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AUTORIZAÇÃO 

 
  
 
 
 
O Prefeito do Município de Passira, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições, 
fundamentado na Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores 
e Decreto Municipal Nº 01/2021, autoriza a Comissão Permanente de Licitação desta 
Prefeitura verificar a possibilidade de abertura de processo para contratação, emergencial 
em caráter de urgência, por 30 (trinta) dias  ou até a conclusão do processo licitatório. 
Encaminhamos propostas das empresas VIEIRA E SILVA COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ 
09.173.100/0001-94 situada Av. Alberto Bening, 94 – Centro Passira – PE, POSTO VALDIR 
COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ 17.358.104/0001-75, situada a Sebastião Nery de Almeida, 
s/n – Santa Inês – Passira - PE, e AUTO POSTO PASSIRA LTDA CNPJ 02.307.838/0001-
58 situada Av. Alberto Bening, 94 – Centro - Passira – PE, atendendo as Secretarias da 
Prefeitura Municipal de Passira ao Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de 
Educação e Fundo Municipal de Assistência Social, para aquisição de Combustível para 
frota de veículos. 
 
 

Passira, 20 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE 

-   PREFEITO   - 
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Passira, 20 de Janeiro de 2021 

 
DA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

 
IDENTIFICAÇÃO DE SALDO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
 

SECRETARIA DESTINATÁRIA: PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO 
 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SECRETARIA DE 
ADMINITRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. 
Valor Máximo Admitido R$ 11.224,50 (onze mil duzentos e vinte e quatro 
reais e cinquenta centavos). 

 

SECRETARIA DESTINATÁRIA: PREFEITURA – GABINETE  

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O GABINETE, PARA O 
EXERCÍCIO DE 2021. 
Valor Máximo Admitido R$ 2.336,45 (dois mil trezentos e trinta e seis reais e 
quarenta e cinco centavos). 

SECRETARIA DESTINATÁRIA: PREFEITURA - AGRICULTURA 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
PARA O EXERCÍCIO DE 2021. 

Valor Máximo Admitido R$ 28.770,00 (vinte e oito mil setecentos e setenta  
reais). 
 

SECRETARIA DESTINATÁRIA: PREFEITURA -INFRAESTRUTURA 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. 

Valor Máximo Admitido R$ 19.345,60 (dezenove mil trezentos e quarenta e 
cinco reais e sessenta centavos). 

 

 
SECRETARIA DESTINATÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. 
Valor Máximo Admitido R$ 7.672,00 (sete mil seiscentos e setenta e dois 
reais). 
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SECRETARIA DESTINATÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –  

UNIDADE: HOSPITAL 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA  FROTA DE VEÍCULOS DO 
HOSPITAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. 
Valor Máximo Admitido R$ 42.901,95 ( quarenta e dois mil novecentos  e um 
reais e noventa e cinco centavos).                                                      ) 
 
 UNIDADE: SAMU 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO SAMU,  PARA O 
EXERCÍCIO DE 2021. 
Valor Máximo Admitido R$ 5.754,00 (cinco mil setecentos e cinquenta e quatro 
reais). 
 
 
UNIDADE: ATENÇÃO BÁSICA  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, 
PARA O EXERCÍCIO DE 2021. 
Valor Máximo Admitido R$ 11.170,05 (onze mil cento e setenta reais e cinco 
centavos). 
 
UNIDADE: SECRETARIA DE SAÚDE 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SECRETARIA DE DE SAÚDE, 
PARA O EXERCÍCIO DE 2021. 
Valor Máximo Admitido R$ 1.918,00 (hum mil novecentos e dezoito reais).                                                        
 
UNIDADE: TFD 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA TFD, PARA O EXERCÍCIO DE 
2021. 
Valor Máximo Admitido R$ 20.777,45 (vinte mil setecentos e setenta e sete reais 
e quarenta e cinco centavos).                                                        ) 
 
UNIDADE: VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA VIGILÃNCIA SANITÁRIA, PARA 
O EXERCÍCIO DE 2021. 
Valor Máximo Admitido R$ 1.918, 00 (hum mil e novecentos  e dezoito reais).                                                        
 

SECRETARIA DESTINATÁRIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA FROTA DE VEÍCULOS DESTA 
SECRETARIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. 
Valor Máximo Admitido R$ 83.302,00 (oitenta e três mil trezentos e dois reais).                                                      

INFORMAÇÕES SOLICITADAS: 

 
SALDO :              SIM                       NÃO 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ___________________________-___________ 

___________________________-___________ 
___________________________-___________ 
___________________________-___________ 
___________________________-___________ 
___________________________-___________ 
___________________________-___________ 

                                                  ___________________________-___________ 
___________________________-___________ 
___________________________-___________ 
___________________________-___________ 
___________________________-___________ 
___________________________-___________ 
___________________________-___________ 
___________________________-___________ 
___________________________-___________ 
___________________________-___________ 
___________________________-___________ 
___________________________-___________ 
___________________________-___________ 

 
 
 

 
                                                                                          Data: ____/_____/2021. 
 

_____________________ 
 

 Controle orçamentário 
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PARA: ASSESSORIA JURÍDICA 
 
 
Ilmo. Assessor Jurídico Municipal 

 
 

 
 
Venho por meio deste, comunicar a Vª. Sr.ª, que o Prefeito do município de Passira, 
solicitou a esta CPL, a formalização do Processo Licitatório, para contratação da empresa 
AUTO POSTO PASSIRA LTDA CNPJ 02.307.838/0001- situada Av. Alberto Bening, 94 – 
Centro – PE, pele mesma ter apresentado a proposta de menor valor, para aquisição de 
combustíveis para Secretarias da Prefeitura Municipal de Passira para o Fundo Municipal 
de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social, por 
ocasião da emergência da contratação, por motivo do início de gestão, urgência da 
execução dos serviços e orientação do TCE, no prazo de 30 (trinta) dias ou até a conclusão 
do processo licitatório. Pugnado assim pela Dispensa da licitação, conforme propostas, em 
anexos, bem como a identificação de saldo e dotação orçamentária, solicitamos de Vossa 
senhoria, emissão de Parecer Jurídico sobre a supracitada contratação. 

 

 
Passira, 20 de janeiro de 2021. 

 
 
 
 

___________________________________________ 
EDUARDO MANOEL DA CRUZ 

- Presidente da CPL - 
 
 
 
 
 

Recebi em: 
 
 
____/_________/2021. 
 
 
____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA Nº 87 - CENTRO - CEP: 55650-000 

CNPJ: 11.097.300/0001-57  FONE: (81) 3651-1124 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
 
 
Aos 21° (vigésimo primeiro) dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 08:30 
(oito horas e trinta minutos), no prédio da Prefeitura Municipal de Passira, Estado de 
Pernambuco, reuniu-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, composta por 
EDUARDO MANOEL DA CRUZ, ABEL ANDRÉ DA SILVA E MARIA ÂNGELA DE ANDRADE 

SILVA – PRESIDENTE E MEMBROS.  Com finalidade de apreciarem o processo de 
DISPENSA Nº 01/2021, para contratação da empresa AUTO POSTO PASSIRA LTDA 
CNPJ 02.307.838/0001-58, no valor de R$ 237.090,00 ( duzentos e trinta e sete mil e 
noventa reais), para aquisição de combustível para frota de veículos das Secretarias da 
Prefeitura Municipal de Passira para o Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de 
Educação e Fundo Municipal de Assistência Social. Inicialmente foi analisado o parecer 
jurídico anexo à presente ata, que dispõe sobre Dispensa de licitação para contratação do 
referido objeto. A decisão desta Comissão, por unanimidade acatou o Parecer da 
Assessoria Jurídica, pela urgência do fornecimento do produto, tendo em vista que a 
referida contratação, indiscutivelmente, inviabiliza o processo licitatório nos termos do art. 
24, inciso IV. Em seguida o Presidente determinou que fosse imediatamente comunicado 
ao Prefeito do município a decisão que dispensou a licitação, para a devida ratificação e 
posterior publicação na forma da Lei. Nada mais havendo a tratar foi à reunião dada por 
encerrada e lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada 
pelos membros da respectiva comissão. 
 

Passira, 21 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 
 

_________________________________________  
-     Presidente     - 

 
 
 
 
 
__________________________                                        __________________________ 
              -      Membro       -                                                             -      Membro      - 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passira, 21 de janeiro de 2021. 
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DO:  PRESIDENTE  DA C.P.L. 
AO:  PREFEITO DO MUNICÍPIO 
ASSUNTO: RESPOSTA A AUTORIZAÇÃO 
 
 
 
 
                               Em resposta a autorização de V. Excia. Comunicamos-lhe que 
opinamos para realização de um processo de DISPENSA Nº 01/2021, para contratação, 
emergencial, da empresa AUTO POSTO PASSIRA LTDA CNPJ 02.307.838/0001-58, no 
valor de R$ 237.090,00 ( duzentos e trinta e sete mil e noventa reais),  para  aquisição 
de combustível para frota de veículos das Secretarias da Prefeitura Municipal de Passira 
para o Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de 
Assistência Social, a fim de que após de ratificado por V. Excia. seja publicado na forma do 
artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
 
                              

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________________ 

-    Presidente da CPL   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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DISPENSA Nº 01/2021 

 
TERMO DE DISPENSA 

 
DOS FATOS 
 

 O Prefeito do Município do Passira, solicitou desta Comissão a formalização de 
processo para a contratação da empresa para aquisição de combustível para frota de 
veículos das Secretarias da Prefeitura Municipal de Passira para o Fundo Municipal de 
Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social, haja vista 
as orientações do TCE no que tange a suspensão do Pregão Presencial Nº 01/2021 e a 
emergência da aquisição, onde sua paralização causaria danos à satisfação do interesse 
público. 
 
 
 A emergência há de ser reconhecida e declarada em cada caso a fim de justificar a 
dispensa da licitação para obra, serviços, compras ou alienações relacionadas com a 
anormalidade que a Administração visa corrigir, ou com o prejuízo a ser evitado. 
 
 

A emergência é, a nosso ver, caracterizada pela inadequação do 
procedimento formal licitatório ao caso concreto. Mais 
especificamente: um caso é de emergência quando reclama 
solução imediata, de tal modo que a realização de licitação, com 
os prazos e formalidades que exige, pode causar prejuízo à 
empresa (obviamente prejuízo relevante) ou comprometer a 
segurança de pessoas, obras, serviços ou bens, ou, ainda, 
provocar a paralisação ou prejudicar a regularidade de suas 
atividades específicas. Quando a realização de licitação não é 
incompatível com a solução necessária, no momento 
preconizado, não se caracteriza a emergência. (Licitações nas 
Empresas Estatais. São Paulo, McGraw Hill, 1979, p.34 AMARAL, 
2001:4). 
 

 
É pelo serviço público que o Estado atinge o ápice de sua razão de ser, na medida em que 
disponibiliza materiais que satisfazem concretamente à sociedade, tais como: limpeza 
pública, transporte, saúde, educação ... 
 
Visando à satisfação do interesse coletivo, a prestação dos serviços públicos deve 
obedecer a certos princípios específicos, como a obrigação de mantê-los adequados (arts. 
175, IV, da CR/88, c/c 6º, da Lei 8987/95). Dentre os princípios destaca-se o da 
continuidade, o de ofertar permanentemente o serviço. 
 
O Município tem o dever constitucional de colocar à disposição da coletividade serviços 
públicos, daí que é defeso comprometer sua continuidade, de modo a privar os beneficiários 
de sua fruição, o que representaria um sacrifício do interesse público. Assim, os serviços 
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públicos devem ser prestados de maneira contínua, ininterrupta, sem sofrer solução de 
continuidade. 
 
Vale lembrar, que Passira desponta neste período de pandemia, devendo a cidade estar 
preparada para acolher o fluxo das necessidades apresentadas. 

 
 
 
DA FUNDAMENTAÇÃO 

 
 

 Em concordância com o parecer da Assessoria Jurídica Municipal, esta Comissão 
Permanente de Licitação, conclui pela DISPENSA de Licitação para contratação da 
empresa AUTO POSTO PASSIRA LTDA CNPJ 02.307.838/0001-58, emergencialmente, 
conforme os preceitos legais contidos no artigo 24, inciso IV, da Lei n.º8.666 de 21.06.1993 
com as atualizações, no prazo de 30 (trinta) dias ou até a conclusão do processo licitatório. 
Eis o que diz a aludida Lei: 
 

Art. 24. É dispensável a licitação: 
 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. 

 
Nesse contexto de reconstrução do Município, procura-se melhorar a administração 
pública, trazendo expressamente no art. 37, caput CF, diversos princípios, uns já 
anteriormente positivados e outros não, todos, no entanto, com o objetivo de proteger a 
administração pública de atos ímprobos dos administradores ao manusear o dinheiro 
público. 
 
O aludido inciso refere-se a duas situações que dão ensejo à dispensa de licitação: a 
emergência e a calamidade pública. Discorrendo sobre o assunto, Meirelles esclarece: 
 

[...] A emergência caracteriza-se pela urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a 
incolumidade ou a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, exigindo 
rápidas providências da Administração para debelar o minorar 
suas consequências lesivas à coletividade. (...) Calamidade 
pública é a situação de perigo e de anormalidade social 
decorrente de fatos da natureza, tais como inundações 
devastadoras, vendavais destruidores, epidemias letais, secas 
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assoladas e outros eventos físicos flagelantes que afetem 
profundamente a segurança ou a saúde públicas, os bens 
particulares, o transporte coletivo, a habitação ou o trabalho em 
geral [...]. (MEIRELLES, 2007: 281, grifo do autor). 

 
 
Para Justen Filho (2002, p. 234), 
 

A dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora 
viável a competição entre particulares, a licitação afigura-se 
objetivamente inconveniente ao interesse público. Toda licitação 
envolve uma relação de custos e benefícios. Há custos 
econômicos propriamente ditos, derivados do cumprimento dos 
atos materiais da licitação (publicação pela imprensa, realização 
de testes laboratoriais etc.) e da alocação de pessoal. Há custos 
de tempo, referentes à demora para desenvolvimento dos atos 
da licitação. Podem existir outras espécies de custos, a serem 
examinadas caso a caso. Em contrapartida, a licitação produz 
benefícios para a Administração. Esses benefícios consistem em 
que a Administração efetivará (em tese) contratação mais 
vantajosa do que realizaria se a licitação não tivesse existido. 
Muitas vezes, sabe-se de antemão que a relação custo-benefício 
será desequilibrada. Os custos necessários à licitação 
ultrapassarão benefícios que dela poderão advir. Logo, o 
procedimento licitatório acarretará o sacrifício do interesse 
público. Impõe-se a contratação direta porque a licitação é 
dispensável. 

 
 
Segundo o autor, as hipóteses de dispensa de licitação podem ser classificadas segundo o 
ângulo de manifestação de desequilíbrio na relação custo/benefício, do seguinte modo: a) 
custo econômico da licitação; b) custo temporal da licitação; c) ausência de potencialidade 
de benefício; e d) destinação da contratação (JUSTEN FILHO, 2002). A dispensa por 
“emergência”, pois, encontra-se respaldada no seu custo temporal, uma vez que a demora 
no atendimento de algumas situações pode acarretar danos irreversíveis para a sociedade 
e para o Estado. 
 
Destarte, diante de demora de decisão judicial ou de decisão suspendendo a contratação resultante de 
licitação tempestiva, o STJ já decidiu pela contratação provisória: 

[...] seria lesão grave impedir-se a administração de manter a 
limpeza, asseio e conservação das repartições públicas. Deve 
ser observado, contudo, que a Lei de Licitações traz em seu 
artigo 24, inciso IV, a possibilidade de contratação temporária, 
razão pela qual não há risco de paralisação do serviço público 
em decorrência da eventual demora na solução definitiva da lide. 
[STJ. 2ª Turma. AGRMC n° 4081/DF. Registro n° 2001/0100343-5. 
DJ 29 out 2001. p. 189]. (FERNANDES, 2005: 415). 
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Art. 26 (...)  
 
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os 
seguintes elementos: 
I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a 
dispensa, quando for o caso; 
II – razão da escolha do fornecedor ou executante;  
III – justificativa do preço;  
IV – documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens 
serão alocados (BRASIL, 1993). 

 
 
DA ESCOLHA DO CONTRATANTE 
 

 O executante há que ser de absoluta confiança. Já que o prazo passa a ser o 
elemento determinante da decisão de não licitar, a confiabilidade se torna mais importante, 
exatamente porque diante de caso excepcional também excepcional deve ser a 
confiabilidade. Ao dispensar a licitação para uma contratação, com fundamento na 
emergência, a Administração está arriscando-se a, se não cumprido o prazo determinado, 
ver frustrar-se seu objetivo de atender ao interesse social subjacente, apesar da medida 
excepcional tomada. (AMARAL, 2001: 5). 

A empresa AUTO POSTO PASSIRA LTDA CNPJ 02.307.838/0001-58 foi escolhida porque 
(I) è do ramo pertinente; (II) detém a disponibilidade dos produtos necessários de forma 
imediata, (III) foi a empresa que dispuseram e que atenderam a solicitação e demanda da 
quantidade necessária para atenderem tal fornecimento emergencial e (IV) após uma 
pesquisa realizada, entre empresas do ramo, foi a que apresentou o menor preço. 
 
 
DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 
 
 Em atendimento a Lei, consta dos autos, propostas apresentadas por empresas do 
ramo, onde apresenta que o objeto contratado se encontra com o preço de mercado. Como 
também a informação da Administração não pode ser justificada com preços exorbitantes 
ou abusivos, sob pena de ver frustrada a moralidade na seleção das propostas. Assim 
foram pesquisadas todas as empresas da cidade. 
 

EMPRESA CNPJ VALOR R$ 
VIEIRA E SILVA COMBUSTÍVEIS LTDA  09.173.100/0001-94 237.283,60 

POSTO VALDIR COMBUSTÍVEIS LTDA 17.358.104/0001-75 237.283,60 

AUTO POSTO PASSIRA LTDA 02.307.838/0001-58 237.090,00 

G.P.DE OLIVEIRA JUNIOR-COMBUSTÍVEIS 17.312.999/0001-07 NÃO FORNECEU 

 
 
DA CONCLUSÃO 
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 Nesse contexto, dentre os casos em que a licitação é afastada, figura a situação de 
emergência, conforme previsão expressa do art. 24, inciso IV do diploma legal supracitado. 
 
 A emergência que justifica a dispensa de licitação deve ser caracterizada por 
situação fática real, e não meramente em tese, ocasionada por fato imprevisível ou, embora 
previsível, mas que não pôde ser evitado. A contratação direta nos casos de emergência 
tem lugar quando a situação que a justifica demanda da Administração Pública providências 
urgentes a fim de evitar prejuízos ou repelir os riscos de danos às pessoas, bens ou 
serviços, públicos ou privados. 
 
 
 Pelo exposto, esta Comissão, conclui pela a DISPENSA de licitação para 
Contratação da empresa AUTO POSTO PASSIRA LTDA CNPJ 02.307.838/0001-58, pois 
a dita contratação é DISPENSAVEL de licitação, tendo em vista a comprovação de todos 
os requisitos da Lei e ressalte-se que a dispensa por emergência do procedimento licitatório 
agrega caráter de excepcionalidade. Desde já este processo deverá ser encaminhado ao 
Executivo Municipal, para ratificação.     
 
                                           
                                             

Passira, 21 de janeiro de 2021. 
 
 

____________________________ 
Presidente  

 
_____________________________ 

Membro 
 

_____________________________ 
Membro 
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RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO 

 
 
 
 
 
                               Considerando a legalidade declarada pela assessoria jurídica no 
processo de DISPENSA Nº 01/2021, ratifico a decisão da Comissão, para aquisição de 
combustíveis para frota de veículos das Secretarias da Prefeitura Municipal de Passira, 
Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de 
Assistência Social, através da empresa AUTO POSTO PASSIRA LTDA CNPJ 
02.307.838/0001-58. 
 
            Formule-se o contrato e a emissão do respectivo empenho da despesa 
após o decurso do prazo legal.    
 
                              Publique-se na forma da legislação pertinente. 
                                              
 
                 
                              Passira, 21 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE 

-   PREFEITO   - 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO 

 
 
 
 
 
                                             O Prefeito do Município do Passira, Estado de Pernambuco, no 
uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no artigo 26 da Lei Federal Nº 8.666 
de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, faz saber ratifica os procedimentos 
nos quais a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, acata parecer da 
Assessoria Jurídica no processo de DISPENSA Nº 01/2021, considerando dispensável de 
licitação para aquisição de combustíveis para frota de veículos das Secretarias da 
Prefeitura Municipal de Passira, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação 
e Fundo Municipal de Assistência Social, através da empresa AUTO POSTO PASSIRA 
LTDA CNPJ 02.307.838/0001-58, na forma do artigo 24 inciso IV, do supracitado diploma 
legal. 

 
 

Passira, 21 de janeiro de 2021. 
 
 

 
 
 

__________________________________________ 
SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE 

-   PREFEITO   - 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 
 
 

 
 
 
 
                            Certifico, para os devidos fins de direito que, dando cumprimento ao que 
se estabelece o artigo 26, da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
publiquei, nesta data, na forma dos artigos 97, I, alínea b, da constituição Estadual, 
processo de DISPENSA Nº 01/2021. 

 
Passira, 21 de janeiro de 2021. 

 
 
 
 
 

________________________________ 
LUANA GOMES DE SANTANA 

- SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO – 
 


