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Pedra Preta, 12 de agosto de 2017. 

Comunicado Interno /001/2017 

Excelentíssimo Senhor 

JUVENAL PEREIRA BRITO 

MD. Prefeito Mun.  

Prefeitura Municipal de Pedra Preta - MT 

Com o presente comunico a Vossa Excelência que a empresa que fornece combustível, o Município 

fez o processo de aquisição de Combustível por ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. 

Todavia, no dia 11/08/2017, nos deparamos com a notícia de que a empresa detentora da Ata 

citada acima fez a baixa da empresa, (anexo) Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ. 

Após certo espanto pela baixa voluntaria da detentora da Ata, nos deparamos com uma situação de 

emergência, pois somente será possível a continuidade do serviço por menos de uma semana. 

Considerando-se que não pode deixar de dar atendimento as áreas prioritárias como saúde, 

educação, obras, solicito providências no sentido de contratação de empresa especializada no 

fornecimento de combustível, em caráter de urgência.  

Tal preceito funda-se na NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS ATOS DE GESTÃO, bem como 

prevalência do interesse público. 

Ao ensejo reforço que o não atendimento aos referidos bem refletirá em severos prejuízos ao 

município, com a manutenção de algumas áreas prioritárias ao funcionamento do Município, a 

saber: 

A – Infraestrutura – Recuperação e desobstrução de vias essências ao tráfego interno do Munícipio, 

priorizando as vias de transporte escolar e escoamento de safra. Evidentemente, tais medidas 

devem se dar no deambular de agosto de 2017, pois que são ações emergenciais, que não 

permitiriam aguardar o resultado do procedimento licitatório. 

B- Saúde –as ações emergenciais da saúde, mormente ambulâncias, necessitam de permanecer 

funcionando. E, inexiste qualquer procedimento licitatório em curso, pois como foi dito acima, 

fomos pegos de surpresa. Assim, para preservar a vida, deve se manter o funcionamento das 

ambulâncias. 
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C- Educação – O calendário escolar não vai poder parar. Assim, para preservar o interesse coletivo, 

e dado continuação ao ano letivo, com o abastecimento da frota própria de ônibus da rede 

municipal. 

Portanto, prioriza, em respeito ao princípio da continuidade, as áreas essências do Município. 

Sem mais, coloco-me à disposição para os esclarecimentos complementares, e pela atenção 

agradeço. 

Respeitosamente, 

 

Fabio Jean Luzine 

Secretário Mun. de Administração/Finanças 


