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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0022019CPL/PMSJP 

PROCESSO DE DISPENSA N° 002/2019 

A Comissão de Licitação do Município de SÃO JOÃO DE PIRABAS, através da 
PREFEITURA MUNICIPAL, consoante autorização do Sr. ANTÔNIO MENEZES 
NASCIMENTO DAS MERCÊS, Prefeito Municipal, vêm abrir o presente processo 
administrativo para Contratação Emergencial para Aquisição de Combustível (Gasolina 
Comum, Gasolina Aditivada, óleo Diesel S500, óleo Diesel SiO), para Abastecimento da 
Frota Municipal, em atendimento a demanda da Prefeitura Municipal, Fundo 
Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal 
Saúde do Município de São João de Pirabas. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. art. 24, inciso IV, 

da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme 
diploma legal abaixo citado. 

Art. 24 -É dispensável a licitação: 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade 
pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo 
ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e 
para as parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos; 

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DIRETA 
O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir com fulcro no art. 24, 

inciso IV, da Lei n.° 8.666/93, em obediência ao Princípio da Continuidade do Serviço 
Público, que por sua vez, viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, 
dentro das exigências requeridas por este dispositivo. 

Note-se, pois, que a Lei autoriza a dispensa de licitação para contratações de bens, 
serviços ou obras em situação de emergência fundada na premissa de que a adoção de 
procedimentos positivos de licitação, nesses casos, não atende ao interesse público -fim único 
de toda atividade administrativa - porquanto diante da iminência de sérios e irreparáveis 
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danos aos bens jurídicos tutelados pelo estado com a impendente paralisação de atividades, 
seria despropositado exigir o cumprimento de rigorosas formalidades procedimentais que, 
pela demora natural à sua efetivação, acarretariam a impossibilidade da contratação dentro de 
prazo compatível e, inevitavelmente, efetivando a concretização ou majoração do dano então 
refutado pela administração. 

Por emergência entende-se uma situação crítica, anômala, que se origina 
independente da vontade da administração e interfere negativamente no seu bom e regular 
funcionamento, exigindo daí, pronta ação preventiva ou corretiva do ente público, que não 
encontra na realização do processo de licitação o instrumento hábil à resolução desse 
desequilíbrio. 

Nesse ambiente, as contratações diretas realizadas com base nessas situações atípicas 
têm por único objetivo suprimir ou mitigar transitoriamente o prejuízo potencial ou efetivo 
ao interesse público, gerado com a paralisação real ou iminente dos serviços, obras ou 
aquisições relevantes, enquanto providenciado o devido processo licitatório. Portanto, a 
contratação de emergência tem função basicamente acautelatória. 

Desse modo, a hipótese tratada apresenta-se como um dos casos em que a 
administração pode (e deve) efetivamente dispensar o processo licitatório, realizando a 
contratação direta para não ocasionar prejuízos, porquanto se depara com a necessidade 
inadiável de contratar os serviços, pelo período de 30 dias, podendo ser prorrogado 
conforme o Art. 57 da Lei Federal 8.666/93, e ou enquanto ultima-se um novo 
procedimento licitatório, conforme instruções, visando selecionar licitante habilitado, 
conforme estabelece o artigo 24, inciso IV da Lei n°. 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 

1 - OBJETO: Contratação Emergencial para Aquisição de Combustível (Gasolina 
Comum, Gasolina Aditivada, óleo Diesel S500, óleo Diesel SIO), para Abastecimento da 
Frota Municipal, em atendimento a demanda da Prefeitura Municipal, Fundo 
Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal Saúde 
do Município de São João de Pir abas. 

II - CONTRATADO: Empresa: POSTO GUAJARA LTDA-EPP, CNPJ: 
05.363.452/000151, Avenida Barão de Capanema, n° 972, Bairro: Centro, CapanemalPA, 
CEP. 68.700-005. 

111 - CARACTERIZAÇÃO DA JUSTIFICA A DISPENSA: 

Ressalta-se que não existe licitação de gasolina e óleo diesel em vigor, sendo que 

até então tais itens estão suspenso por não ter licitação, pois as quantidades estimadas no 

processo licitatório anterior não foram suficientes para cumprir com a demanda da Prefeitura 

e das Secretarias Municipais. Por ora é de suma importância realizar a regularização da 

compra em comento. 

As atividades dos veículos e máquinas que consumirão o combustível, cuja 

aquisição está sendo solicitada através deste documento, são atividades públicas 

indispensáveis, que necessitam de atendimento por parte do Poder Público Municipal, e o não 

atendimento imediato dessas situações poderá ocasionar prejuízos irreparáveis à população, 
principalmente no que diz respeito à área da saúde pública, limpeza e manutenção das 
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estradas do interior. Diante disso, caracterizada a emergência na aquisição de combustíveis 

conforme exposto, com base no Inciso IV, do Art. 24 da Lei Federal N° 8.666/93 com suas 
alterações posteriores, vimos solicitar a Vossa Excelência a autorização para contratação da 
empresa: POSTO GUAJARA LTDA, para o fornecimento de desses combustíveis, no prazo 
mínimo de até (60) sessenta dias, período em que deverá estar concluindo o Pregão Eletrônico 
para a aquisição definitiva de combustíveis. 

Assim, submeto a presente justificativa a análise e posterior ratificação do Ordenador 

de Despesas Responsável para os fins do disposto no caput, do art. 26 da Lei n° 8.666/93. 

São João de Pirabas - PA, 27 de Fevereiro de 2020. 

ikizandra Carolina de Assis Costa 
Comissão de Licitação 

Presidente 
Port. n° 012/2020 
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