 HP

45 HP 250160 Surval
161 Santo Antônio do Tatu 12 HP 60

60162 Tauari 12 HP
163 Uxituba 160 HP 1000
164 Vera Cruz - Sauassú 18 HP 80

18 HP BO165 Viia Amaral
Vila Nova 80t66

18 Hp 80167 Vila Rapa Santa Inês
Vila Souza 45 HP 200168

18 HP 80169 Vila Vinente
9,5 HP 50170 Vila Marinho

171 Vila BaLista 12 HP 40
12 HP 60Vila Souza

173 Vila Guimaráes 18 HP 80
174 Vista Bela 8,0 HP 40

Vila Miranda 9,5 HP 50
176 Vila Nunes 11 HP 60

Zé Maria 12 HP 60t77
178 Núcleo Belo horizonte 9,0 HP
779 Núcieo Lago verde 9,5 hp 50

Núcleo Vila Sabá 18 hp 80180
18 HP181 Núcleo sáo Benedito

t82 Núcleo são Francisco 7,5 HP 40
183 Núcleo sáo Raimundo 7,5 hp 50

60184 Sta Tereza 12 hp
185 Vila saba 18 hp 80

J
AS

40

152

60
155

80

80

18 HP

t72

t75

50

50
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Núcleo Sáo Manoel 5,0 h 40

a| Metodologia apllcada:
A metodologia aplicada foi com base na cotaÇáo de orÇamentos realizada com três
potenciais fornecedores locais que estáo no cadastro de fornecedores da Frefeitura
Municipal para maior precisáo dos valores praticados tendo em vista que a ANP
não desenvolve pesquisa de preços no município de Juruti disponibilizaldo
somente na cidade de Santarém onde os valores sáo inferiores ao de mercado local
por requerer mais logística de transporte e agregaÇáo de impostos e taxas, os
preços do mercado local por gozarem da presunçáo de veracidade, devem ter
precedência em relaeáo à utilizaçáo de cotações feitas diretamente com empresas
do mercado segundo Acórdáo 452/2019.

Núcleo da Barra 8,0 HP 40t87
188 11 HP 60

Nova Jeruzalém Raiz 9,0 HP 60189
Núcleo Jerusalém 8,0 HP 40190

9,5 HP 50191 Sáo Miguel
t92 Betânia
193 Jarazal 12 HP 30
194 Núcleo São Joaquim
195 Núcleo Nova Aparecida 9HP 40

40Igarapé da Frasquera
Núcleo Patuá 6HP 40197

60198 Núcleo Santo Antônio 12HP
60199 Núcleo Unidos Venceremos

Núcleo Tucunaré lOHP 40200
9HP 50201 Nova Uniáo- Alto Aruá

Núcleo São Manoel- Juruti Velho 5HP 40202
8HP 40Nova Esperança
1SHP 80204 Núcleo Serrinha

10205 Núcleo Germano 8HP
9HP 40206 Núcleo Betel

200207 Apoio ao transporte do diesel ás
comunidades - Mamuru- Rio
Núcleo Orvalho 9HP 30

12HP 60209 Núcleo Vila Uniáo
8HP .+o210 Núcleo Bom futuro
5HP2r1 Núcleo Monte da Visão
I2HP 602t2 Núcleo Patuá

20.030TOTAL/LITROS

,x

186

Núcleo Muria

50

8HP 50

t96 7HP

12HP

203

208

40
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VIEIRA

DO
A.ÜARAL

MEDIA

I

(}ÁS DE
COZII{Hâ
BOTIJÂO
coM l3Lg

(oLPl

UiJII' 7.aoo

2 GáSOrn {
coüufr LITRO 70.ooo

3
ÓLEo

DIEsEL
coüuM

LITRO 730.OOO

ÓLEO
DIESEL

sIo
LITRO 75o.OOO4

8. JUSTIFICATIIIA IrE PARCELAMENTO OU rÂO DA CONTRÀTAÇÃO
Considerando a especiflcidade do objeto a ser licitâdo, entendemos que cabe o
parcelâmento do mesmo, en razÁ.o de tratar-se de uma intermediaçáo direta entre
a Administraçáo Pública e o efetivo prestador de serviço, contrataÇão no âmbito da
qual fica o intermediário (empresa credenciada) responsável pela consolidaçáo de
dados sobre a frota veiculâ-r, possibilitando maior celeridade, economia,
fiscalizaçáo e controle dos gastos. A combinaçáo entre o atendirnento ao imperativo
da efrciência logísüca e à vantajosidade econômica mediante a prospecçâo, em
contexto de ampla competitividade, de proposta que oferte a necessária
conveniência com os menores custos pelo fomecimento dos produtos em questáo,
gerando uma maior eficiência do controle do consumo de combustível e um
direcionamento objetivo do local que fomece, a licitaçáo poderá ser dividida em 02
{dois) lotes distintos, permitindo a possibilidade de participaçáo de maior número
de fornecedores, sendo 1 para o item 1 e outro paÍa os itens 2,3 e 4, sendo
também permissivo um único vencedor de todos os itens.

O objetivo é registrar preços fornecidos por empresas ao qual seráo responsáveis
pelo abastecimento de combustíveis e gás glp para a Secretaria Municipal de
Integraçáo comunitária, náo havendo prejuízo para o conjunto ou complexo ou
perda de economia de escala, e nem restriçáo ao caráter competiüvo da licitaçáo.
Vale destacar que há no mercado e no município várias empresas que oferecem os
produtos de modo a manter a competitiüdade necessária à disputa. Ressaitamos
também que de acordo com o Art. 3" do Decreto N" 7.892/2013, será adotado
preferencialmente o Registro de Preço quando houver necessidade de contratações
frequentes (Inc. I do Ârt. 3"), o que na conúataçáo pretendida pela Administraçáo,
em virtude da impossibilidade de estocagem do material e da previsáo
orçamentária, permitindo várias contratações durante o perÍodo de 01 (um) ano,
situaçáo sanada pela utilização do Sistema de Registro de Preços. O Inc. II do Art.
3" taz a previsáo de adoção do registro de preços para aquisição de materiais pela

.x

74O,OO
77o'OO7o5,U) IIa,38

R§ 7,4O nô 7,soR$ 7,50 tr$
7.45

R$ 6,7e I ns 6,33 f,s 6,s3 .Rú
6,55

Rrl 6,7e1 x$ 6,43
I

Rt 6,43 .nú
6,55
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Administração com preúsáo de entregas parceladas para o desempenho de suas
atribuições, justiÍicando a utilizaçáo do Sistema de Registro de Preços no presente
certarne, visto que o planejamento de aquisiçâo foi realizado para o perÍodo de 0l
(um) ano, ocasionando entregas parceladas e eventuais, idenüficamos também a
realizaçào de várias licitações no modelo que propomos, incluindo pregões já
realizados nos anos anteriores; com isso entendemos haver vantajosidade para a
Administração no parcelamento do Objeto em epígrafe.

9. COI|TRÂTAçOES CORRELATAS E/OU INTERDEPEITDENTES
Não se veriflca contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e
contrataçáo desta demanda, sendo a contratação gerenciada diretamente entre a
Administraçáo Pública e o fornecedor.

10. POSSÍVEIS IMPACTOS AUBIENTAIS
Quanto â questáo dos impactos ambientais. a contratação em tela, tem como base
observar as informações contidas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis",
disponibilizado pela Consultoria-Geral da União no sitio
"http://www.agu.gov.br/page /content/detail/id-conteudo/4OO787", a
CONTRATADA deverá atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade,
inseridos agora nos princípios da aplicaçáo da lei 14.13312O21,

Além disso, a mesma deverá credenciar, preferencialmente, estabelecimentos que
estejam plenamente adequados as respectivas legislaçôes relacionadas a
sustentabilidade e correlatas úgentes, inclusive, referente ao abastecimento de
combustíveis e descarte de embalagens de óleos lubrificantes, pós consumo, e

demais produtos e serviços relacionados ao objeto a ser licitado e da acomodação
das botijas.

Os materiais ofertados devem ser fornecidos por fornecedores compromissados
com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade
ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores,
comprovem que cumprem a legislaçáo ambiental municipal pertinente ao objeto da
licitaçáo.

11. RESULTA.DO PRETEI|DIDo COM A CoNTRATAçÃO
A contrataçáo tem por finalidade o perfeito cumprimento de suas funçóes
institucionais, e prover os meios que possibilitem â execuçáo de suas metas, a
utilizaçáo da frota é imprescindível para que os mesmos atendam adequadamente
às necessidades do que nos propomos a executar em beneficio da coletividade,
enquanto serviço público, buscaldo sempre a melhoria dos serviços prestados por
este órgão, para o alcance e sucesso da atuaçáo administrativa da Secretaria
Municipal de Integração Comunitária, assim como possitrilitar o acesso à energia
elétrica e melhorar a qualidade de üda dos comunitários das comunidades e
núcleos rurais que recebem a cota de combusúvel para o funcionamento dos
grupos geradores, como também a necessidade de gás glp para o preparo de
diversos tipos de refeições no atendimento das necessidades da secretaria.

âs
/
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c.N P J 30.522 667/0001-15

Trav. lVlario Das Neves slnn Sáo Marcos - Juruli , Para

Z-\ETst\ c. /í *-

12. JUSTTFICATTVA DE VIABILIDA.DE
Assim, consider€rndo o exposto, a pesquisa de preços realiz:":da, o levântâmento do
orçarnento esümado da licitação e a existência de recursos orÇamentários para
cobertura do mesmo, entendemos ser VIÁVEL e NECESSÁRIA a contratação
demandada.

Juruti/PÁ,l8 de janeiro de 2022.

---\ . t.-;'
l*í\-

BENEDITO TAVÁRES DE SOUSA FILHO
Secretário Municipal de Integração Comunitá'ria

DECRETO N" 4.5Ot/2O2r
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Rua Joaquim Gomes do Amaral, n"18 - Bom Pastor "Fone: (93) 3536-1257

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

()rgào: Sccretaria Nlunicipal dc Saúde SENÍS.\

t.\l'l: I l.6l+.211/(xx ) 1,00

Lriit rct-,,: l{ua loarluim (iomes do Âmaral, n" 18 Bom Pastor

( -l ll): 61317(r 0()o

I

( iidadc: .luru ti- 1).\ - Localiza-se a uma l.rritLr.l. 0l' t)9' Otl" iul c l,,ngitrr<lc 56" 05' 32" ,reste. [,stando a uma altitude de
16 mt,tros. Su;r populaçào cstimada em lQ-!1i era de 55.179 habitantes. O município detém uma grande e prescn'ada

caractcrizado como nnta perenifólia cujo dossel é de até 50 m, com árvores emergentes de até.10 m de altura.

tirncs: (93) 3536-1251

2. DO OBJETO:

l.l -[ 
rara-sc clc estu<los prelilúnares que visa a contrataçào dc emprcsa especializada no fornccimcnto de cornl>usrilcis

qrrs,rliua corlunr. I)iescl S-10 c Diesel Comum), para suprir as neccssidades da frota de veículos autotnotl'os e tluviais
oiciais da Sccrctaria Nlunicipal de Saúde, do municipio deJuruti-P,,\.

DESCRIçÃO DA NECESSIDADE:

i.l. .\ Sccrctariâ i\lunrcipal de Saúde SEN{SÀ desenvoh.e divcrsas atividades denúe as quais destâcâ-se: r\ções de

irrrtrnrzirç;io; 'l ransporte de Pacientcs por mei<) das ambulâncias e ambu lancha; Transporte de materiais e

pessoal; .\coes de saúde que sào desenvolvidas nas comunidades deste município; Àçôes de fiscalizaçào e

intcstigaçào dc Obito rcalizadas pelos sen.idorcs da Vigilância em Saúde; Àtir.idades realizadas pelos agentes

cornutritári<.rs dc saúde. Nessc cstudo estamos lcvando cm consideraçào -r\çôes gue setào realizadas por mci<.r

da I lJs l'lrN ial cnlrc outros scn'ico<.

i.2. Dcsta fr.rrma para que essas açõcs sejam reaLizadas é necessário o deslocamento dos scn'idores que

descnr.oh'am as atividades inerentes a cada ação, csse deslocamento é feito por meio dos yciculos que inregram

a frrrta da SLNIS.\ e que necessitam ser abastecidos a sabcr: r'eiculos automotivos. motos. bajaras. ambu

Iancha. c as ambulâncias.
1..1. I1) importanrc dcstacar o aumcnto da demanda no atcndimc[to da populaçào, principalmcntc no quc sc rcltrc

ao cnircnrarlcnto da pandemia <ta COYID-19 c à continuidadc clos sen'iços e o uso das aubulâtrcias tra

urgôncias c cmcrgôncias sào essenciais, c o [atr., da ,\clnrinistraçào pública nào possuir posto dc combustivcl,

gera a ncccssidade dc contratârmos cllprcsas crcdcnciadas no ralno! para futura e eventual tirruecitrretrto dc

conrbustívcl /gasolina comum; Diesel (lomum c Dicscl S-10) dc forma parcelada.

Fundamentâção: Descriçào da necessidade da cr»rtrataçào, considcrado o ptoblema a ser resoh'ido sob a

pcrspccri\.a do intcresse público. (Àn. 7o, inciso I da lN .10/2020 e inciso I do § 1" do art. '18 do l'L 1253 /2020).

r. REQUISÍTOS DA CONTRATAçÀO:

t

I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

CNPJ: í í.624.2í 3/0001-00
Rua Joaquim Gomes do Amaral, noí8 - Bom Pastor -Fone: (93) 3536-1257

.1.1. Os sen'iços a serem contratados se enquadram como comum, pois os padtôes de desempenho e quali<lade

podcm ser objetivamente definidos, por meio de especihcaçôes usuais no metcado.

.+.2. r\ contatâda possibiütará a fiscalizaçào pela contratante quanto à distribuiçào, conttole e supen'isào dos

recursos alocados aos scus contratos. Devcrá scr Frrmado entre a SE]vISÀ e a empresa contratada o
Instrtrmento de N{ediçào de Resultados (IMR), a hm de balizat a execuçào dos serviços dentto dos padrões

dc qualidade acor<lados, inclusivc a forma de faturamento de atividades que podem ser executadas de
n-raleira simultânea.

"1.3.,\ coltratada deve adotar práticas de gestão que garantam os direitos úabalhistas e o atendimento às

normas intcmas e de segurança e medicina do trabalho para seus emptegados envolvidos na prestaçào dos

ser\'1ça)s.

-1.-{.,\ hscalizaçào da erecuçào dos sen'iços abrange todos os procedimentos constaÍrtcs relatir.os às metas

dehnidas uo Termo de Referência ou Contato, sob pena de glosa da rcspcctiva fanrra <luando do nào

cumpdmcnto.

-1.5. ,\ Contfttâda dcvc manter equipamcntos e demais materiais necessários à prestaçào dos scrviços em bom
estado de fun cionamen tc-,.

4.6. -\ (,onratada dcvcrá adotar ptáticas de sustentabilidade na execuçào dos sen'iços, coufoÍme oÍientirc,,c:,

tlo art. 6" da IN no0l /2010 (Compras Sustentáveis). C)s serviços serào executados pela empresa adjudicada,

nào se admitindo recusa da parte daquela em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada.

-1.7. O abastecimento dos veículos de propriedade Da Secrctaria IvÍunicipal de Saúde deverá ser efetuado nos

postos de revenda de combustível do fomecedor (bombas de abastecimento de combustíveis), obedecendo

às normas da .\gências Nacional do Petróleo. O abastecimento dos vejculos der.erá ser feito por posto
localizado em um raio dc ató 5 (cinco) quilómetros do ediÍicio sede da Sectetaria, localizada Rua J oaquim
(lomes do -,\maral, n" 18 Bom Pastor, Juruti-PÀ.

i audamcntação: I)cscriçào dos requisitos necessários e suEcientes à escolha da soluçào, ptevendo criterios e práticas
,ic s L rs terrt abilidarle (-\rt. 7o, inciso Il da IN .+0/2020 e inciso III do § 1o do at. 18 do PL 4253 /2020).

I
\I

5 I,EVANTAMENTO DE MERCADO:

5.1 Para levaoramento do qua[titativo total estirrrado da aquisiçào. usou se por base a Planilha de Controle de
(iasto tla frota do veículos da Secretatia Nlunicipal de Saúde no exetcício dc 2021.

5.2 (lonvél.r esclarecer que para hns dc estimativa de custo levou-sc em consideraçào o preço praticado ao

corlsunidor do Estado do Pará, de acordo com a média praticada fc,,rnecida pclo no municipio de Juruti;
pr>r meic, do l,er,antamento dc Preços e de NÍargens de Comcrcializaçào de Combustír.eis praticâ(l() â()

consumidor. affavés de Pesquisa em Campo; no <1ual um sen-idor dcr-idamente autorizado, so[citou cm

Ioco nos postos revcndeclores de combustírcl, prcços dos produtos, c cmpÍesas: SOL N,\S(lI'l.Nl'Fl
CONÍIIRCI() Dts PHI)'TROLLO LTDÀ; ÀUTO POS'IO IDÀ1.',1; JÂNli NÍON I'D \TERDE Fl Fl
CONÍF-RCIO DE COÀ,IBUS'fn'/LL - LTDÂ - NÍ.8 ; no qual as atividades e CN.\FI é pertinentc com o

objcto, c cadasúadas no banco de dados do departamento de compras. Cabe frisar que seguimc,s os

paramentos esigidos no tenno de refetência, ao <iual requer â propostâ mais Íantaiosa para a a<ltDi1lislf2câo.

colforne quadtt> anexo ac, Estudo Técnico Pteliminar:
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(;.1.t DE L-OZINIIA
uo't rlÀo coM t3ks

EO DTESEL S]O

:
-l

10800
VALOR TOTAL GERÀL

5.3 l)cnota sc guc tratâ sc dc um metcado com dificil ptevisibüdade quanto aos valores a setem despendidos,
scndo a estimatiu histórica dc consu[ro a melhor assertiva cm funçào do aumento da frota bcm como
vcículos automotivos <-lc apoi<-, no qual sào Lescn'adas cotas para melhor atendimento aos municipes
cotrfotme descriçào dos sen-iços e local de clestino.

Fundamentação: Levantarnento de mercado, que consiste na prospecçào e aná[se das akernativas possíveis de soluções,
grodcndo, cntÍe outrâs opçc-ies: ,L\rt. 7", inciso III da IN +0/202tt) ,

6 - DESCRTÇÃODASOLUÇÃOCOMOUMTODO

(r.1 À prcstaçào dos sen'iços deverá atender a frota oficial pertencente a Secretatia NÍunicipal de Saúde,
iocluindo os vcículos de apoio, conforme apontado neste documento. ()s sen'iços serÀo executados confrrrn-re

discriminado abaixo:

y' -\ contratada cicrcrá fornccet, diretarnente ou por meio de postos crcdcnciados, o combustívcl para

abastecin.rento da tlota de r.eículos ohcial a scrwiço da SL,N{SÀ, imediatamente após a formalizaçào do cootiâto,
fornecendo o cornbustir.el adequado, dentro dos padrôes de qualidade pertinentes e nas quantidades solicitadas;

/ O âbastccincnto dos veículos tanto os de apoio quanto os de propriedade da SEMSA, deverá ser efetuado nos

postos de tcvenda de combusúveis do fomecedor (bombas de abastecimento cle combustíveis), obedecendo as

uonaas da ,\gêr.rcia Nacional do Petólco;
/ (].r,,rrt,, os ambulanchas, geradores, e a UBS FLUVLdL DONÂ JULIA, serào dispensados garrotes devidamente

p?rúonizados c iclentificados para o auxilio do transporte dos mesmo para os veículos fluviais e geradores;

ol>edecendo todos os padrõcs de segurança.
/ O fornecin.rento scrá cfctuado dc forma parcelada, nos postos dc rcvenda de combustír,eis da Conftatada;
y' C) sistcma de gerenciamento dos postos de abastecimento deverá possuir os requisitos mínimos p.rra emiú e

fornecer, a cada operacào e por geração de comprovante dc abastccimento no qual der.erào constar: identihcaçào

Ll,, cli(ntc; .l:rt.r e horr d.l abâslccim( nlo;
/ Â qua[dade clos combustíveis fornecidos pelos postos de revenda é dc inteira responsabilidade da

CONITLYI'-{DÀ, ficando a seu encargo o controle e a flscalizaçào seguindo as extgências legais e as

cspccificaçôes téclicas da Agência Nacional de Pctrólco ÀNP.
y' ()s combusúveis serào Lccusados nos seguintes casos: possuírem densidade fora do padtào; f<rrem abastccidos

em volurne mcnoÍ que o solicitado; cstivcrem contaminados por <luaisquer elelnentos n:'io permitidr>s cm sua

composiçào; lot detectada prescnça de outras substàncias, em percentuais além dos perrútidos em sua

cc.,mposiçào; e lor detcctado erro quânto ao produto solicttado.
/ () combustivcl rccusado deverá ser substituído no prazo máximo de 2.1 (viatc c quatro) horas, coltaclas a partir

clo rccebimcnto cla lcrtmalizacào da rccusa pela contratante.
/ ,\ contratadn der.crá oferecer os Ítrcursos c meios neces"ários e suhcientes para a supen'isào c ltscalizaçào da

regularidade e corcçào dos abastccimentos, além de assc€gÍar que: todo combustível tegrstrado pela bomba seia

ctctivamente abastecido no vcículo ir-rdicado; nào sejam abastecidos veículos que nào estejal-r cadastados na

tÍ()la da InstituiÇào; os veículos cadastrados só sejam abastecidos com cofllbustível para o qual está autor-izado.

L

\

/EIJ.,i:

I.iND QTD

L ]td.

MEDIA YALOR TO'IAL

200 R$ 110,00
xs

105,00
R$ 110,00 R$ 118,-13 R$ 23.(;66,u

GASOLINA CO]ITI]M LITRO 111111 R$ Z5O R9 7,10 R§ 7,50 R$ 217 R§ 852.275,20
OLEO DIESEL
coML')tÍ LITRO 70510 R$ 6,79 R$ 6,33 R$ 6,53 R$ 6,55 R§ 162.168,00

LITRO R$ 6,79 RS 6,13 R$ 6,13 R$ 6,s5 R$ 267.240,00
R' 1.605-4220

PRODTJTO

CARGA
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/ O t-c,mecimcnto dc combustívcl deverá ser íeito por meio da utilizaçào dc documcnto dc "requisicào de
ti>mecitnento". dispolibüzado pela conúatante, quc dcverá carimbar e assinar a requisiçào.

/ -\ contratada cleterá prestar rodos os csclareciment()s solicitâdos. obrigando-se a atender, dc imcdiato, todas as

reclamaçõcs clccorrcntcs da constataçào de vícios, dcfcitos ou incorreç<)es relativas ao objeto clcsta especificaçio.
bcln coln(),r rcspeito da <lualidadc dos combustÍveis, casos cm quc a conüatada deverá, às suas cxpcnsas, rcalizar
corrcçõcs c c(nnpro\"aÍ a rcgularidadc e a proccdência dos combusrír.cis.

y' -\ contratada dcr-crá emitir e encaminhar à contratantc, até o 10" (décimo) dia útil de cada môs, a nora trscal dos
prt.,dutos tirmccidos no peíodo anterior, na qual deveú constaÍ as quantidades, os tipos de combustível, os
lalores uurtários c totais deduzidos os descontos concedidos, expressos cm reais, as datas dos abastecimentos e

a especificaçào dos veículos gue abasteceram.
/ ()s sen'iços dcverào ser executados com base nos parâmetos mínimos a seguir estabelecidos: Os combustíveis

objetos dcstc contrato deverào atcnder às especiÍtcações técnicas exigidas pela Âgência Nacional do Petróleo 
-\\l'. c,,rrli,rrnc legrslaçào em vig<-rr.

r'- ()s abastccinrerrtos deverá ser sempre comunicado na ocasiâo ao Iriscal c/ou Gestor do Contrato;
r' () abastccit»cllt()s del'erá ser realizados de segunda a sexta-feira, em horário comercial e, excepcionalmente, aos

sábados, chmingos e feriados.
/ -\ contratada dcvcrá manter posto para abastecimcnto de combustíveis, posicionado à distância de no máximo

20 (r'intc) quilômetros de distância da contatante e, considerando o pefcurso por via de acesso regular mais
pliriirlo.

/ Os combustivcis Gascrlina c<,rmum, ücsel s 10 e diesel comum) devcrào ser fomecidos de fonna parcelada c
continua, dc acordo com a previsào anual da contratante;

Fundamentação: l)cscricào da solucào cr.rmo um todr.,, inclusive das exigências relacionadas à manutcnça,' e à assisrénciir
r.r.rrica, quanclc., for o cAso. acompanhada das justihcativas técnica e econômica da escolha do tipo dc soluçào (-\rt. 7",
trre ts,, [\' da IN.11)/2(120 c inciso \]II tlr § 1o do art. 18 d<: I'1,1253/2020).

t ) t.t( Rk . tt)/ PR( )t)I't ( )

/; l\lr-l\ I a.{ ).\ll \Í
( jt.1\) l)11.\t) _(.o\tI \t \.1)

Í )t .t .t ) t)lt.\l.t.(.o.\ll .\t \;t)tl

3 ,\ guantidade estimada pata esscs veículos é a média de gastos mcnsais utilizados durante o periodo de

ter'ercir<,l de 2021 a dczcmbro de 2021, com cxceçào da LIBS I'.LU\I.\L DON-\ -Jtll,l-\ no clual o írleo

cliescl comum dispcnsado possuía um custo mínimo mcnsal de litros, somente pârâ rnantcr funciolando
r,,s gcradorcs da LIBS, c<nfirrme quadro indicativo abaixo:

QL \\r']l) \r)r't1)1.\t.
\NU \1-

tisltrÍnt) \
L lto

LI I l<t )

LI l',1?'t t

JITE]'IORI,4 DE CALCLTLO _VEICULOS TER RESTRES,/FI,I iV TAIS E GERADORES

- ESTIMATIVA DAS QLiANTIDADES

7.1 .\ quanudadc csumada para esses veículos ó a média dos meses cluc foram utilizados no ano de erercicio
de 2021, conformc quadro indicativo abaixr>.

7.2 r\ solicitaçào será t'cita pclo fiscal ou Gestor do Contrato de acordo com o consumo/dcmanda, mediante
a utilizaçào de formulário prriptio, datado e assinado. em duas vias. Quanto ao quantitativo estimado a ser
contratado, só será pago o que efetivamentc [<lr consumido.

LOCAI
N.9l4F:

Qf.D
SEM
ANÀ

L

,QTD
QTD

. ANU
ÂL

UN
ID l,llSBItço. 

v.Ercu LolrLA,c^ L
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚOE-FMS

CNPJ: 1 'l .624.21 3/000í -00
Rua Joaquim Gomes do Amaral, no18 - Bom Pastor -Fone: (93) 3536-1257
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

SEcRETARTA MUNlclpAL DE sAúoe oe lunurt
FUNDo MUNIcIPAL DE SAÚDE-FMS

CNPJ: 1 1 .624.2í 3/000í -00
Rua Joaquim Gomes do Amaral, noí8 - Bom Pastor -Fone: (93) 3536-í257
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7.{ .\ Sccrctaria lrÍunicipal dc Saúde SEITISÀ descnvolve diversas atividades dcntc as quais destaca-se: Âçôes

de imunizaçào; 'fransportc dc Pacientes por mcio das ambulâncias c ambu lancha; 'I'ransporte dc matcriais

e pessoal; Âçôes dc saúde que sào desenvolvidas tas comunidades destc município; .\çôes de fiscalizaçào

e investigaçàc, dc ()bio rcalizadas pelos scn'idores da Vgilância em Saúde; Àtividades realizadas pelos

agcntes comuuitári<-,s de saúde; Âç<-res tealizadas p()r lnero da UBS Fluvial entrc ()utt()s serviÇos.

f.5 l)cstâ tirrn-ra para que essas açr'res sejam realizadas é necessário o deslocamcnto dos sen-idorcs clue

rlesclvrlvanr ns aúvidades inerentcs a cada açào, cssc deslocamcuto é fcito por meio dos veiculos que

integran-r a liot;r da SliÀIS.\ c quc necessiram scr abastecidos a saber: veiculos automotir-os. motos. bajaras,

ambu lanclre, e a:. ambulânclâi.
7.(r li importanrc dcstacar o âumento da demanda no atenditnento da populaçào, principalmcnte no quc sc

rclere ao cntrcntamcnto da pandemia da COVID-19 c à continuidade dos scn-iços.
'. Drante do c:iposro c rcndo cm vista que os serviços prestados à poputaçào nào podem parar, justitica-sc à

nccessidadc dc contratar cmpresa cspecializada no tbmecirnento de combustíveis e lubrihcantcs para suprir

o consurnô drári<, das Secrclana".
.s Por se tratar clc aquisiçào de três substâncias distintas Qasolina , diescl comum c dtesel S-10) nào há

cn-rpecilho ao parcclamento da contrataçào. consrdcrando quc ellrPrcsas disúntas podem tornar-sc

dctcntc-,tas c,rdil uma de um collttato.
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ESTADO DO PARA
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE JURUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

CNPJ: 1í.624.2í31000í{0
Rua Joaquim Gomes do Amaral, no'l8 - Bom Pastor -Fone: (93) 3536-í257

Fundamentação: Listimativa das quantidades a serem contratadas, acornpanhada clas nrcmcirias de cálculo e dos
tl,,cttntculos quc lhc dào suPortc, considerândo a interdepcndência com ôutÍas c()ntrataçôes. cle modo a possibilitar
r.()r()nri^ rlc cscala (.\rt. 7". inciso V dâ IN +0/2020 c incist., IV do § 1o do an. 18 d() l,l. +253/2020).

S ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRÂTAçÃO

u.l. .\ cstinraúr'a de custo anual para o scn'içr> constante neste Lstudo Prclimurar scrí dc Il§ 1.586.905.92 - rn
conforme <ltradro abairo

PRODT:10 T'NI) Q7I) NÍEDI,1 IÁLOR TOTAL
GÁS DE COZINH,I BOTIJÃO Collt l.lkg (GI-P) C4RG,4 200 RS 118,33 Rs 2r.6ó6.00
GASOLINA COML:M LlTRO RS 7,17 R§ 852.275,20
ot.Lo DtESEL COML-Ií LITRO 705ó0 RS 6,55 R§ J62.168,00
OI,EO DIESEL S1O LITRO RS 6,55 RS 267_210,00

R$ 1.605.319,20

tr,lt.inttritltL,rr/tt.i t tti/enla t yit mi/.not 'ei/o! e Linio ftt1i! e noleúd e doi.t 
'vttId

y' (lonr'ém (sclareccr quc, para fius dc cstimativa de custo, levou-se em consideraçào o pteço médio ao
c(»lsunidor do municipio de -furuu, dc acordo com a Pesquisa de Preços fomecida pelas empresas
crcdenciadas.

Fundamentação: Lstimativa do r.alor da contrataçào, acompanhada dos precos unitários referenciais, das memórias de
cilcukr c dos documentos que lhe dào suportc, quc poderào constar de anex.r classificado, sc a administraçào optar por

l)r.cscn'âr () seu sipflo ató a conclusào da licitaçào (,\t. 7o, ilciso YI da IN -10/2020 e írciso VI do § 1o do art. 18 do PL
+15:l/l()2( )).

9 IL]S'IIFICATIVA PA-RÂ PARCELAMENTO

9.1 ( ) objerc da contrataçào trxtâ dc três itcus corrclatos (Olco l)iescl s- l t), Dicscl comum c Gasolina (-orlrum).
(.orn iiso. po,Jerá,' lrrncctmcnt,r prelist.' n., ccrlim( icr atcndido.k [,rrma pl.na. stndu lsiim ,r

patcclamento do objeto podcrá scr âplicado.

Fundamentação: Justificativas para o parcclamcnto ou não da soluçào, sc apücávcl, ,\rt. 7o, inciso VII da IN
{0/2020 c inciso vlll do § 1" do art. [[i do l'1,1253/2020).

(]ONTRÀTAÇÔES CORREI-ATAS/INTERDEPENDENTES

I0.l () cr»ruato arual de rerá sua tigôncia cspirada en31,/1,2/202? e poderá tcr sua vigência prorrogada.

I0.1 -\ iirrta arual da SLNISÂ cr-,nta c<>rn ambulâncias, veículos médio porte, veículos de pequeno porte, motos,

:rmbulauchas, t'BS liluvial c gcradotes, confotme apontado abaixo:

IIFtM
TJNIDADE
ASSISTIDA

l

TIPO
VEICULO PI,ACA

TIPO
COMBUSTIVEL

l\trA.RCAVEICULO
FROTA

S// PL, \(..\ C; \SOI-IN.\
CITIi()r.rN lililu.lN(; 1.6

/201rJ .\NIRL- I ,.\N(]I,\It ltt-[ \'I,.r.l l( )

C] \SOI-IN-\_\NIlrL'1-.\NCt L\ s/Pr.,\c.\\'.\i\1.\l L\ 1 50 I ll)ll'RL'll\LLtl()

s/Pr.-\(..\ G.\SOI-IN.\
Pl-:[.(; I i()'t P.\lt'lN ItR
1.6 / 2t)17

I

i .\NÍIILTL\NCI.\I ,\ IJ \I IN(; \
s/ t,1..\( t.\ (i. \s()I -I\.\I.I.\I S Ilr.\l).\ l.l/2()18 i\\ ÍBL. L,\N--CL\

Ir( it lt I 15 (; \SOLI\ \,\ \tBL I-,\\ (.I \NION'f.\N.\ l.+/2020\ \( ) lll.t\lt)n ()

s/P1..\( r.\ G.\SOLI\.\-\NIRUI-.\NÜ IÀ
\..\NÍ,\FI,\ K,\N(iOo
1.+ /2tt1ilt.\t.l

(

-l l (..\s r'.\NIl-\L

I
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ESTADO OO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

CNPJ: 1 1.624.213/000í{0
Rua Joaquim Gomes do Amaral, no18 - Bom Pâstor -Fone: (93) 3536-1257

RIIN-\ULT }i\rl.-GOO
1.1/ 20t7 \NII]L]I,\NCIÀ S/PL\C,\ DIhSi'].

II,i\I.J
I'I.\T DUC-\'fO I\tUI,1'I

JF.T 2.8/ 2O2O \;\ lr.'t ..\NCL\ (;JL8E99 I)IF:St:I,

. \ t.l
FI-\'I'DUC,\TO NIULT

lE'r'2.8/2010 \\llltrl..\N(.1-\ NSL3+ I5 ( ;.\s( ) L IN .\
Vt(;11..\NCt,\
s.\Nt.l .\tU.\ illt()z 160 l\l()t() lYrló()+6 (i,\s( )1.t\.\
\ t(;1t..\NCL\
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fundamentâção: Contrataçôes correlatas e/ou intetdependentes. (Ârt. 7o, inciso \rIII da IN 40/2020 c inciso XI do §
, ,1, r :rrt. llt tlt'l'l, +253/2020)

II . AI,INIIAMEN'I'O COM PAC

l[.1.\ contrataçào possui uma relaçào dircta c transrcrsâl com os obictiros estÍâtégicos tlâçados nôs

insturrcnros de planeiamento estratégico da Sccretaria l\[unicipal de Saúdc crercícro 20221 em csPeciâl o

gtrc cstii prelisto nos ircns: 7 e lJ - listudo 'I óc[rco Prcliminar 'l/2020.
I I.2 ,\ Promoçào dos desúnos e qualihcaçào dos sen"iços que desenvolve dl'ersas atilitlades dentre as guais

destacl-sc: -\côes dc imumzaçào; fransporte de l)acientes pr-rr meio das ambulâncias e et'trl.rulancha;
'l-rlnsporte dc rnateriais e pcssoal; .\coes dc saúde gue sào desenvolr-idas nas c.rmrtnidaclcs tlcsrc

rurunicipio: -\cões de liscalizaçào e investigacào dc ()bitc, realizâdas pelos senrdorcs da \igilarrcir ern

Sairclc: ,\tilidades rcalizadâs pelos agenrcs comunitários dc saúde. Ncsse estudo cstart()s letand() cm

c,rnsiclcr:rçào .\cires guc scrào realizadas por mcio da UllS [;lur.ral entre outros serriç() sii() nlgurnas das

I

ll

I

l7

BI{OZ 160

N( )t ()

l,ntor-
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ESTAOO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL OE JURUTI

SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚOE-FMS

CNPJ: í 1 .624.2í 3/0001-00
Rua Joaquim Gornes do Amaral, noí8 - Bom Pastor -Fone: (93) 3536-1257

açocs <1uc dcpcndcm indirctamcntc da contrataçào em tcla para possibilitaÍ aos agentes públicos o
cunll)Íiucnt() dc sua missào instjtucional, bem como está prcvista no Plano,\nual dc Conftatações para
f021.

Fundamentação: l)cur<»rstraçào do alinhamcnto entre a conúataçào c o planejamento do órgào ou entidâde,
rr[ntiiicando:r prc-ris:it, no l)lano Ànual de Couúataçôes ou, se for o caso, justiÍicando a ausência dc prcvisào; (Àrt. 7",
rrcrs(, IX da IN -lt)/2{)2{)).

12 . DENIONSTRÂÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

I l. l. ( )s rcsultados prcrcndidos com a prescntc contrataçào sào:

y' []n.r rclaçào à cticácia: atcndimcüto dc todas as demandas dc transporte, no suporte à atiricladc trnalistica do
<irgào;

/ Quanto à cficiência: issegurâÍ a continuidade da prestaçâo de tais scniços, e do uso racional dos recursos
flnancciros:

/ Com a contrataçào dos sewiços busca-sc também, atender ao pnncípio da economicidâde, cuja meta ó a

obtcnçào da rnclhor relaçào custo-bcncficio possível que uma alocaçào de recurs<.rs financciros, ec,,nómicos c
ndministratiros possa alcançar. peimitindo assim gue os serviços sejâm realizados de forma úpida, econômica
e sustentável.

I lrirdame ntação: llcsultados pretcndidos.
,, i,,nrl :irstelrtá\'cll (.\tt. 7", inciso X da IN ,+(l/2020)

em termos dc cfetividade e de dcscnvolvimcnto

13 - PROYIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

1.3.1.-\ adrninisaaçio possui uma dinâmica plancjada de capacitaçào dos scn'idores com formacào continuadâ e

pcrmanentc os scn'idores e Escais contorme cronograma anual oícrccido e controlado pela (irordcnaçào Geral
dc (icstào tlc l)essoas.

Fundamentação: l)ror idôncias a scrcrn âdolnd,ls l)ela adnúnistraçào prclian-rente à celebraçào cLr corrlrrto, inclusl.c
rlrunto à caplcttrciio clc scn-iclores ou dc enrprcgados para Êtscalizaçao c gcstào contratual ou irde'c;uaçào r-kr ambiente
rl:r orgenizacào1 (-\rr. ro. inciso XI da IN -1012020 e inciso I do ii lÔ do art. 18 do PL +2531201(l).

14 - IIIÍPACTOS AIIIBIENTAIS

l l. l. Iioi rccomendado ao licitante r.enccdor, conformc previsào ncstc instrumento, que ,1 contrltada dcverá adotar
práticas dc sustcntabilidadc na execuçào tlos sen-rços, coníorme r:rienraçôes do art. óo da IN no01/2010
((iompras Sustentár'cis).

Fundamentação: I)ossívcis impactos ambicntâis e respectivas medidas de tratamento. (Àrt.7", inciso XII da IN
I'i f0lÚ).

ir - \:IABILIDADE DA CONTRA'IAçÀO

15.1. llsra erluipe tlc planejamerr«r declara viável estâ contrâtaçâo. À prestaçào dos sen'iços nào gera

r,ínculr enrprcgaticio entre os cmpregados da Contratada e a ,\<Jrninis traçào, vcdando-se gualquer
rclaçiit.r cntrc esres que caractclizc pessoalidade e subordinaçào dLeta. Diante das justificativas acima

c\p()stas Dcste documcnto cleclaraÍros riár.el a contrataçÀtr

k\
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ESTADO OO PARÁ
PREFÉITURA MUNICIPAL DE JURUTI

SECRÊÍARIA MUNICIPAL DE SAÚOE DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

CNPJ: í í.624.213/000í 40
Rua Joaquim Gomes do Amaral, no18 - Bom Pastor -Fone: (93) 3536-í257

Irundamentação: l)()siciooarncnto conclusivo sobre a viabüdade e razoabüdade da contrataçào. (Àrt. 7". inciso NIII da

l\ l()i/203().

lLtLrti l).\, 21 tlc janciro de 2022

Romot llalislu Nelrt

ADAIAS RAM
SECRET-\R]O NIUNICI

TISTANETO
t)I S_\L'DE SL,ti\tS.1

DFI(lRll l ( ): \" -1.+ll9/?()2I



ESTÁDO DO PÁRÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI

GABINETE DÂ PREFEITA
CNPJ N" 05.257.555 / 0007-37

1. REQUISITÂNTE
GÂBINETE DÂ PREFEITÂ

2. SUGESTÃO-DE OBJETO PÂRÂ CONTRATAçÃO
coNTRÀTAÇÃo DE EMrRESÂ rARA FoRNECIMENTo coMBUSTÍvers n cÁs crp
PÂRA ÀTENDER AS NECESSIDADES DÂ SE,CRETARIA ESPECIÂL DE GOVERNO.

13K(;

Faz se necessário a aquisição de combustíveis com vista as necessidades de abastecimento dos veículos e

embarcaçôes de pequeno e médio porte (barco e lanchas) perteÍrceÍrtes ao Gabinete da Prefeita tanto
de locação mensal como de locação em diária, que realizam o deslocamento de eqüpes/servidores
pzru rcalizaçáo de reuniões, visitas e ações, tanto na zona urbana quaílÍo írz. zonz Ínrd, como também o
abastecimento dos veículos gtx realizzm úansporte da Defesa Civil e Àssessoria de Comunicacão e outros
depârtamefltos vinculados ao Gabinete da Prefeita. Já a necessidade de Contratação de empresa para
fornecimento de Recargas de Cás e Botijas completas de gás CLP 13kg visa âteÍtdeÍ âs necessidades das

copas dos departamentos as quais *:1tzam fog§o a gâs, no que conceme a preparação de café, châ e prcpxo
de alimentos.

Desta forma, o Gabinete da Prefeita solicita r rc ização de procedimento licitatório adequado.

4. NORMÀTTVOS NORTEADORES PÀRÂSBREM UTTLTZÂDOS NÂ CONTRÂTÀÇÁO

À ücitaçâo det erâ ser realfizada utiiizando-se a modalidade PREGAO, em sua forma EI,ETRONICÂ por
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO tipo I\IENOR PREÇO com observância aos preceitos de direito
público e, em especial da I-ei n" 10.520 de 17 /07 /2A02; do Decreto n" 10.024, de 20/09 /20'19 Decretos
n" 7.892/2013 Lei n" 74.733 d,e 01/04/2021; IN" 40 de 22/05/2021, Decreto Municipal n"4.883 de
25/05/2021e subsi<liariamen te t 8666 / 93 outras correlatas.

5. REQUISTTOS MÍNTMOS PAXÂA CONTRAÇÃO
a) Os serviços a serem contÍâtados se enquadram como comum, pois os padrões de desempenho e
qualidade podem ser obietivamente definidos, por meio de especificaçôes usuais no mercado.
b) Â contratada possibiütará a fiscalização pela contrâtante quanto à distribuição, controle e qualidacle dos
produtos.
c) O abastecimcnto dos veículos deverá set efetuado nos postos de revenda tle combustível do ftrmecedot
em bombas específicas para a administração pública devidamente identi6cadas.
d) Os produtos devem atendeÍ às normas da Ágências Nacional do Petróleo.
e) O fomecedor deve compÍovar que está cadastrado como distribúdor autorizado pela Âgência Nacional
de Petróleo.

I O fornecedor deverá estar em uma circunstância de até 10km do Municipio de Jururi.
g) O fornecimento deverá ocorrer 24h todo os dias.

6. ESTIMÂTWA DA QUÀNTIDÀDE DÂ CONTRATÂÇÃO I
PA 257, Translago-km 01, S/N" - Nova Jerusalém, CEP: ó8.170-000 -Juruti/PA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

3. DESCRTÇÃO DA NECESSIDADE
Â necessidade da contratação inicia pelo vencimento do procedimento licitatório do ano de 2021 sendo
imprescindivel flova contratâção para os devidos fornecimentos que não podem ser interrompidos faz-se
necessária a formalização de novo instrumento contratual, mediante procedimento ücitatório.
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ESTADO DO PARÁ
MUNICiPIO DE JURUTI

GÀBINETE DA PREFEITÂ
CNPJ N" 05.257.555/000r-37

Para levantamento do quantitativo total estimado da aqúsição, usou-se por base a Planilha de ContÍole dc
Gastos do ano anterior acrescida uma maÍélem dc segurança de 25'lt pois não existe possibilidadc de
cstimar o quantitatir.o real a ser utilizado. A proieção de utfização é para 12 meses.

ITEM PRODUTO UND QTD

t RECÀRGÀGÁS GLP UNID 15

2 GASOLINÂ COMUM LITRO 15.000

., OLEO DIESEL COMUM LITRO 12.000

4 óLso orBssr- sro LITRO 15.000

?. ESTrMÂTrVA DO VALOR DÀ CONTRÀTAçÂO
Quanto as demais cstimativas das quantidades, estas frrram consi.deradas normais c adcquadas,
considerando, cm todo câso, a quantidade de veiculos cxistentes na autarqüa atualmeÍlte, fato que poderá
ser alterado proporcionalmente a quantidade de veículo atlqúrido pelo órgào ou autorização.

ITEM YEICULO ORIGEM

1 Veículo l,eve, Caminhonctc cabinc dupla LOCAÇÃO

2
Embarcaçôes de pequeno e médio portc
(barcos e lanchas)

LOCÂÇÃO/DIÁRI^

a) Metodologia aplicada:
À metodologia aplicada foi com base na cotaçâo de orçamentos realizada com tÍês potenciais fomeccdores
locais que estão no cadastro de fomecedores da Prefeitura N{unicipal para maior precisão dos valores
praticados tendo em vista que a ANP não desenvolve pesqúsa dc preços no município de Juruti
disponibilizando somente na cidade de Sântarém onde os valores sào inferiores ao de mercado local por
ÍequereÍ mais logística de transporte e agregação de impostos e tâ-xâs, os preços do mercado local por
gozzÍeÍn da presunção de veracidade, devem tcr precedência em relação à uttlizzçio de cotações feitas
diretâmente com empresâs do mercado segundo Acórdãct 452/2019.

ITEM PROOUfO UND 8lD
AUTO
POSTO

HIDAKÀ

F- J.
conERct

ODE
coMBttsf

,vE s
LfDA-'TE

JHB
COMERC'O DE
co$BusftvEL

M. N.
WE'RA

DO
AttlARA
L ftda

MED'A

1

cÁs DE coz,NHA
BOTUÁO COM
13ks GLP)

CARGA 15 R$ 140,00
R$

105,01)
R$

110,00
Rt

118,33
R$ 1.771,55

2
GÁSOtrrvÁ
coHuM LIÍRO R8 7,50 RS 7,40 R$ 7,50

3
óLEo DiESEL
co$uÍú LITRO 12000 R$ 6,79 R5 6,33 RS 453 R5 6,55

1 óLEo DiESEL s1o LITRO 15000 R$ 6,79 RS 6,13 RS 6,43 R$ 6,55 Rt 98.250,00

VALOR ÍOTAL GERAL R$ 290.621,95

j

PÀ 257, Translrgo krn 01, S/N" Norz Jcmsalór1 CEP: ó8.170-000 Juruti/PA

R6 78.600,00

I

I

1 neaa
I eÁsr

I

BÉBED
Ás

lgxn

I

VALOR iÍoraL I

I

R$ 7,47 R$ 112.0@,OOI

I

I



E§TADO DO PÂRÁ
MUNICÍPIO DE JURUTI

GABINETE DA PREFEITA
CNPJ N" 05.257.5 55 / 0007-37

s
Considerando a especificidade do obieto a ser licitado, entendemos que cabe o parce.lamento do mesmo,
em razão de tratar-se de uma intermediação direta entre a Administração Púbüca e o efetivo prestador de
serviço, contÍatâção no âmbito da qual Frca o intermediário (empresa ctedenciada) responsável pela
consoüdação de dados sobre a frota veicular, possibilitando maior celeridade, economia, frscalização e

controle dos gastos. Â combinação entre o atendimento ao imperativo da eficiência logística e à

vantajosidade econômica mediante a prospecção, em contexto de ampla competitividade, de proposta que
oferte a necessária conveniência com os menores custos pelo fornecimento dos produtos em questão,
gerando uma maior eficiência do conrole do consumo de combusúvel e um direcionamento objetivo do
local que fornece, a licitação poderá ser dividida em 02 (dois) lotes distintos, permitindo a possibiiidade de
participação de maior número de fornecedores, sendo 1 para o item 1 e outÍo pâÍâ os itens 2,3 e 4, sendo
também permissivo um único vencedor de todos os itens.

O objctivo é rcgistrar prcços fornccidos por cmprcsas ao qual scrão rcsponsávcis pclo abastccimcnto dc
combustíveis e gás glp para a Secretaria de Fducaçáo, nào havendo preiúzo pa:.la o coniuflto ou complexo
ou perda de economia de escala, e nem restrição ao caráter competitivo da licitaçào. VaIe destacar que há
no mercado e no município várias empresas que oferecem os produtos de modo a ÍÍtaíÍeÍ 

^compeútividade necessária à disputa. Ressaltamos também que de acordo com o Àrt. 3" do Decreto N"
7.892/201,3, será adotado preferencialmente o Registro de Preço quando houver necessidade de
contratações frequentes (Inc. I do Art. 3"), o que na cofltÍâtação pretefldida pela Âdministração, em virrude
da rmpossibiJi<1arle de esftrcagem tlo material e <la previsão orçamertâriz, permitindo várias contratações
durante o período de 01 (um) ano, situação sanada pela utilização do Sistema de Registro de Preços. O Inc.
II do Art. 3" traz a previsão de adoção do registro de preços para aqüsição de materiais pela Àdministração
com previsão de entregas parceladas para o desempenho de suas atribüções, justificando a utiüzação do
Sistema de Registro de Preços no presente certame, visto que o planejamento de aqúsição foi redtzzdo
para o período de 01 (um) ano, ocasionando entregas parceladas e eventuais, identificamos também a

rcalizaçào de várias licitações no modelo que propomos, incluindo pregões já realizados nos anos
anteriores; com isso entendemos haver vantajosidade pan a Àdministração no parcelamento do Objeto
em epígrafe.

9. CONTRÁTÀÇÔTS CONNNT-EIAS E /OU TNTERDE,PENDENTES
Não se verifica coÍrtÍataçôes correlatas nem interdependentes paÍa a viabilidade e contÍatâção desta
demanda, sendo a contÍatação gerenciada diretâÍnerite entre a Âdministração Pública e o fornecedor.

10, POSSÍYEIS IMPÂCTOS AMBIENTÂIS
Quanto a questão dos impactos ambientais, a contratação em tela, tem como base observar as informações
contidas no Guia Nacional de ücitações Sustentáveis", disponibilizado pela Consultoria-Geral da União
no sítio "http://www.agu.gov.hr/page f contentf detajl/ id-conteudo/400787", a CONTRATADA
deverá atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade, inseridos agora nos principios da aplicação
dalei 14.133/2021,

Álém disso, a mesma deverá credenciar, preferencialmente, estabelecimentos que esteiam plenamente
adequados as respectivas legislações relacionadas a sustentabiüdade e correlatas vigentes, inclusive,
referente ao abastecimento de combustíveis e descarte de embalagens de óleos lubriFrcantes, pós consumo,
e demais produtos e serviços relacionados ao obieto a ser licitado e da acomodação das botijas.

Os materiais ofertados devem ser fomecidos por fornecedores compromissados com o meio ambiente,
que mantenham progÍâ.ma continuado de sustentabfidade ambiental, e que além de se enquadrarem no
disposto nos itens anteriores, comprovem que cumpÍem a legislação ambiental municipal pertinente âo

objeto da licitação.

PÂ 257, Translago-km 01, S/N" - Nova Jerusalém, CEP: 68.170-000 -Juruti/PÂ



ESTADO DO PARI
MUNICÍPIO DE JURUTI

GABINETE DÂ PREFEITA
CNPJ N" 05.257.5 55 / 0001-37

11. iTESULTÀDO PRETENDIDO COM À CONTRATÀçÃO
À contratâção tem poÍ Enâlidâde o peÍfeito cumprimeflto de suas fi:nções institucionais, e prover os meios
que possibütem a execução de suas metas, a uúlizzçào da frota é impresciodível para que os mesmos
atendam adequadamente às necessidades do que nos propomôs â executâÍ em beneficio da coletrvidade,
enquanto serviço público, buscando sempre a melhoria dos serviços pÍestâdos por este órp;ào, para o
alcance e sucesso da atuação administrativa da Secretaria de Educação, assim como o de preparo de
d.iversos tipos de refeições que necessitam de gas glp.

12. JUSTTFTCATM DE YIÂBILTDÂDE
Âssim, considerândo o exposto, a pesqüsa de preços re izada, o levrntamento do oÍçamento estimado da
licitaçào e,a existência de recursoi orçamentários para cobertura do mesmo, eflteírdemos ,.. VúVEL.
NECESSARIÀ â conrâtâção demandada.

]uruti,ll de ianeLo de 2022.

,.
LUCIDIÀ BENITÀH DE ÂBREU BÂTISTA

Prefeita Municipal de Juruti

PA 257, Translago-km 01, S/N" - Nova Jerusalém, CEP: 68.170-0ü) -Juruti/PÂ.



r,sruDo tÉct nco PRELTMTNAR

1. REQUISITANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS.

z. sucpsrÃo DE oBJETo paRÂ coNTRÂTAçÃo
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTo CoMBUSTIVEIS e cÁs
GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANE.IAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS.

g. oBscRrÇÃo DA NEcESSIDADE
A necessidade da contrataçáo inicia pelo vencimento do procedimento iicitatório do
ano de 2021 sendo imprescindÍvel nova contratação para os devidos fornecimentos
que não podem ser interrompidos faz-se necessária a formalizaçáo de novo
instrumento contratual, mediante procedimento licitatório.

A aquisição de combustíveis visa o abastecimento dos veículos pertencentes a
Secretaria Municipal de Planejamento, orÇamento e Finanças que realrzatrr o
deslocamento de equipes/ servidores para reahzaçâo de fiscalização,
acompanhamento, entrega de materiais e cliversas atividades desenvolvidas pela
Secretaria Municipal, a necessidade de Contratação de empresa para fornecimento
de Recargas de Gás e Botijas completas de gás GLP 13kg visa atender as
necessidades das copas dos setores interligados que utilizam fogão a gás, das copas
no que concerne a preparação de café, chá e preparo de alimentos e também no
preparo da alimentaçáo dos servidores da rede pútrlica

Desta forma, a Secretaria Municipal solicita a realização de procedimento
licitatório adequado.

4. T{ORMATTVOS NORTEADORES PARÂ SEREM UTILIZADOS NA
coNTRÂ"AÇÃO
A licitaçâo deverá ser realizada utilizando-se a modalidade PREGÃO, em sua forma
ELETRÔNICA poT SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO tipo MENOR PREÇO com
observância aos preceitos de direito público e, em especial da Lei n" 10.520 de
17/07 l2OO2; do Decreto n" 70.O24,de20/09 12019; Decretos n" 7.89212013 Lei n"
14.133 de O\lOal2O21; IN' 40 de 22lOSl2O2l. Decreto Municipal no4.883 de
25lOSl2O2l e outras correlatas.

5. REQUISITOS MiNIMOS PARA A CONTRAçÃO
a) Os serviços a serem contratados se enquadram como c()mum, pois os padrões de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente deÍlnidos, por meio de
especificações usuais no mercado.

-\-
\]
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SECRETARIA IVIUNICIPAL DE PLANEJANÍI,],N'IO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ N' 30.522,514/0001-78
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b) A contratada possibilitará a fiscalização pela contratante quanto à distribuição,
controle e qualidade dos produtos.
c) O abastecimento dos veículos deverá ser efetuado nos postos de revenda de
combustÍvel do fornecedor em bombas especilicas para a administraçâo pública
devidamente identihcadas.
d) Os produtos devem atender às normas cla Agências Nacional do Petróieo.
e) O fornecedor deve comprovar que está cadastrado como distribuidor autorizado
pela Agência Nacional de Petróleo.
f) O fornecedor deverá estar em uma circunstância de até 10km do Município de
Juruti.
g) O fornecimento deverá ocorrer 24h todo os dias.

6. ESTIMATTVA DA QUANTIDADE DA CONTRÂTAçÃO
Para levantamento do quantitaüvo total eslimado da aquisição, usou-se por base a
Planilha de Controie de Gastos do ano anterior acrescida uma margem de segurança
de 25%o pois náo existe possibilidade de estirhar o quantitativo real a ser utilizado.
JustiÍlcando as eventuais necessidades de locaçâo de veÍculos, embarcaçôes e
motocicietas ou aquisiçáo dos mesmos. A projeçáo de utilizaçáo é para 12 meses.

Quanto as demais estimátivas das quantidades, estas foram consideradas normais
e adequadas, considerando, em todo caso, a quantidade de veícu1os existentes na
autarquia atualmente, fato que poderá ser alterado proporcionalmente a quantidade
de veícuio adquirido pelo órgáo ou autorização

7. F,STTMATM DO VALOR DA CONTRÂTÂçÃO

a) Metodologia aplicada:
A metodologia aplicada foi com base na cotaÇão de orçamentos realizada com
potenciais fornecedores locais que estão no cadastro de fornecedores da Prefeitura
Municipal para maior precisão dos valores praticados tendo em vista que a ANP não
desenvolve pesquisa de preÇos no município de Juruti disponibilizando somente na
cidade de Santarém onde os valores sáo inferiores ao de mercado local por requerer
mais logística de transporte e agregaÇáo de impostos e taxas, os preÇos do mercado
local por gozarem da presunÇáo de veracidade, devem ter precedência em relaÇáo à

utilização de cotações feitas diretamente com empresas do mercado segundo
Acórdáo 45212019.

CARGA1 GÁS DE COZINHA BOTIJÁO COM 13Kg (GLP)

120002 GASOLINA COMUM

3 OLEO DIESEL COMÜM

4

1\

30
LITRO

LITRO 4000

LITRO 3000ÓLEo DDSEL S1O
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CNPJ N" 30.522.5r4/0001-78
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GÁs DE CozIMA
BOTIJÀO C@ t3rr4
(GrP)

CÁNGá 30 Rs rr&33

GASOI,INA COLTTIM I,ITRO 12000 R$ 7,47

óLEo DE,SEL cowÍl R$ 6'5s

ôr-Eo DDSEL slo lJTRO 3000

3

4

a. JUSTTFTCATWA DE PARCELAJvÍENTO OU NÃO DA CONTR.ATAçÃO
Considerando a especificidade do objeto a ser licitado, entendemos que cabe o
parcelamento do mesmo, em Íazã,o de tratar-se de uma intermediaçáo direta entre
a Administração hlblica e o efetivo prestador de serviço, contrataçào no âmbito da
qual íicâ o intermediário (empresa credenciada) responsável pela consolidação de
dados sobre a frota veicular, possibilitando maior ceieridade, economia, fiscalização
e controle dos gastos. A combinação entre o atendimento ao imperativo da eÍiciência
logÍstica e à vantajosidade econômica mediante a prospecÇão, em contexto de ampla
competitividade, de proposta que oferte a necessária conveniência com os menores
custos pelo fornecimento dos produtos em questão, gerando uma maior eficiência
do controle do consumo de combustível e um direcionamento objetivo do local que
fornece, a iicitaÇão poderá ser dividida em 02 (dois) lotes distintos, permitindo a
possibiiidade de participaçáo de maior número de fornecedores, sendo 1 para o item
1 e outro para os itens 2,3 e 4, sendo também permissivo um único vencedor de
todos os itens.

O objetivo é registrar preÇos fornecidos por empresas ao qual serão responsáveis
pelo abastecimento de combustiveis e gás g1p para a Secretaria de Planejamento,
náo havendo prejuÍzo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escaia,
e nem restrição ao caráter competitivo da licitação. Vale destacar que há no mercado
e no município várias empresas que olerecem os produtos de modo a manter a
competitividade necessária à disputa. Ressaltamos também que de acordo com o
Art. 3o do Decreto N" 7.89212013, será adotado preferencialmente o Registro de
Preço quando houver necessidade de contrataçôes frequentes (lnc. I do Art. 3"), o
que na contrataÇáo pretendida pelâ Administraçào, em virtude da impossibilidade
de estocagem do material e da previsão orÇamentária, permitindo várias
contratações durante o periodo de 01 (um) ano, situaçáo sanada pela utilização do
Sistema de Registro de Preços. O Inc. II do Art. 3" traz a previsão de adoção do
registro de preços para aquisiçào de materiais pela Administraçáo com previsáo de

entregas parceladas para o clesempenho de suas atribuições, justificando a
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SECRETARIA MUNICIPAI- DE PLANOJAME,NT'O, ORÇAMENTO E FINANÇAS
cNPJ N" 30.522.5 t4/0001-7ti

utilizaçáo do Sistema de Registro de Preços no pl'esente certâme, visto que o
planejamento de aquisição foi realizado para o período de 01 (um) ano, ocasionando
entregas parceladas e eventuais, identificamos também a reahzaçào de várias
licitações no modelo que propomos, lncluindo pregões já realizados nos anos
anteriores; com isso entendemos haver vantajosidade para a Administração no
parcelamento do Objeto em epÍgrafe.

9. CONTRÂTAçOF^S CORRELATAS E/ OU INTERDEPENDENTES
Não se verifica contrataÇões correlatas nem interdependentes para a viabilidade e

contratação desta demanda, sendo a contrataçáo gerenciada diretamente entre a
Administração Pública e o forne:cedor.

10. POSSÍVEIS TMPACTOS AMBIENTAIS
Quanto a questão dos impactos ambientais, a conlrataçáo em tela, tem como base
observar as informações contidas no Ciuia Nacionai de Licitações Sustentáveis",
disponibilizado pela Corrsult"oria-Geral ' da Uniáo no sítio
"http:/ /www.agu.gov.br/page / content/ detail/ id_conteudo 14OO787" , a
CONTR q,TADA deverá atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade,
inseridos agora nos princípios da aplicação da ler 14'.13312O2L,

A1ém disso, a mesma deverá credencia,r, preferencialmente, estabelecimentos que
estejam plenamente adequados as respecüvas legislações relacionadas a
sustentabilidade e correlatas vigentes, inclusive, referente ao abastecimento de
combustíveis, pós consumo, e demais produtos e serviços relacionados ao objeto a
ser licitado e da acomodação das botrjas.

Os materiais ofertados devem ser fornecidos por fornecedores compromissados com
o meio ambiente, que mantenhâm progrâma continuado de sustentabilidade
ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores,
comprovem que cumprem a legislação ambiental municipa-l pertinente ao objeto da
licitaçáo.

11. RESULTADO PRETENDTDO COM Â COIÍTRÂTAçÃO
A contratação tem por Íinalidacie o perfeito curnprimento de suas funções
institucionais, e prover os meios que possibilitem a execuçáo de suas metas, a
utilização da frota é imprescindívei 1:ara clue os nresmos atendam adequadamente
às necessidades do que nos propomos a executar em beneficio da coletividade,
enquanto serviço público, buscando sempre a melhoria dos serviços prestados por
este órgão, para o alcance e sucesso da atuação administrativa da Secretaria de
Educaçáo, assim como o de preparo de diversos tipos de refeições que necessitam
de gás GLP.

12. JUSTIHCATTVA DE VIÂBILIDADE
Assim, considerando o exposto, a pesqgisa de preços realizada, o levantamento do

orÇamento estimado da licitação e a existência de recursos orçamentários para
ffi
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cobertura do mesmo, entendcmos ser VIÁVEL e NECESSÁRIA a contrataçáo
demandada.

Juruti,O2 de fevereiro de 2022.

JORGE NAS ENTO DA SILVA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças

Decreto n" 4.49812021
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SECRETARIA MUINICIPAL DE CULTURÁ, DESPORTO E TURISMO.
cNPJ N" 30.019.337/0001-01

ESTADO TÉCNICO PRqLIMINAR

I. REQUISII'ANTE

ÓTgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

CNPJ: 30.019.33710001-01

CEP:68170-000

Cidade: Juruti-PA

2. OBJE,TO PARÀ CONTRATAÇAO

CONTRATAÇÀO DE EMPRESA PARA. FORNECTMENI'O COMBUSTÍ\rEIS s GÁS GLp
13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES I}A SECRI]TARIA MLINICIPAL DE CI]LTI]RA.
DESPORTO E TURISMO.

3. DESCRIÇAO DA NECESSIDÀDE

A necessidade da contrataqão inicia pclo vencimento do procedimento licitatório do ano de 2021
sendo imprescindível nova contraiação para os devidos fomecimentos que não podem ser
iúerrompidos faz-se necessár'ia a formalização de novo instrumenÍc conüatual, mediante
procedimento licitatório. A aquisição de combustíveis visa o abastecimento dos veiculos de apoio à
Secretaria Municipal de Cultura, Desportc e Turismo, na reali'zaçáo do deslocamento de
equipes/servidores para realização de reuniões do Departamento de Esporte na Zona Rural,
visitas do Depanamento de Turismo em regiões alrativas do município, bem como o abastecimento
dos veículos que realizam a entrega de d<.;'cumentos (Office-boy) e Transporte de Materiais enfe os
prédios da Prefeitura e Secretaria; Já a necessidade do fomecimento de Recargas de Gás e Botijas
completas de gás GLP i3kg visa atender as necessiclades da copa da secretaria uma vez que utiliza
fogão a gás para a preparação de café, chá e/ou prepa-ro de alimentos em pequena quantidade por
ocasião de pequenas reuniões intemas. Outrossim, cumpre destacar que o Departamento Municipal de
Cultura tem em seu calendiírio anual <ie eventos, uma demanda muito grande no que diz respeito à

mobilizaçâo de diversas equipes para a consecução de sua finalidade. Dentre as atividades de mais
abrangência citamos: Aliversiirio do l4tuücípio, N{archa pra Jesus, Festividades de Nossa Senhora da
Saúde, Festival das T'ribos , Congresso Lla Paz, Natal, Festival da Canção de Juruti, Festival de Musica
Sacra - FEN{USA, Réveillon e etc. Devido às particularidades de cada evento, há a necessidade de

mobilizarmos equipes como: Coordenação, Apoio técnico e iie Logísiica, nos quais há necessidade de
fornecer abastecimento para veículos pariiculares.

Desta forma, a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo solicita a realização de
procedimento licitatório adequado.

Trav. Lauro Sodré, 22ê - Centro - CEP 68 170 00C - Juruti-PA
É-mail: secdetjuÍuti202í @hotmail.com

Endereço: Trav. Lauro Sodré, 228 - Centro
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SECRETÂRIA MUINICIPAL DE CULTURÂ, DESPORTO E TURISMO.
CNPJ N. 30.019.337/0001-01

4. NORMATMS NORTEADORITS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTRATAÇÃO

A licitação deverá ser realizada utilizando.se a modaiidade PREGÀO, em sua foma ELETRÔNICA
por SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO tipo MENOR PREÇO com observância aos preceitos de
direito público e, em especial da Lei n" 10.520 de 17107 /2002; do Decreto n" 10.024, de 2010912019;
Decretos n' 7.89212013 Lei n' 14.133 de 0110412021; IN" 40 de 2210512021, Decreto Municipal
n'4.883 de 2510512021 e subsidiariamente a 8666193 outras correlatas.

5. REQUISITOS MINIMOS PARA A CONTRAÇÃO

a) Os serviços a serem contratados se enquadram como comum, pois os padrões de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.
b) A contratada possibilitará a Íiscalização peia contratante quanto à distribuição, controle e
qualidade dos produtos.
c) O abastecimento dos veículos deverá ser efetuado nos postos de revenda de combustível do
fomecedor em bombas específicas para a administração pública devidamente identificadas.
d) Os produtos devem atender às normas da Agências Nacional do Petróleo.
e) O fomecedor deve comprovar que está cadasfado corno distribuidor autorizado pela Agência
Nacional de Petróleo.
Í) O fomecedor deverá estar em uma circunstância de até i0krn do Mrinicípio de Juruti.
g) O fomecimento deverá ocorrer 24h todo os dias.

6. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DA CONTRATAÇÃO
Para levantamento do quantitatir.o total estimado da aquisição, usou-se por base a Planilha de
Controle de Gastos do ano anterior acrescida uma margem de seguraaça de 25% pois não existe
possibiiidade de estimar o quantitativo real a ser utiiizado. A projeção de utilização é para l2 meses.

ITEM PRODUTO IINI)
TJNID

QTD
1 RECARGA GÁS GLP t2
2 GASOLINA COMUM LITRO 3.000
') OI,EO DIESEI, COMIÍM LITRO 3.000
4 OLEO DIESEL S1O I,ITRO 3.000

7. ESTIMATMDO VALORDÀ CONTRATÀÇÃO
Quanto às demais estimativas das quantidades, estas foram consideradas normais e adequadas,
considerando, em todo caso, a quantidade de veículos que poderão ser vinculados na autarquia no
decomer e 12 meses, fato que pcderá ser alterado prt;porcionalmente a quantidade atividades e

eventos a serem realizados pelo órgão ou autorização.

ITEM VEÍCULO QTD ORIGF],M
01 l01 LOCAÇÃo
02 UTILITARIO 4 PORTAS PARTICULAR
03 MOTOCICLETA 0i

MICRO BUS 01

PARTICULAR
04 LOCAÇAO

Trav. Lauro Sodré, 228 - Centro - CEP 68 170 000 - Juruti-PA
E-mail: secdetjuruti202l @hotmail.com
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6,79 6.33

a) Metodologiaaplicada:
A metodologia aplicada foi com base na cotação de orçamentos realizada com três potenciais
fomecedores locais que estão no cadastro de fomecedores da Prefeitura Municipal para maior
precisão dos valores praticados, tendo em vista que a ANP não desenvolve pesquisa de preços no
municipio de Juruti disponibilizando somente na cidade de Santarém onde os valores são inferiores
ao de mercado local por requerer rnais logistica de transporte e agregação de impostos e taxas, os
preços do mercado local por gozarem tia presunção de veracidade, devem ter precedência em relação
à utilização de cotações feitas diretamente com empresas do mercado segundo Acórdão 45212019.

6,53

ó.tl 6.13

Considerando a especiÍicida<ie do objeto a ser licitcdo. entendemos que cabe o parcelamento do
mesmo, em razão de tratar-se de uma inteluiedir.,ção riircu entle a Administração Pública e o efetivo
prestador de sen,iço, contralação r,o àmbiio da qual fica o intermediário (empresa credenciada)
responsável pela coirsolidação de darlcs sobrr: a liota veicular, possibilitando maior celeridade,
economia, fiscalização E conlrole dcs gaili;i. i\ conrbinação elltre o atendimento ao imperativo da

eficiência logística e à vantajosidade cuonôrnica rnediante a prospecção, em contexto de ampla
competitividade, de proposta que oierte a rreoessáriar conveniência com os menores custos pelo
fomecimento dos produtos em quesiào, gciando unia maior eficiência do controle do consumo de

combustível e um direcionamento objetivú cio local qu<; íomece, a licitação poderá ser dividida em 02
(dois) Iotes distintos, pennitindo a possibilidade de participação de maior número de fomecedores.
sendo I para o item 1 e outro para os itens 2,3 c 4, serrdo tarnbém permissivo um único vencedor de

todos os itens.

O objetivo é registrar preços fomccidcs por;mpreses ao qual serâo responsáveis pelo abastecimento
de combustíveis e gais glp pala a Seoretaria ivlunicipai de Cuitura. Despono e Turismo. não havendo
prejuízo para o conjunto ou conrplexo ou pcrdi, dc economia de escala, e nem restrição ao caráter

Trav. Lauro Sodre, 228 - Ceirtro - CEP 68 170 000 - Juruti-PA
E-ma!l: secdetruruti202l @hotmail.com

3.400 6,79
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8, JUSTIFICATIVA DE PARCEI-Á]\IL,NTO OI.) NÃO DA CONTRATAÇÃO
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competitivo da licitação. Vale deslaoar qrie há no mercado e no município várias empresas que
oferecem os produtos de modo a manter a competitividade necessária à disputa. Ressaltamos também
que de acordo com o Art. 3o do Decrçto N" 7.892/2011, será adotado preferencialmente o Registro de
Preço quando houver necessidade <le contratações fre,quentes (lnc. I do Art. 3), o que na contratação
pretendida pela Administraçâo. em virtudc da impossibilidade de estocagem do material e da
previsão orçamentaria, permitindo viárias contratações durrmie o período de 01 (um) ano, situação
sanada pela utilização do Sistema de Registro de Preços. O Inc. II do Art. 3" traz a previsão de
adoção do registro de preços para aquisição de materiais pela Administração com previsão de
entregas parceladas para o desemperúo de suas atribuições, justificando a utilização do Sistema de
Registro de Preços no pÍesente certame! visto que o planejamento de aquisição foi realizado para o
período de 0l (um) ano, ocasionando entregas parceladas e eventuais, identificamos também a

realização de viiLrias licitações no modelo que propomos, incluindo pregões já realizados nos anos
anterioresl com isso entendemos haver vanlajosida<ie para a Adminisuação no parcelamento do
Objeto em epígrafe.

9. CONTRATAÇÔES CORRELÁ,TAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não se verifica contratações correlatas nertr interdependentes para a viabilidade e contratação desta
demanda, sendo a contratação geiencii.,rJa gireLarntnte entre a Administração Pública e o fomecedor.

r0. possÍvEls IMPacTos=AMa$,:{?'.us-, . . .

Quanto a questão dos impactos ambientais, a contlatação em tela, tem como base observar as

informações contidas no "Guia ],iacional de Licitações Sustentáveis", disponibilizado pela
Consultoria-Geral da União no sítio "http://www.agu.gov.br/page
/content/detail/id_conteudo/400787", a CONTRATADA rleverá atender, no que couber, os critórios
de sustentabilidade, inseridos agora rros princíliiris da aplicação da lei 14.13312021,

Além disso, a Ínesma deverá crcdenciar', pleferencialnrente, estabelecimentos que estejam
plenamente adequados as respectivas legislações relacionadas a sustentabilidade e correlatas
vigentes, inclusive. referente ao abastecimento tle cornbustíveis e descarte de embalagens de óleos
lubrificantes, pós consumo, e demais produtos e serviços reiacionados ao objeto a ser licitado e da
acomodação das botijas.

Os materiais ofeÍados devem sr:r fomeci<ios por fornecedores compromissados com o mero

ambiente, que mantenham prograrna continuacio de ,sustentabilidade ambiental, e que além de se

enquadrarem no disposto nos itens anteriori.'s. conrproverr que cumprem a legislação ambiental
municipal pertinente ao objeto da licitaçâo.

11. R.ESULTADO PRE.I'ENDIDO CO§I A CONTfu\,IAÇÃO

A contratação tem por finalidade o peilbito cumprirrrerrto de suas funções institucionais, e prover os

meios que possibilitem, a, execução dc srras metas, a ulilizaçào da frota é imprescindível para que os

mesmos atendam adequadamente às necessiciàdes clo que nos propomos a executar em beneficio da

coletividade. enquanto serviço público, busciurdo seinpre a melhoria dos serviços prestados por este

órgão, para o alcance e sucesso da aruação adrninistrativa da Secretaria de Educação, assim como o
de preparo de diversos tipos de refeições gue necessitam de gás glp.

Trav. Lauro SocirÊ, 228 - Centro - CEP 68 170 000 - Juruti-PA
E-mail: secdetiuruti202l @hotmail.com
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12. JUSTIFICATIVA DE VIABILIDADB
Assim, considerando o exposto, a pesquisa de preços realizada, o ievantamento do orçamento
estimado da licitação e aexistência de recursos orçamentários para cobertura do mesmo, entendemos
ser VIAVEL e NECESSARIA a contratação demandada.

Juruti (PA), 31 de janeiro de 2022.

SEBASTIÂO'TEI DE ÀRAUJO JUNIOR
Secretiirio Municipal de Cultula Desportc e Turismo

Decreto Nl. I "1t)0,/i!02i

Tráv. Lauro Sodrs, 228 - Centío - CEP 68 170 000 - JurutÊPA
E-n'rail: secdetjuÍu1i2021 @hotmail.com
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PREFEITURA MUilICIPAL DE JURUTI

SECRETARIA ;IUT{ICIPAL DE PRODUçÂO E ABASTECI}IEilTO - SEI'PRO

§s:
CNPJ: 30.019.20010001-57 - RODOVIA P4.257 - KM 0 - BOM PASTOR -CEP: 68.170-000 - JURUTI-PA

ESTUDO rÉcurco PRELTMTNAR

1. REQUISITANTE
SECRETRTA MUNtcrpAL oe eRoouçÃo E ABASTEcTMENTo

z. sucesrÃo DE oBJETo eARA coNTRArlÇÃo
coNTRATAÇÃo DE EMeRESA eARA FoRNECTMENTo coMBusrÍvers r GAS DE
COZINHA GLP í3KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
oe enoouçÃo DE JURUTT

3. DESCRTÇÃO DA NECESSTDADE
A necessidade da contratação inicia pelo vencimento do procedimento licitatório do ano de 202'1

rendo imprescindível nova contratação para os devidos fornecimentos que não podem ser
-interrompidos faz-se necessária a brmalização de novo instrumento contratual, mediante

procedimento licitatório.

A aquisição de combustíveis visa o abastecimento dos veículos pertencentes, particulares e
locados a Secretaria Municipal de Produção que realizam o deslocamento de equipes
técnica/servidores para realizaçáo de visita técnica, reuniões em comunidades rurais,
acompanhamentos tácnicos a produtores da agricultura familiar e apoio no transporte para
escoamento da produção, entrega de materiais e diversas outras atividades correlatas
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Produçáo, bem como o abastecimento de sua Írota
de tratores agrícola e locados que realizam os serviços de preparação de solo (Mecanização

agrícola), abertura e manutenção de estradas, ramais e vicinais nas regiões de planalto da zona
rural e em lancha (locada) para atender produtores das regióes ribeirinha Já a necessidade de
Contratação de empresa para fornecimento de Recargas de Gás de Cozinha GLP 13k9, visa
atender as necessidades da copa da Secretaria para preparação de Café e Alimentaçáo para

:-Íuncionários e eventos e também para preparação de alimentação das equrpes técnica nas
atividades de campo em comunidades rurais em período semanais.
3.1 - Quadro Demonstrativo de Veículos, Tratores e outros:

ITEM TIPO DE EQUIPAMENTOS QUANTIDADE ORIGEM

0'r PICK.UP 4X4 01 LOCADA
02 CAMINHÃO BAÚ 3II4 01 PROPRIO
03 TRATORES AGRíCOLA 06 PRÓPRIO
o4 TRATOR ESTEIRA (LOCAÇÃO FUTURA) 0í LOCAÇÃO
05 UTILITARIOS 02 PARTICULAR
Ub MOTOCICLETA 01 PARCERIA/EMATER
07 MOTOCICLETA 02 PARTICULAR
08 ROCADEIRAS 02 PROPRIAS
no LANCHA VOADETRA (LOCAÇÃO FUTURA) 01 LOCAÇÃO

I

I
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Desta forma, a Secretaria Munícipal solicita
adequado.

a realização de procedimento licitatório

4. NORMATTVOS NORTEADORES PARA SEREM UTTLTZADOS NA CONTRATAÇÃO
A licitação deverá ser realizada utilizando-se a modalidade PREGÃO, em sua forma
ELETRÔNICA por SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO tipo MENOR PREÇO com
observância aos preceitos de direito público e, em especial da Lei no í 0.520 de 17 lO7 l2OO2: do
Decreto n" 10.024, de 20/09/2019; Decretos n"7.89212013 Lêi no 14.133 de 01/04/2021; lNo 40
de 2210512021, Decreto Municipal no4.883 de 2510512021 e outras correlatas.

5. REQUTSTTOS MíNTMOS PARA A CONTRAçÃO
a) Os serviços a serem contratados se enquadram como comum, pois os padrões de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações
usuais no mercado.

-,o) A contratada possibilitará a fiscaliza$o pela contratante quanto à distribuição, controle e
qualidade dos produtos.

c) O abastecimento dos veículos deverá ser efetuado nos postos de revenda de combustível do
fornecedor em bombas especíÍicas para a administraçáo pública devidamente identificadas.
d) Os produtos devem atender às normas da Agências Nacional do Petróleo.
e) O fornecedor deve comprovar que está cadastrado como distribuidor autorizado pela Agência
Nacional de Petróleo.
f) O fornecedor deverá estar em uma circunstância de até 1Okm do Município de Juruti.
g) O fornecedor deverá cumprir com os abastecimentos, sem deixar faltar os produtos para

evitar interrupção das atividades da CONTRATANTE.
h) O fornecimento deverá fornecer 24h todo os dias.

6. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DA CONTRATAçÃO
Para levantamento do quantitativo total estimado da aquisição, usou-sê por base a Planilha de

jontrole de Gastos do ano anterior acrescida uma margem de segurança de 25o/o pois nâo
existe possibilidade de estimar o quantitativo real a ser utilizado. A proleçao de utilização é para
í 2 meses.

ITEM ESPECTFTCAÇÃO OO PRODUTO QUANTIDADE UNDADE

1 GAS DE COZINHA BOTIJÃO COM 13kg (GLP) 20 Carga
GASOLINA COMUM 25.000 Litro

c ÓLEo DIESEL COMUM 45.000 Litro

4 ólro orEsel sro 60.000 Litro

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Quanto as demais estimativas das quantidades, estas foram consideradas normais e
adequadas, considerando, em todo €so, a quantidade de veículos existentes na autarquia
atualmente, fato que poderá ser alterado proporcionalmente a quantidade de veículo adquirido
pelo órgão ou autorização

2 I
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a) Metodologia aplicada:
A metodologia aplicada foi com base na cotação de orçamentos realizada com três potenciais
fornecedores locais que estâo no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal para maior
precisão dos valores praticados tendo em vista que a ANP náo desenvolve pesquisa de preços
no municÍpio de Juruti disponibllizando somente na cidade de Santarém onde os valores são
inferiores ao de mercado local por requerer mais logística de transporte e agregaçáo de
impostos e taxas, os preços do mercado local por gozarem da presunção de veracidade, devem
ter precedência em relação à utilização de cotações Íeitas diretamente com empresas do
mercado segundo Acórdão 45212019.

7.1 - QUADRO DE MÉDIA ESTIMADA

ITEM

8. JUSTIFICATIVA DE PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAçÃO
Considerando a especlficidade do objeto a ser licitado, entendemos que cabe o parcelamento

r,<lo mesmo, em razáo de tratar-se de uma intermediação direta entre a Administração Pública e
o efetivo prestador de serviço, contratação no âmbito da qual fica o intermediário (empresa
credenciada) responsável pela consolidação de dados sobre a frota veicular, possibilitando

maior celeridade, economia, fiscalizaSo e controle dos gastos. A combinação entrê o
atendimento ao impêrativo da eficiência logística e à vantajosidade econômica mediante a
prospecção, em contexto de ampla competitividade, de proposta que oferte a necessária
conveniência com os menores custos pelo Íornecimento dos produtos em questão, gerando

uma maior eficiência do controle do consumo de combustível e um direcionamento objetivo do
local que fornece, a licitação poderá ser dividida em 02 (dois) lotes distintos, permitindo a
possibilidade de participação de maior número de fornecedores, sendo 1 para o item 1 e outro
para os itens 2,3 e 4, sendo também permissivo um único vencedor de todos os itens.

PRODUTO UI{D

QTD

ESntiÂDA
SEMED

AUTO

POSTO

HIDAKA

F. J. COMERCIO

DE

COMBUSTIVEIS

LIDA-ilE

JHB

COMERCIO DE

COMBUSNVEL

MEGA

GÁs E

BEBIDAS

MN
VIEIRA

DO

AMARAL

MEOIA

1

GÁS DE

COZINHA

BONJÃO COM

13kg (GLP)

UNID 20 140,00 105,00
1í0,00

118,33

2
GASOLINA

COMUM
LITRO Rg 7,50 R$ 7,40 R$ 7,50 R$ 7,45

3
ÓLEo DIESEL

COI/lUM
LITRO 45.000 R$ 6,79 R$ 6,33 R$ 6,53 R$ 6,55

LITRO 60.000 RS 6,434
óLEo DTESEL

s10
R$ 6,79 R$ 6,43 R$ 6,55

O objetivo é registrar preços fornecidos por empresas ao qual serão responsáveis pelo

abastecimento de combustÍveis e gás glp para a Secretaria de Educação, não havendo prejuízo
para o conjunto ou complêxo ou perda de economia de escala, e nem restriçáo ao caráter

25.000
I

I
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competitivo da licitação. Vale destacar que há no mercado e no município várias empresas que

oferecem os produtos de modo a manter a competitividade necessária à disputa. Ressaltamos
também que de acordo com o Art. 30 do Decreto N" 7.892/20í 3, será adotado preferencialmente

o Registro de Preço quando houver necessidade de contratações frequentes (lnc. I do Art. 3o),

o que na contratação pretendida pela Administração, em virtude da impossibilidade de
estocagem do material e da previsáo orçamentária, permitindo várias contratações durante o
perÍodo de 01 (um) ano, situação sanada pela utilização do Sistema de Registro de Preços. O
lnc. ll do Art. 30 traz a previsâo de adoção do registro de preços para aquisiçáo de materiais
pela Administração com previsão de entregas parceladas para o desempenho de suas
atribuiçóes, justificando a utilização do Sistema de Registro de Preços no presente certame,
visto que o planejamento de aquisição foi realizado para o período de 0l (um) ano, ocasionando
entregas parceladas e eventuais, identificamos também a realização de várias licitações no
modelo que propomos, incluindo pregões já realizados nos anos anteriores; com isso
entendemos haver vantajosidade para a Administração no parcelamento do Objeto em epígrafe.

9. CONTRATAÇOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não se verifica contratações conelatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação
desta demanda, sendo a contratação gerenciada diretamente entre a Administração Pública e
o fornecedor.

10. POSSíVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Quanto a questão dos impactos ambientais, a contratação em tela, tem como base observar as
informaçôes contidas no Guia Nacional de Licitaçôes Sustentáveis", disponibilizado pela

Consultoria-Geral da União no sítio "http://www.agu.gov.br/page

/contenVdetail/id_conteudo/400787', a CONTRATADA deverá atender, no que couber, os
critérios de sustentabilidade, inseridos agora nos princípios da aplicaçâo da lei 14.13312021,

Além disso, a mesma deverá credenciar, preferencialmente, estabelecimentos que estejam
rlenamente adequados as respectivas legislaçôes relacionadas a sustentabilidade e correlatas

Yigentes, inclusive, referente ao abastecimento de combustÍveis e dêscarte de embalagens de
óleos lubrificantes, pós consumo, e demais produtos e serviços relacionados ao objeto a ser
licitado e da acomodaçâo das botijas.

Os materiais ofertados devem ser Íornecidos por fornecedores compromissados com o meio
ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que além de
se enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que cumprem a legislação
ambiental municipâl pertinente ao objeto da licitaçáo.

11. RESULTADO PRETENDIDO COM A CONTRATAçÃO
A contratação tem por finalidade o perfeito cumprimento de suas funções institucionais, e prover

os meios que possibilitem a execução de suas metas, a utilização da frota é imprescindível para
que os mesmos atendam adequadamente às necessidades do que nos propomos a executar
em benefício da coletividade, enquanto serviço público, buscando sempre a melhoria dos
serviços prestados por este órgão, para o alcance e sucesso dâ atuaÉô âdministrâtiva da

@
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Secretaria de Educação, assim como o de preparo de diversos tipos de reÍeições que
necessitam de gás glp.

12. JUSTIFICATIVA DE VIABILIDADE
Assim, considerando o exposto, a pesquisa de preços realizada, o levantamento do orçamento
estimado da licitaçâo e a existência de recursos orçamentários para cobertura do mesmo,
entendemos ser VIAVEL e NECESSARIA a contratação demandada.

Juruti,18 de janeiro de2022.

Fmutnrrhs&rtnsfrrótro
Sêcrelária llunicipal dê ProduçáÚ

FRANCI DOS SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Produção

Decreto n" 4.51312021
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EsruDo rÉctwco PRr,LTMIIua;R

1. REQUISTTÁNTE
sEcRErÁRrÀ MUNrcrpÂL DE ÁDMII{IstnaçÃo
z. sucpsrÃo DE oBJBno mnl corrnarnçÃo
coNTRATAÇÃo DE EMPRESA pARÀ FoRNECIMENTo coMBustÍvprs E GÁs
GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃo DE JURUTI.

s. onscnrçÃo DA NEcEssrDÁDE
A necessidade da contrataçáo inicia pelo vencimento do procedimento licitâtório do
ano de 2021 sendo imprescindível nova contrataçáo para os devidos fornecimentos
que não podem ser interrompidos faz-se necessá,ria a formalizaçáo de novo
instrumento contratual, mediante procedimento licitatório.

Desta forma, a Secretaria Municipal solicita a realizaçâo de procedimento
licitatório adequado.

4. NOR}IA'TTVOS I{ORTEAIX)RES PARÂ SEREItr UTILIZADOS NA
coNTRÂTAçÃO
A licitaçáo deverá ser realizada utilizando-se a modalidade PREGÃO, em sua forma
ELE"TRÔNICA poT SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO tipo MENOR PREÇO com
observância aos preceitos de direito público e, em especial da tei n" 10.52O de
17 /07 /2OO2; do Decreto n" ÍO.O24, de 20l09 l2Ol9; Decretos n" 7.89212013 tri n"
14.133 de Ol/Oal2O21; IN" 40 de 22/05/2021, Decreto Municipal n'4.883 de
25 /OS /2021 e outras correlatas.

s. REQUTSTTOS UÍIIÍIUOS PÂRAA CONTnÂçÃO
a) Os serviços a serem contratados se enquadram como comurn, pois os padrões de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de

especificações usuais no mercado.
b) A contratada possibilitará a fiscalização pela contratante quanto
controle e qualidade dos produtos.

à dis

À

t

aÍ9'

A aquisiçáo de combustíveis visa o abastecimento dos veículos pertencentes a
Secretaria Municipal de Administraçáo que realizam o deslocamento de
equipes/ servidores e matérias necessários para o desenvolvimento de atividades
concernentes ao bom funcionamento desta secretaria, bem como entrega de
documentos; Já a necessidade de Contratação de empresa para fornecimento de
Recargas de Gás e Botijas completas de gás GLP l3kg visa atender as necessidades
da copa da secretaria que utíiza fogão a gás para a preparação de café, chá e preparo
de alimentos.



c) O abastecimento dos veiculos deverá ser efetuado nos postos de revenda de
combustível do fornecedor em bombas especificas parâ a administraçáo pública
devidamente identificadas.
d) Os produtos devem atender às normas da Agências Nacional do Petróleo.
e) O fornecedor deve comprovâr que eslá cadastrado como distribuidor autorizado
pela Agência Nacional de Petróleo.
í) O fornecedor deverá estar em uma circunstância de até lokm do Município de
Juruti.
g) O fornecimento deverâ ocoÍTer 24h todo os dias.

6. ESTIUâ,TIVA DA QUâNTIDÂDE DÂ COI{TRÂTÂçÃO
Para levantamento do quantitaüvo total estimado da aquisiçáo, usou-se por base a
Planilha de Controle de Gastos do ano anterior acrescida uma margem de segurança
de 25%o pois não existe possibilidade de estimar o quanütativo real a ser utilizadô:
A projeção de uülizaçáo ê para 12 meses.

ITEM PRODUTO UND QTD

UNID 30

2 GASOLII{A COMTThI I.,ITRO 5.OOO

3 I,,ITRO 200

4 óteo oresan slo LITRO 2.OOO

7. FSTTMATwA rX) VALOR DA CONTRATAçÁO
Quanto as demais estimativas das quanüdades, estas foram consideradas normais
e adequadas, considerando, em todo caso, a quantidade de veÍculos existentes na
autarquia atualmente, fato que poderá ser alterado proporcionalmente a quantidade
de veículo adquirido pelo órgão ou autorizaçáo.

p

af Metodologia aplicada:
A metodologia aplicada foi com base na cotação de orçamentos realizada com cinco
potenciais fornecedores locais que estáo no cadastro de fornecedores da Prefeitura

QUANTVEiCUIO DESCRTÇÃoN'

o1

-ô

01 [um) Veículo Leve, Tipo passeio, com ar
condicionado, à gasolina, tempo de uso no máximo 04

[quatro)anos, em boas condições de uso e
conservação

01 CARRO

02 ae€^l02

Municipal para maior precisáo dos valores praticados tendo em vista que a ANP não

desenvolve pesquisa de preços no município de Juruti disponibilizando somente na

cidade de Santarém onde os valores sáo inferiores ao de mercado local por requerer

!

ESTADO DO PARÁ
MUNICiPIO DE JURUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM INISTRAÇÃO
CNPJ: 30.522.696/000'l -87-Rodovia PA 2STOranslago),íno, KM 01, Bairro Nova Jerusalém - CEP 68.'í70-000

7

ótno »resan, comt il

MOTO



1

2

ESTADO DO PARÁ
MUNTCÍPIO DE JT-IRUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÁÇÂO
CNPJ: 3o.522.696m0íS7-Rodovia PA 25T0ranslago),s,/no, KM 01, BaiÍro Nova Jerusalém - CEP 68.17G000

mais logística de transporte e agregaçáo de impostos e táxas, os preços do mercado
local por gozaÍem da presunçáo de veracidade, devem ter precedência em relação à
utilização de cotações feitas diretamente com empresas do mercado segundo
Acórdão 45212019.

8. JU§TIFTCATTVA DE PÁRCELÂMENI1O OU I{ÃO DA CONTRÂTAçÃO
Considerando a especificidade do objeto a ser licitado, entendemos que cabe o
parcelamento do mesmo, em razáo de tratâr-se de uma intermediação direta entre
a Administraçáo Pública e o efeüvo prestador de serviço, contratação no âmbito da
qual flcâ o intermediário (empresa credenciada) responsável pela consolidaçáo de
dados sobre a frota veicular, possibilitando maior celeridade, economia, fiscalização
e controle dos gastos. A combinaçáo entre o atendimento ao irnperativo da eficiência
logística e à vantajosidade econômica mediante a prospecção, em contexto de ampla
competitividade, de proposta que oferte a necessária conveniência com os menores
custos pelo fornecimento dos produtos em questão, gerando uma maior eficiência
do controle do consumo de combustivel e um direcionamento objetivo do local que
fornece, a licitaçáo poderá ser dividida em O2 (dois) lotes distintos, permitindo a
possibilidade de participaçáo de maior número de fornecedores, sendo 1 para o item
1 e outro para os itens 2,3 e 4, sendo também permissivo um único vencedor de
todos os itens.

o objeüvo é registrar preços fornecidos por empresas ao qual serão responsáveis
pelo abastecimento de combusÚveis e gás glp para a Secretaria de Administraçáo,
náo havendo prejuízo paÍa o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, § f
e nem restrição ao caráter competiüvo da licitaçáo. Vale destacar que há no mercado 

"'' 
f *

e no município várias empresas que oferecem os produtos de modo a manter " §§§'
compeütiúdáde necessária à disputa. Ressaltamos táÍnbém que de acordo 

"o-.o"f f s
Art. 3" do Decreto N" 7.89212013, será adotado preferencialmente o Registro de§*§J
preço quando houver necessidade de contratações frequentes (Inc. I do A*..,ll),.9.ã.{^
quena-contrataçáo pretendida pela Administração, em virhrde da impossibiliaaa"§f )6:{r'

ITELÍ PRODUTO UND
QTD
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TlNID 30 14Od) 7O5,OO
770,OO R$

11433
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3
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DIESEL
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de estocagem do material e da previsão orçamentária, permitindo várias
contratações duralte o período de 01 (um) ano, situaçáo sanada pela utilização do
Sistema de Registro de Preços. O Inc. II do Art. 3" traz a previsão de adoçáo do
registro de preços para aquisiçáo de materiais pela Administraçáo com previsáo de
entregas parceladas paÍâ o desempenho de suas atribúções, jusüfrcando a
utilização do Sistema de Registro de Preços no presente certâme, visto que o
planejamento de aqúsiçâo foi realizado para o período de 01 (um) ano, ocasionando
entregas parceladas e eventuais, identifrcamos também a realiz.açâo de várias
licitações no modelo que propomos, incluindo pregões já realizados nos anos
anteriores; com isso entendemos haver vantajosidade para a Administração no
parcelamento do Objeto em epígrafe.

9. COITTR.ATAçÔES CORR.EI"ATAS E/OU TNTERDEPENDEI{TES
Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes paÍa a viabilidade e
contrataçáo desta demanda, sendo a contrataçáo gerenciada diretamente entre a
Administraçáo Pública e o fornecedor.

Os materiais ofertados devem ser fornecidos por fornecedores compromissâdos com
o meio ambiente, que mantenhâm programa continuado de sustentabilidade
ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores,
comprovem que cumprem a legislaçáo ambiental municipal pertinente ao objeto dâ
licitação.

11. RESULTÁI'O PRETEITDII'O COM A COITTRATAçÃO
A contrataçáo tem por Íinalidade o perfeito cumprimento de suas funções
institucionais, e prover os meios que possibilitem a execuçáo de suas metâs, â , -o

utilizaçáo de veiculos automotores é imprescindível para que os mesmos âtendam {f
adequádamente às necessidades do que nos propomos â executâr em beneficio a" iÍS
coletividade, enquanto serviço público, buscando sempre a melhoria dos servieos f§§
prestados por este órgáo, para o alcance e sucesso da atuação administrativa_d"§f :*
Secretaria ãe Administraçáo, assim como o de preparo de diversos tipos de refeiçõe§f-§ 

5,€^ -

que necessitam de gás glP. JJ-&
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10. FOSSÍVEIS IilPÂgNOS âtrBIEITTAIS
Quanto a questão dos impactos ambientais, a contrataçáo em tela, tem como base
observar as informações contidas no Guia Nacional de Licitações Sustenláveis",
disponibilizado pela Consultoria-Geral da Uniáo no site
"http://www.agu.gov.br/page /content/detail/id_conteudol4OO787", a
CONTRATADA deverá atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade,
inseridos agora nos princípios da aplicaçáo da lei 14.133 /2021,

Além disso, â mesma deverá credenciar, preferencialmente, estabelecimentos que
estejam plenamente adequados as respectivas legislações relacionadas a
sustentabilidade e correlatas vigentes, inclusive, referente ao abastecimento de
combusúveis e descarte de embalagens de óleos lubrificantes, pós consumo, e

demais produtos e serviços relacionados ao objeto a ser licitado e da acomodação
das botijas.



12. JUSTIFICATIVÂ DE VHBILIDADE
Assim, considerando o exposto, a pesquisa de preços realizada, o levantamento do
orçamento esümado da licitaçáo e a existência de recursos orçamenlários para
cobertura do mesmo, entendemos ser VIÁVEL e NECESSÁRIA a contratação
demandada.

Juruti, 31 de janeiro de 2022

,lL.ra.
Srcdrt h{f ôft*iuçr,

t}ccrcb:4 488/2ü21

RICARDO AUGUSTO PANTOJA DE FARIAS
Secretário Municipal de Administração

Decreto no 448812021
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. REQUISITANTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JURUTI

2. SUGESTÃO DE OBJETO PARA CONTRATAÇÃO
coNTRATAÇÃo DE EMeRESA eARA FoRNEcTMENTo coMBUSTívers r cAS GLp
13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE JURUTI.

a. oescRrçÃo DA NEcESSTDADE
A necessidade da contrataçáo inicia pelo vencimento do procedimento licitatório do ano de
2021 sendo imprescindível nova contratação para os devidos fornecimentos que não podem
ser interrompidos faz-se necessária a formalização de novo instrumento contratual,
mediante procedimento licitatório.

A aquisição de combustíveis visa o abastecimênto dos veículos pertencentes a Secretaria
Municipal de Educaçâo que realizam o deslocamento de eq uipes/servidores para
realização de fiscalização, acompanhamento, entrega de materiais e diversas
atividades pedagógicas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, bem como
o abastecimento dos veículos que realizam o Transporte Escolar Municipal, assim como
abastecimênto de Grupos Geradores de Energia das unidades escolares da zona rural e
ribeirinha; Já a necessidade de Contratação de empresa para fornecimento de Recargas de
Gás e Botijas completas de gás GLP 13kg visa atender as necessidades das copas das
secretarias e escolas que utilizam fogão a gás, das copas no que concernê a preparação de
café, chá e preparo de alimentos e também no preparo da alimentação escolar dos alunos
da rede pública

Desta forma, a Secretaria Municipal solicita a realização de procedimento licitatório
adequado.

4. NORMATTVOS NORTEADORES PARA SEREM UTTLTZADOS NA CONTRATAÇAO
A licitação deverá ser realizada utilizando-se a modalidade PREGÃO, em sua forma
ELETRONICA por SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO tipo MENOR PREÇO com
observância aos preceitos de direito público e, em especial da Lei no 10.520 de 1710712002;
do Decreto no 10.024, de20ljgl2019; Decretos no 7.89212013 Lei no '14.'133 de 01i0412021 ,

lNo 40 de 2210512021 , Decreto Municipal no4.883 de 2510512021 e outras correlatas.

5. REQUISITOS MINIMOS PARA A CONTRAÇAO
a) Os serviços a serem contratados se enquadram como comum, pois os padrÕes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por mei<; de especificaçÕes
usuais no mercado.

Rua Marechal Rondon, S/No - Bom Pastor - CEP 68 170 000 - Juruti-PA
E-mail: comprassemed202l @qmail.com
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b) A contratada possibilitará a fiscalização pela contratante quanto à distribuição, controle e
qualidade dos produtos.
c) O abastecimento dos veículos deverá ser êfetuado nos postos de revenda de
combustível do Íornecedor em bombas especÍficas pa.a a administração pública
devidamente identificadas.
d) Os produtos devem atender às normas da Agências Nacional do Petróleo.
e) O fornecedor deve comprovar que está cadastrado como distribuidor autorizado pela
Agência Nacional de Petróleo.
f) O fornecedor deverá estar em uma circunstância de até 1Okm do Município de Juruti.
g) O fornecimento deverá ocorrer 24h todo os dias.

6. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DA CONTRATAÇÃO
Para levantamento do quantitativo tctal estimado da aquisição, usou-se por base a Planilha
de Controle de Gastos do ano anterior acrescida uma margem de segurança de 257o pois
não existe possibilidade de estimar o quantitativo real a ser utilizado. A projeção de
utilização é para 12 meses.

ITEM PRODUTO UND QTD

1.8001 RECARGA GÁS GLP UNID

2 GASOLINA COMUM LITRO

3 OLEO DIESEL COMUM

OLEO DIESEL 31O

LITRO 130.000

4 LITRO 150.000

7. ESTTMATTVA DO VALOR DA CONTRATAÇAO
Quanto as demais estimativas das quantidades, estas foram consideradas normais e
adequadas, considerando, em todo caso, a quantidade de veículos existentes na autarquia
atualmente, fato que poderá ser alterado proporcionalmente a quantidade de veículo
adquirido pelo órgáo ou autorizaçâo

a) Metodologiaaplicada:
A metodologia aplicada foi com base na cotação de orçamentos realizada com três
potenciais fornecedores locais que estáo no cadastro de fornecedores da Prefeitura
Municipal para maior precisáo dos valores praticados tendo em vista que a ANP não
desenvolve pesquisa de preços no município de Juruti disponibilizando somente na cidade
de Santarém onde os valores são inferiores ao de mercado local por requerer mais logística
de transporte e agregaçáo de impostos e taxas, os preços do mercado local por gozarem
da presunção de veracidade, devem ter precedência em relação à utilização de cotações
feitas diretamente com empresas do mercado segundo Acórdão 45212019.

Rua Marechal Rondon, S/No - Bom Pastor - CEP 68 170 000 - Juruti-PA
E-mail: comorassemed202l @omail.com

7o.ooo
I



#
ESTADO DO PARÁ

MUNTCÍPIO DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDIJCAÇÃO

CNPJ N" 30.008.7871000r-07

UND
QTD

ESTIMADA
SEMED

MEDIAITEM PRODUTO

UNID,1

GAS DE
COZINHA
BOTIJÃO
COM t3kg

(GLP}

GASOLI'VA
COMUM

LITRO

3
OLÉO

DIESÉL
COMUM

LITRO

4 ôLEo
DTESEL S'O

LITRO

8, JUSTIFICATIVA DE PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Considerando a especificidade do objeto a ser licitado, entendemos que cabe o
parcelamento do mesmo, em razão de tratar-se de uma intermediação direta entre a
Administração Pública e o efetivo prestador de serviço, contratação no âmbito da qual fica
o intermediário (empresa credenciada) responsável pela consolidação de dados sobre a
frota veicular, possibilitandc maior celeridade, economia, fiscalização e controle dos gastos.
A combinação entre o atendimento ao imperativo da eficiência logística e à vantajosidade
econômica mediante a prospecçáo, em contexto de ampla competitividade, de proposta
que oferte a necessária conveniência com os menores custos pelo fornecimento dos
produtos em questão, gerando uma maior eficiência do controle do consumo de
combustível e um direcionamento objetivo do local que fornece, a licitação poderá ser
dividida em 02 (dois) lotes distintos, permitindo a possibilidade de participação de maior
número de fornecedores, sendo 1 para o item 1 e outro para os itens 2,3 e 4, sendo
também permissivo um único vencedor de todos os itens.

O objetivo é registrar preços fornecidos por empresas ao qual serão responsáveis pelo
abastecimento de combustiveis e gás glp para a Secretaria de Educação, não havendo
prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, e nem restrição ao
caráter competitivo da licitação. Vale destacar que há no mercado e no município várias
empresas que ofeÍecem os produtos de modo a manter a competitividade necessária à
disputa. Ressaltamos também que de acordo com o Art. 30 do Decreto No 7.892/2013, será
adotado preferencialmente o Registro de Preço quando houver necessidade de
contrataçÕes frequentes (lnc. I do Art. 3'), o que na contratação pretendida pela
Administração, em virtude da impossibilidade de estocagem do material e da previsão
orçamentária, permitindo várias contratações durante o período de 01 (um) ano, situação
sanada pela utilização do Sistema de Registro de Preços. O lnc. ll do Art. 3o traz a previsão
de adoção do registro de preços para aquisição de materiais pela Administração com
previsáo de entregas parceladas para o desempenho de suas atribuiçôes, justificando a
utilização do Sistema de Registro de Preços no presente certame, visto que o planejamento
de aquisiçâo foi realizado para o período de 0'1 (um) ano, ocasionando entregas parceladas

Rua Marechal Rondon, S/No - Bom Pastor - CEP 68 170 000 - Juruti-PA
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e eventuais, identificamos também a realização de várias licitaçÕes no modelo que
propomos, incluindo pregões já realizados nos anos anteriores; com isso entendemos
haver vantajosidade para a Administração no parcelamento do Objeto em epígrafe.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU TNTERDEPENDENTES
Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e
contratação desta demanda, sendo a contrataçáo gerenciada diretamente entre a
Administração Pública e o fornecedor.

10. POSSíVEIS IMPAGTOS AMBIENTAIS
Quanto a questão dos impactos ambientais, a contratação em tela, tem como base
observar as informações contidas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis",
disponibilizado pela Consultoria-Geral da União no sítio "http://www.agu.gov.bripage
/contenUdetail/id_conteudo/400787", a CONTRATADA deverá atender, no que couber, os
critérios de sustentabilidade, inseridos agora nos princípios da aplicação da lei
14.1332021,

Além disso, a mesma deverá credenciar, preferencialmente, estabelecimentos que estejam
plenamente adeguados as respectivas legislaçÕes relacionadas a sustentabilidade e
correlatas vigentes, inclusive, reíerente ao abastecimento de combustíveis e descarte de
embalagens de óleos lubrificantes, pós consumo, e demais produtos e serviços
relacionados ao objeto a ser licitado e da acomodação das botijas.

Os materiais ofertados devem ser fornecidos por fornecedores compromissados com o
meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que
além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que cumprem a
legislação ambiental municipal pertinente ao objeto da licitação.

11. RESULTADO PRETENDIDO COM A CONTRATAÇÃO
A contratação tem por finalidade o perfeito cumprimento de suas funções institucionais, e
prover os meios que possibilitem a execução de suas metas, a utilização da frota é
imprescindível para que os mesmos atendam adequadamente às necessidades do que nos
propomos a executar em benefício da coletividade, enquanto serviço público, buscando
sempre a melhoria dos serviços prestados por este órgão, para o alcance e sucesso da
atuação administrativa da Secretaria de Educação, assim como o de preparo de diversos
tipos de refeiçôes que necessitam de gás glp.

12. JUSTIFICATIVA DE VIABILIDADE
Assim, considerando o exposto, a pesquisa de preços realizada, o levantamento do
orçamento estimado da licitação e a existência de recursos orçamentários para cobertura
do mesmo, entendemos ser VIAVEL e NECESSARIA a contratação demandada.

13. RESPONSAVEL
Nome: Romulo Soares Moutinho
Fu nção: Diretor de Departamento Adm in istrativo

Rua Marechal Rondon, S/No - Bom PastoÍ - CEP 68 170 000 - JuÍuti-PA
E-mail: comprassemed202l @qmail.com
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Ronulo Moroes Moutinho
0ir. Depto Adm. e financeiro

oecreto n.r 4.789/2021

R u oares
Diretor Departamento Administrativo

ec. no 4.78912021.

Juruti/PA - 27 de janeiro de 2022.

ARRO JÚNIOR
EDUCAÇÃO

WILSO
SECRETARI MUN IPAL D

DECRETO N.4.499t2021

Rua Marechal Rondon, S/N" - Bom Pastor - CEP 68 170 000 - JurutiPA
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CNPJ: 05.257.555/0001-37 - Avenida Marêcfial Rondon, VN - Bom Pastor - CEP: 68.170-000

DSTÍj.DO TÉCÍ|d[:CO PRE,T,IMINAF.

1. RFQ(TTSTTANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2. SUGESTÃO DE OBJET() pÁRÂ CONTRÂTAçÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARÂ F'ORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS E GÁS
GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.

3. DESCRTçÃO DA NECESSIDATTE

A necessidade dâ contrataçáo inicia pelo vencimento do procedimento licitatório do
ano de 2O21 sendo imprescindívei nova contrataÇáo pâra os deúdos fornecimentos
que nâo podem ser interrompidos faz-se necessária a forrna)izaçào de novo
instrumento contratual, mediante procedimento licitatório.

A aquisiçâo de combusúveis visa o abastecimento dos veícuios pertencentes a
Secretaria Municipal de Assistência que realízam o deslocamento de
equipes/ servidores para Íealizaçâo de entrega de materiais e diversas aüvidades
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência com o intuito de atender
suas Secretarias e seus Departâmentos e considerando que a Administraçáo náo
dispõe de Aquisiçâo de combustível e gás de cozinha acima mencionados para
atender a demanda das Secretarias Municipais, e considerando ainda a garantia do
atendimento aos programas e ações desenvolüdas pelo poder púbiico tânto na zona
urbana como na zona ruraJ,

Desta forma, a Secretaria Municipai soiicita a realizaçáo de procedimento
licitatório adequado.

4. NORMÂTIVOS NORTEÂDORE§ PARÂ SER.EM UTILIZADOS NA
coNTRÂTAçÃO

A iicitaçáo deverá ser realizada utiiizando-se a modalidade PREGÃo, em sua forma
ELETRÔNICA poT SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO tiPO MENOR PREÇO COM

observância aós preceitos de direito público e, em especial da Lei n" 10.520 de

17 l07 l2OO2; do Decreto rt" 70.O24, de 20l09 12019; Decretos n" 7.89212013 Lei n"
14.133 de Olloal2\2l; IN" 40 de 22lOSl2O2l, Decreto Municipal n"4'883 de

25 lOS l2o2l e outras correlatas. 
., i\ ,
Y
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5. REQUTSTTOS MÍIYIMOS pÁRÂ A COIÍTRÂçÃO

a)' os serviços a serem contratados se enquâdrarn como comum, pois os padrões de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente deÍinidá", poi meio de
especilicações usuais no mercado.
b) A contratada possibilitará a Íiscalização pela contratante quanto à distribuiçáo,
controle e qualidade dos produtos.
c) o abastecimento dos veículos deverá ser efetuado nos postos de revenda de
combustívei do fornecedor em bombas especíÍicas para a ádministração pública
devidamente idenüfrcadas.
d) os produtos devem atender às normas da Agências Nacional do petróleo.
e) O fornecedor deve comprovar que está cadastrado como distribuidor autorizado
pela Agência Nacional de Petróleo.
f) o fornecedor deverá estâÍ em uma circunstá-ncia de atê lokm do Município de
Juruti.
g) O fornecimento deverá ocorrer 241n todo os dias.

6. ESTTMATM DA QüANTIDATTE DA COr{TRÂTAçÃO

Para levantamento do qualtitativo total esúmado da aquisição, usou-se por base a
Planilha de controle de Gastos do ano ânterior acrescida uma maÍgem de segurança
de 25Vo pois náo existe possibilidade de estimar o quantitativo real a ser utilizado.
A projeçâo de utilizaçáo é para 12 meses.

ITEhT PRODÜTO UND QTD

1 RE,CARGAGAS GI.P UMD 160

2 GAsOIÃT,IA COMT'M LITRO

ótao onspt couÍtt*t LITRO 2000

4 ówo oreset sto LITRO 14700

7. FSTTMATwA DO VALOR DA COXTRÂTAçÃO

Quanto as demais estimativas das quantidades, estâs foram consideradas normais
e adequadas, considerando, em todo caso, a quantidade de veículos existentes na
autarquia atuâImente, fâto que poderá ser alterado proporcionalmente a quanüdade
de veículo adquirido pelo órgáo ou autorização, segue relação de veículos:

Rua Merechal Rondon, S/N" - Bom Pastor - CEP 68 170 000 - Juruti-PA
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ITE.Itr PRODUTO ÜND
QTD

PS7'ÜADIL
srr&ts

F. J.
@UDRCIO DE
co BÍrsllvEls

LTDA-UE

JHB
COUERCIO DE
@MBI'STNDL

1

GÁS DE
C(,ZE§HÂ
BCYTIJÃO
@u 13kg

(GLP}

UNID 160 140,OO 1O5,OO
1 1o,OO 114'33

2 GASOI,ÍNA
COAUü I,ITRO 16240 R$ 7,5o R§ 7,4O R$ 7,sO RÉ

7,45

3
ôLw

DIESEL
COMÍ'Ú

T,ITRO 2000 R$ 6,79 R$ 6,33 R$ 6,53 R$
6,5s

4
ór,N

DIDSDL
sro

IJTRO 74700 R$ 6,79 R$ 6,43 R$ 6,43 n$
6,55

al Metodologia aPlicada:

A metodologia aplicadâ foi com base na cotâçáo de orçamentos reâiizada com três
potenciais fornecedores locais que estáo no cadastro de fornecedores da Prefeitr-rra

Municipal para maior precisão dos valores praticados tendo em vista que a ANP náo
desenvolve pesquisa de preços no município de Juruti disponibilizando somente na
cidade de Santarém onde os valores sáo inferiores ao de mercado local por requerer
mais logística de transporte e agregaçáo de impostos e taxâs, os preços do mercado
local por gozaÍem da presunção de veracidade, devem ter precedência em relação à

utilização de cotações feitas diretamente com empresas do mercado segundo
Acórdão 45212019.
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8. justiÍicatirra de parcelanelto ou não da contratação
Considerando a especificidade do objeto a ser licitado, entendemos que cabe o
parcelamento do mesmo, em raz.âo de tratar-se de uma intermediação direta entre
à Ad-i.ri"tr"ção Pública e o efetivo prestador de serviço, contratâção no âmbito da
qual Íica o intermediário (empresa credenciada) responsável pela consolidaçáo de
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dados sobre a frota veiculâr, possibilitando maior ceieridade, economia, Íiscalizaçáo
e controle dos gastos. A combinaçáo entre o atendimento ao imperativo da eficiência
logística e à vantajosidade econômica mediante a prospecçáo, em contexto de ampla
competitividade, de proposta que oferte a necessáriâ conveniência com os menores
custos pelo fornecimento dos produtos em questão, gerando uma maior eficiência
do controle do consumo de combustível e um direcionamento objetivo do iocal que
fornece, a licitaçáo poderá ser dividida em 02 (dois) lotes disüntos, permitindo a
possibilidade de participaçáo de maior número de fornecedores, sendo 1 para o item
1 e outro para os itens 2,3 e 4, sendo também permissivo um único vencedor de
todos os itens.

inseridos agora nos princípios da aplicação da ler l4.l33l2O2l'

Rua Marechal Rondon. S/No - Bom Pastor - CEP 68 '170 000 - Juruti-PA

O objetivo é registrar preços fornecidos por empresas ao qual serão responsáveis
pelo abastecimento de combusúveis e gás glp para a Secretaria de Assistencia, náo
havendo prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, e
nem restriçáo ao caráter competitivo da licitâçáo. Vale destacar que há no mercado
e no município várias empresas que oferecem os produtos de modo a manter a
competitividade necessária à disputa. Ressaltamos também que de acordo com o
Art. 3" do Decreto N" 7.89212013, será adotado preferencialmente o Registro de
Preço quando houver necessidade de contratações fÍequentes (Inc. I do Art. 3"), o
que na contrataÇáo pretendida pela Administrâçâo, em virtude da impossibilidade
de estocagem do material e da previsáo orçamenlária, permitindo várias
contratâÇões durante o perÍodo de Oi (um) ano, situaÇão sanada pela utilizaçáo do
Sistema de Registro de Preços. O Inc. II do Art. 3" Iraz a previsão de adoção do
registro de preços para aquisição de materiais pela Administraçáo com previsáo de
entregas parceladas para o desempenho de suas atribuições, justifrcando a
uLilização do Sistema de Registro de Preços no presente certâme, visto que o
planejamento de aqúsiçáo foi realizado para o período de 01 (um) ano, ocasionando
entregas parceladas e eventuais, identificamos também a teaTizaçâo de várias
licitações no modelo que propomos, incluindo pregões já realizados nos anos
anteriores; com isso entendemos haver vantajosidade para a AdministraÇáo no
parceiamento do Objeto em epígrafe.

9. COIiITRÂTAçÔPS CONNPT,ATAS E/OU IITTERDEPENDENTES
Não se verifica contrataçôes correlatas nem interdependentes pzrra a viabilidade e

contrataçáo desta demanda, sendo a contÍâtaçáo gerenciada diretamente entre a
Administraçáo Pública e o fornecedor.

10. POSSÍ\TEIS IIUPÂCTOS A}IBIENTAIS
Quanto a questáo dos impactos ambientais, a contrataçáo em tela, tem como base

observar as informações contidas no Guia Nacional de Licitações Sustenláveis",
disponibilizado pela Consultoria-Geral da Uniâo no sítio
"htip://www.agu.gov.br/page /content/detail/id-conteudol4OO7e7", a

COúTúTADA deverá atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade,

E-mail: comDrassemed202l @omail.com
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Além disso, a mesmâ deverá credenciar, preferencialmente, estabelecimentos que
estejaÍn plenamente adequados as respectivas legislações relacionadas à
sustentabilidade e correlatas vigentes, inclusive, referente ao abastecimento de
combusúveis e descârte de embalagens de óleos lubrificantes, pós consumo, e
demais produtos e serviços relacionados ao objeto a ser licitado e da acomodaçáo
das boüjas.

Os materiais ofertados devem ser fornecidos por fornecedores compromissados com
o meio ambiente, que mantenhâm progrâma continuado de sustentabilidade
ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores,
comprovem que cumprem a legislaçáo ambiental municipal pertinente ao objeto da
licitaçáo.

11. RESULTATX) PREIET{DIDO COrU A CONTRÂTAçÃO
A contrataçáo tem por Íinalidade o perfeito cumprimento de suas funções
institucionais, e prover os meios que possibilitem a execuçâo de suas metas, a
utilizaçáo da frota é imprescindÍvel para que os mesmos atendam adequadamente
às necessidades do que nos propomos a executar em beneficio da coletividade,
enquanto serviço público, buscando sempre a melhoria dos serviços prestados por
este órgão, para o alcance e sucesso da atuaçáo administrativa da Secretaria de
Assistência, assim como o de preparo de diversos tipos de refeições que necessitam
de gás glp.
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12. JUSTII'ICÂTIVA DE VIâBILIDADE
Assim, considerando o exposto, a pesquisa de preços rea)izada, o levantamento do
orçamento estimado da licitaçáo e a existência de recursos orçamenlários para
cobe.rlr., do mesmo, entendemos ser VIÁVEL e NECESSÁRIA a contrataçâo
demandada.

Juruti,O2 de fevereiro de 2022.

iulia

Decretc N" 4.4!6/20?1

ou sa Coelf'
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Júlia de Sousa Coelho
Secretaria Municipal de Assistência Socia1

Decreto 4.496 I 2021.
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