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      PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 
CNPJ: 04.860.854/0001-07 

CPL – Comissão Permanente de Licitação 
MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE 

 

Prezados, 

Junto ao presente estamos encaminhando o Processo 

Administrativo Nº 2018280302, para análise prévia do PROCESSO 

ADMINISTRATIVO, MINUTA DE EDITAL, CONTRATUAL e ANEXOS, para fins de 

abertura do processo licitatório na Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL, conforme 

Nº 9/2018-280302, que versa sobre Aquisição de Diversos Derivados de Petróleo( 

Combustível, Lubrificantes e Gás Liquefeito)  para atender as necessidades da 

Prefeitura, Secretaria  e Fundos Municipais de Prainha. 

Desde já, lhe comunico que a modalidade a ser adotada foi 

escolhida por unanimidade por esta comissão, e está levando em consideração as 

vantagens, tais como a redução dos preços praticados, a simplificação dos 

procedimentos e a maior celeridade dos certames, adotaremos os princípios da Lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
JUSTIFICATIVA: Considerando que aquisição será para atender as demandas 

da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais.  

 

SECRETARIA DE SAÚDE,  que atende a população em qualquer situação de 

emergência, e necessita dar suporte na locomoção e remoção de pessoas 

enfermas, tanto na zona Urbana quanto e nas comunidades rurais do Município. E, 

além disso, os DERIVADOS DO PETRÓLEO também visa atender as demandas 

da Secretária de Saúde, tais como visitas que serão realizadas aos postos de saúde   

e UBS na sede e nas comunidades em todo Município, e situações administrativa 

como ao planejamento, acompanhamento e avaliação das ações de saúde, ainda 

no que se refere ao gás liquefeito, necessário para produzir refeições no hospital e 

em suas unidades de saúde, no sentido de assegurar o que prescreve na 

Constituição Federal. 

 

Art. 196. A saúde é direito de todas e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação. 

Como se vê, os serviços de saúde são de relevância pública e de 

responsabilidade do Poder Público decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF, 

RE 195.192/RS Rel. Min. Marco Aurélio). 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, responsável pelas secretarias: 

Secretaria Municipal de Administração, no sentido de acompanhar os serviços 
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realizados nas demais Secretarias, assim como, entrega de ofícios e documentos 

encaminhados às mesmas e seus departamentos e, ainda, no atendimento as 

demandas necessárias no decorrer dos trabalhos desenvolvidos por esta 

secretaria. 

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo para fornecer serviços 

essenciais á população como coleta de lixo, limpeza Urbana e Rural, realizados a 

através de frota alocada pela Prefeitura Municipal de Prainha-Pa, e necessidades 

de levantamento do Estado que se encontra os prédios Públicos, acompanhamento 

dos serviços que serão realizados nos prédios Públicos do Município e, ainda , nos 

serviços de recuperação de vias públicas e ramais em todo Município. A Secretaria 

Municipal de Agricultura para visitar as associações e cooperativas de agricultores 

e trabalhadores Rurais, prestando assistência e apoio, e orientando para que 

aqueles que ainda não cadastrado no DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF), 

que se cadastre para que venha comercializar os seus produtos para o Município. 

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nos trabalhos de fiscalização, orientação 

e vigilância constante tanto na zona urbana, quanto na zona rural do município de 

Prainha.  

 

 

A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, é responsável 

pela garantia a proteção a quem dela precisar e pela promoção da cidadania, por 

meio de implementação do Sistema Único da Assistência Social (Suas) em 

conformidade com a Lei 8.472 Federal que dispõe sobre a Organização da 

Assistência a Social e dá outras providências. E realizará programas, projetos e 

ações de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, voltados para 

diferentes públicos: Crianças e adolescentes, vítimas de violência e maus-tratos, 

idosos, pessoas com deficiência e população num todo. 

Atenderá o CRAS, Conselho Tutelar, que são serviços de assistência sociais 

às famílias e indivíduos, e que em o dever de zelar pelo comprimento dos direitos 

das crianças e dos adolescentes. E ainda a visita in loco das famílias que se 

encontram cadastrados no Programa Bolsa Família do Governo Federal para 

comprovar a situação de vulnerabilidade social onde o gás liquefeito será utilizado 

pra viabilizar o fornecimento de lanche aos usuários dos programas.  

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com intuito de atender aos 

alunos no seu percurso a escola, com o objetivo de atender um grau maior de 

escolaridade, fatores essenciais para o acesso ao mercado de trabalho e ao 

desenvolvimento da sociedade. Vale ressaltar que, de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a responsabilidade de garantir o 

Transporte Escolar dos alunos da rede municipal é dos municípios. 

Inobstante ser notório o prejuízo advindo da inexecução do serviço de 

transporte escolar, cumpre observar que este decorre de uma obrigação 

constitucional contida no artigo 208,VII da lei maior. 
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Note-se, assim, que o próprio legislador constituinte definiu de caráter essencial 

do serviço público de transporte escolar. 

Na hipótese consignada, tenho por demonstrando de forma efetiva a 

potencialidade de dano caso não haja a execução dos serviços de transporte 

escolar, mostrando-se a contratação direta como a única via apta a eliminar o risco, 

salvo se for possível e razoável adiar o início do ano letivo. Contudo, isso não 

significa que toda a contratação de empresa para prestação do serviço essencial 

será dispensável, sob pena de se acarretar verdadeira distorção dos princípios da 

Administração Pública. 

No caso da necessidade do gás Liquefeito atenderá a necessidade das escolas 

para viabilizar a produção da merenda escolar e outros gêneros em atendimento 

aos programas do FNDE. 

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir com fulcro no art. 

24, inciso IV, da lei  nº 8.666/93, em obediência ao Princípio do Continuidade do 

Serviço Público, que por sua vez, viabilizar a contratação em comento, tornando o 

caso em questão, dentro das exigências requeridas por este dispositivo. 

 

 

 

 
 

ADENILSON LOBATO FERREIRA 
Pregoeiro Municipal 

 
 
 
 

DAVI XAVIER DE MORAES 
Prefeito Municipal 
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