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Sapucaia – PA, 29 de Abril de 2022. 

 

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

AO: PREFEITO MUNICIPAL DE SAPUCAIA 

M/D: WILTON MIRANDA DE LIMA 

 

ASSUNTO: Autorização para realização de processo Administrativo 

 

Senhor Prefeito, 

 

Venho solicitar autorização de Vossa Excelência para a Comissão Permanente de Licitação 

tomar as medidas cabíveis, a fim de realizar o competente processo administrativo para 

Contratação de empresa que forneça combustível (óleo diesel S-10) para recuperação 

de 30,97 km de estradas Vicinais. Sendo VICINAL LAGO AZUL com 

coordenadas Geográfica inicial: 656462-8635/9244083-6969 e final: 

647238.1169/9255106-3410 24,99 Km e a vicinal OLICES com coordenadas 

geográficas inicial: 647202-4252/9231442-8527 e final: 648024-3295/9235511-

1083 com 5,98 Km de extensão, ambas em situação de emergência com sua 

trafegabilidade comprometida e/ou trechos interditados. no município de 

Sapucaia/PA. 

 

I - DA JUSTIFICATIVA PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS faz saber e justifica-se pelo ato do processo 

administrativo, conforme abaixo descreve: 

Considerando as fortes chuvas que atingiram o Município de Sapucaia nos meses do inverno 

amazônico, tendo consequências diversas e provocando danos às vias urbanas e rurais do Município. 

O Município de Sapucaia possui uma extensa malha de estradas vicinais em revestimento natural ou 

em revestimento primário.  
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As fortes chuvas do período ocasionaram problemas sérios na trafegabilidade das estradas com 

consequências de ordem ambiental, social e econômica.  

Com relação ao ambiente, as chuvas aceleram a erosão em pontos específicos das estradas e as 

perdas significativas de solo, o qual acaba sendo carreado pelo escoamento de águas superficiais, 

provocando poluição dos mananciais.  

Considerando que as más condições das estradas de terra também afetam as comunidades rurais que 

delas dependem como única ligação para áreas com maiores condições de infraestrutura e de serviços 

de educação e de saúde, impedindo assim o acesso de transporte escolar, ambulâncias etc;  

Outro setor atingido pela situação é o setor da pecuária e agrícola, que diante das inadequadas 

condições das estradas, tem dificuldades de escoamento da produção, resultando na ampliação dos 

custos de transporte das mercadorias ou mesmo na perda da produção em casos mais graves de 

interrupção de estradas, fator que impacta a economia do município.  

Sendo assim, considerando a necessidade de abastecimento dos veículos e máquinas a serviço de 

toda Administração Pública nas atividades de recuperação de estradas do Município de Sapucaia/Pará: 

É necessária a abertura de processo administrativo objetivando a contratação de empresa que forneça: 

 

I– Óleo Diesel S-10, Totalizando 51.268,80 litros;  
 

O pagamento ocorrerá até o 15º (décimo quinto) dia útil após a apresentação da Nota Fiscal. 

  

Considerando que o município possui apenas a empresa AUTO POSTO DISNEY EIRELI como 

fornecedor de combustível (Óleo Diesel S-10), venho encaminhar a proposta e a documentação para 

análise sobre a possibilidade de contratação mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação da 

empresa supracitada. 

Solicito autorização de V. Exa. para a Comissão de Licitação tomar as medidas cabíveis afim de 

contratar a empresa AUTO POSTO DISNEY EIRELI, estabelecida na Rod. PA 150, s/nº, Zona Rural, 

Sapucaia, Estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.028.117/0001-05. 
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II – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes com o fornecimento do objeto correrão por conta dos 

seguintes elementos orçamentários:  

CONVÊNIO 051/2022, PROCESSO nº 2022/83610 que entre si celebram a Secretaria de Estado de 

Transportes (SETRAN) e a Prefeitura Municipal de Sapucaia, conforme abaixo melhor declara-se:  

O valor do repasse financeiro deste Convênio totaliza R$ 287.617,96 (Duzentos e 

oitenta e sete mil e seiscentos e dezessete mil reais e noventa e seis centavos), sendo 

de responsabilidade da CONCEDENTE o repasse de R$ 276.113,24 (Duzentos e 

setenta e seis mil e cento e treze reais e vinte e quatro centavos) destinados à aquisição 

de 51.268,80 litros de óleo diesel S-10.   

A contrapartida da CONVENENTE, a Prefeitura Municipal de Sapucaia será financeira 

no valor de R$ 11.504,72 (Onze Mil, Quinhentos e Quatro Reais e Setenta e Dois 

Centavos) destinados à execução do objeto deste Convênio:   

01 – Prefeitura Municipal de Sapucaia 

05 – Secretaria Mul. de Obras, Transporte e Urbanismo 

28.782.0710.1009 – Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais 

4.4.90.30.00 – Material de Consumo 

28.782.0710.1009 – Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros 

4.4.90.30.00  – Material de Consumo 

 

 

                                                                                    Sapucaia (PA), 29 de Abril de 2022. 

 

 

 

WILMA APARECIDA DE LIMA 

Secretária de Finanças 

Decreto nº 001/2021 
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