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JUSTIFICATIVAS 

 

 

Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para futura e eventual aquisição 

de combustíveis (óleo diesel s-10 comum, gasolina comum), para suprir as necessidades da 

Câmara Municipal de Breu Branco-PA, conforme especificações, quantidades estimadas e preços 

constantes no termo de referência, anexos I e I.A do presente edital. 

Considerando que as quantidades relacionadas na planilha anexa, são estimadas e visam à 

manutenção dos serviços respectivos durante o período de 12 (doze) meses dos preços que serão 

registrados em Ata, considerando que o objeto visa garantir o pronto atendimento de necessidades 

decorrentes dos serviços administrativos e operacionais da Câmara Municipal de Breu Branco-

PA. 

Para funcionamento desta Casa de Leis é necessário a aquisição contínua e parcelada de 

combustíveis (óleo diesel s-10 comum, gasolina comum) para abastecer os veículos que estão à 

serviços do Poder Legislativo: 

 

As especificações dos produtos e as quantidades estimadas para 12 (doze) meses, estão 

desmembradas em 02 (dois) Itens, conforme quadros a seguir: 

 

 

Item Descrição do produto Unidade 
QTDE. GERAL 

ESTIMADA 

2 ÓLEO DIESEL B S-10 COMUM Litro 20.000 

3 GASOLINA COMUM Litro 32.000 

 

As quantidades relacionadas nos quadros acima, são estimadas, visando à manutenção dos 

serviços respectivos, sendo suas aquisições feitas de forma parcelada, de acordo com as 

necessidades da Câmara, evitando, assim, a manutenção de estoques elevados ou o não 

atendimento de requisições por falta de materiais nos estoques. 

A solicitação foi elaborada a partir das necessidades desta Casa de Leis, levando-se em 

conta o consumo dos últimos 12 (doze) meses, conforme planilhas e justificativas apensadas ao 

mesmo. 

Também deve se buscar o princípio da eficiência, evitando realizar processos licitatórios 

infrutíferos em alguns itens, seja porque o item é de pouco importância financeira a ponto de não 

atrair o licitante, seja pela quantidade pequena a ser adquirida, seja por qualquer outro fator. Nesta 

linha de raciocínio é que formamos os itens da presente licitação, para que tenhamos adjudicados 

todos os itens em preços competitivos.  

mailto:camarabbranco2017@gmail.com


 

 

 

Estado do Pará 
Município de Breu Branco 

PODER LEGISLATIVO  

 

Av. Primeiro de Maio, S/N, Bairro Bela Vista, Breu Branco-PA, CEP 68488-000, e-mail: 

camarabbranco2017@gmail.com, contato (94) 3786-0119 2 

 

É importante também ressaltar que foi realizada ampla pesquisa de preços, onde foi 

possível auferir o menor preço de mercado, para cada item licitado, e ainda, ficando determinado 

que os preços constantes do Termo de Referência, serão os máximos admitidos nas propostas a 

serem apresentadas pelos licitantes.  

 

 

Breu Branco-PA, 05 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

José Matos de Oliveira 

Presidente da Câmara Municipal 
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