PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010001/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/2021 – PMC – SRP

JUSTIFICATIVA:
A contratação é necessária para o bom funcionamento dos serviços administrativos e operacionais
da Prefeitura e das secretarias municipais, que necessitam de combustível, tipo diesel S-10, para
manter em funcionamento os motores dos veículos e máquinas de sua frota.
Há necessidade de abastecimento da frota municipal de veículos equipamentos e máquinas,
utilizados em ações rotineiras e específicas, como os serviços de recuperação de estradas, limpeza
urbana e rural, transporte de alunos, servidores em serviço, transporte e distribuição de materiais,
transporte de pacientes, etc.
Ocorre ainda o fato de alguns órgãos já terem utilizados suas estimativas de quantitativos de material
constantes de contrato anterior, assim não existindo mais saldos de consumo ou por findar, sendo
solicitado nova aquisição.
A composição dos diesel vem variando ao longo dos anos, tendo se buscado cada vez mais
combustíveis menos poluentes. Sabe-se que o Diesel S500 possui 500 partículas de enxofre por
milhão e o BS10 tem em sua composição 10 partículas por milhão. Ou seja, S10 dentre eles é o mais
ecologicamente correto.
Ressaltamos que no Pregão Eletrônico 016/2020 constava a estimativa de Óleo Diesel Comum, que
ao longo da execução de seus contratos não foram consumidos como esperado, visto que a frota de
veículos pesados e de máquinas foi parcialmente renovada, aumentando-se os motores fabricados
após 2012 e que seus funcionamentos são preparados para a utilização de diesel tipo S10, passando
assim a ser consumido em maior quantidade.
Considerando que o óleo diesel S500 não deve ser utilizado em veículos produzidos a partir de 2012,
de acordo com a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), sendo esses
veículos mais novos portadores de motores totalmente otimizados, ideais para o recebimento do
diesel S10, que, além de ter uma fórmula com eficiência, é menos poluente, contribuindo também
com a preservação das peças do motor, sua manutenção e a baixa corrosão.
Entre os veículos que utilizam o combustível tipo diesel S10 temos as ambulâncias de porte de
remoção de UTIs, as caminionetes, os caminhões no PAC, as vans que transportam pacientes do TFD,
entre outros. Veículos que não podem deixar de executar suas funções e atividades.
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