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   PORTARIA Nº 25 DE 15 DE AGOSTO DE 2017 
 
 

“Dispõe sobre abertura de processo 
administrativo, e estabelece outras 
providências”.      

 
 
CONSIDERANDO a relevância dos argumentos e fundamentação trazidos 
pelos Secretários Municipais de Educação e da Fazenda, e ainda pelo 
Contador do Município, acerca dos recursos do FUNDEB, conforme se 
depreende do oficio anexo; 
 
CONSIDERANDO que o Contratofoi assinado pelo representante legal da 
empresa AS TRANSPORTE LTDA – ME,em06 de fevereiro de 2017; 
 
CONSIDERANDO o Ofício da Secretaria Municipal de Educação informando a 
situação, contendo todos os documentos necessários á regular instrução do 
feito; 
 
CONSIDERANDO a existência de razão de interesse público, de alta 
relevância e conhecimento e, concomitantemente, por se tratar de recursos da 
União repassada diretamente para o Município; 
 
CONSIDERANDO a previsão legal contida no art. 78 e seguintes da Lei nº 
8.666/1993, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições legais, em atenção ao art. 5º, inciso LV, da Constituição da 
República, em consonância com o parágrafo único do art. 78, da Lei nº 
8.666/1993   
 
    RESOLVE: 
 
Art. 1º.Determinar a abertura de processo administrativopara proceder o 
levantamento da real situação financeira dos recursos oriundos do FUNDEB  e 
pronunciar acerca da viabilidade da manutenção do CONTRATO nº 006/2017 
PP, em face as informações apresentadas pelos Secretários da Educação e 
Fazenda, bem como pelo Contador do Município, firmado com aAS 
TRANSPORTE LTDA – ME, que tem como objeto o Transporte Escolar em 
bom estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo Código de 
Transito Nacional, destinado ao transporte dos alunos da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, seguimentos I e II da Rede Municipal de Ensino, aos 
alunos do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino residentes na Zona Rural 
deste Município de Guanambi e de professores da Rede Municipal de Ensino 
que residem na sede e lecionam nas Unidades Escolares Municipais 
localizadas nos Distritos Mutans, Morrinhos e Ceraíma, assegurando-se ao 
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contratado o direito constitucional ao contraditório e da ampla defesa, na forma 
da Lei, nomeando, desde já, a competente comissão para deflagrar o processo 
administrativo, a saber: 
 
I –VANUZA FERREIRA DE CARVALHO LIMA– Presidente; 
II –SÔNIA MARIA DE SOUZA CARDOSO SILVA– Membro; 
III –CÁSSIA NEVES DE OLIVEIRA– Membro. 
 
Art. 2º.O processo administrativo deverá observar todas as exigências legais, 
tramitando com maior brevidade possível pelos setores competentes com 
vistas a: 
I – comissão para proceder à autuação do processo e notificação do contratado 
para, querendo, apresentar suas razões no prazo legal, em observância ao 
princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa; 
 
II –Assessoria Jurídica para análise e elaboração de parecer jurídico; 
 
III – Cumpridas todas as etapas, o processo deverá retornar ao Gabinete do 
Prefeito, devidamente instruído, para análise e decisão. 
 
Art. 3º.Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Portaria nº 24, de 8 de agosto de 
2017. 
 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA 
BAHIA, em 15 de agosto de 2017. 
 
 
Jairo Silveira Magalhães 
Prefeito do Município de Guanambi  


