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DESPACHO

Proceaso no 387/202'1

Tomando por bâse que permanece o interesso na oontrataçâo par8
Registro de Preço pâra fornecimento sob demanda, de combustiveis (gasolina comum
e óleo diesel S-10), paÍa âbastecimento da frotâ de veículos das Secretarias Municipal
de Saúde e de Assistência Social. Trabalho e Cidadania do Municipio de Alto Alegre
do Pindaré, que disponha de pelo menos 1 (um) posto de abastecimento, com sede a
pelo ao menos 40km de distância da sede do l,lunicipio, e que funcione diariamente,
24h poÍ dra. segue deteÍmrnaçóes abarxo

- Considerando-sê que já foi rêâlizada duas licitsções viE prêgào Eletrônico
(Pregão Eletrônico SRP no 001/2022 e pregão Etetrônico SRp n. OO5/2025) que
restaram desertas, logo, utilizando-se da prerrogativa de justiÍicativa do Decreto no
10.024, de 20 de setembro de 2019, opta-se por realizar o pregão presencial.

Ademais, essa modalidade torna competitivo o cêrlame para as empresas
locais, estimulando a iniciativa privada local, um dos objetivos estratégicos da
Municrpalidade em sua relação com o empreendedorismo de mercado. Esta questão é
especialmente importante, pois a circulação de renda local na cidade ou proximidades,
o que é deveras importante para o crescimento econômico que impacta dirêtamente
nos concidadãos vinculados a esta prêÍeitura municipal _ realidade totalmente
diferente por compras feitâs em câpitais ou a nível nacional.

Não é possível comparar regiôes desenvolvidas do Estado. com cidades
do inter,or, portanto, zelando por uma maror efrciênoa dos serviços contratados e
possibilidade de melhor administração destes, utitizamos da possibilidade do presente
justificativo.

Não obstanto atendendo o princípio da continuidade, o ssguimênto dâs
ativrdades públicas, bem como, considêrândo a autonomiâ legislativa ào lrunicipto, ,,
estabeleço a realização de procedimento de licitação na modalid;de prssenciet. I

Ademais, como forma de basilar a escolha, é incontroverso qu€ já se
tentou por duas vezes realizar licitaçáo na modalidade êletrôniÇe que restaram
desertas, além disso, a modalidade adotada (presencial) amplia a chance da
participâção de empresas visto que no lvlunicípio tem pouqulssimas empresâs aptas a
participar de Íicitaçâo nâ forma Eletrônica, devido sua aplicação restritiva, fato que
diminui o interesse das mesmas.

Outrossim, delimito a realização de qualquer pÍocedimonto prescncial às
regras de saúde impostas pela Organização Mundial da Saúdê, Mínistério da Saúde e
demais oÍgàos Estaduars e desse Munrcípio
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Determino ainda que seja providenciado o pros8eguim€nto da ingtrução
dos autos. de acordo com o rito âbaixo:

a) à CPL juntat nova Minuta de Edital, desta vez nê foÍme presoncial,
a p re se nt a nd o a doc u me nta ção pe i i n e nte ;
b) à Ptocuradoria Geral para emissão de parecet jurÍdico;
c) ao Ordenadot de Despesas em prol de decidir sobre â âutorizdçáo da

d) à CPL para

25 de Fêvsr€iro dê 2022.

AS RIBEIRO FILHO
Prefeito I de Alto Alegre do Pindaré/iIA
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