
COMUNICAÇÃO INTERNA EM 20 DE AGOSTO DE 2018 
ASSUNTO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Auto Elétrica  
 
 
Senhora Prefeita de Tabapuã 
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO:                                                                              
 

Resumo da solicitação: Registro de preços para eventual contratação, de 
empresa especializada em prestação de serviços de auto elétrica, para reparos e 
manutenção de veículos leves, pesados e máquinas da frota Pública Municipal, de acordo 
com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas constantes do Termo 
de Referência que segue anexo. 

 
Finalidade/Necessidade: A presente requisição tem por finalidade o 

registro de preços de horas técnicas de prestação de serviços de auto elétrica conforme 
termo de referência anexo, a fim de atender às necessidades de manutenção e recuperação 
da parte elétrica dos veículos pesados, leves e máquinas integrantes da frota da Prefeitura 
Municipal, contribuindo desta forma, para que os veículos utilizados pelas Unidades 
Administrativas estejam em perfeitas condições de uso a qualquer tempo, a fim de que os 
serviços desenvolvidos, dependentes dos veículos, não sofram descontinuidade. 

Em razão da eventualidade da contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços, uma vez que não há como prever a quebra dos referidos veículos, 
bem como, o momento oportuno e necessidade de sua manutenção é que se sugere a 
adoção pelo Registro de Preços, 

Informo para tanto que, foi realizada pesquisa prévia de preços com 
empresas do ramo (conforme documentos anexos) e preços médicos abaixo relacionados:  

 
Item Qtde Descrição Unit. 

R$ 
Total 

R$ 
01 1.600 HORAS TÉCNICAS (estimadas), para execução de 

serviços de auto elétrica preventivos e corretivos 
em veículos leves (veículos de passeio e peruas 
Kombi).  

96,66 154.666,00 

02 1.600 HORAS TÉCNICAS (estimadas), para execução de 
serviços de auto elétrica preventivos e corretivos 
em veículos pesados (ônibus, micro-ônibus, vans, 
caminhões, etc).  

116,66 186.666,00 

03 1.000 HORAS TÉCNICAS (estimadas), para execução de 
serviços de auto elétrica preventivos e corretivos 
em máquinas (máquinas de terraplenagem, trator, 
rolo compactador, retroescavadeira, etc.). 

121,66 121.666,00 

 
 
Att, 

 
 
 

FABRICIO MONTES DE MATTOS 
Chefe do Setor de Manutenção de Veículos e Equipamentos 

 



 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 – OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços para 
eventual contratação, de empresa especializada em prestação de serviços de auto elétrica, 
para reparos e manutenção de veículos leves, pesados e máquinas da frota Pública 
Municipal, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas 
constantes do presente Termo de Referência. 
 
2 – ITENS E QUANTITATIVOS  

 
2.1 – A Prefeitura Municipal de Tabapuã possui, atualmente, uma frota de veículos públicos 
composta dos seguintes veículos: 
 
2.1.1 – RELAÇÃO DE MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL: 

 
ANO TIPO DE VEÍCULOS 
1998 TRATOR 265 3 MASSEY  
2012 TRATOR JOHN DEERE 
1978 MOTONIVELADORA H.W165S 
2014 MOTONIVELADORA RGB2014 
2002 PÁ CARREGADEIRA W20 – CASE 
2010 PÁ CARREGADEIRA W20 – CASE  
1985 RETROESCAVADEIRA – CASE C580H 
2002 RETROESCAVADEIRA – CASE C580L 
2013 RETROESCAVADEIRA JCB214 – JCB 
1979 TRATOR 265 MASSEY MF-265 
1972 TRATOR 50X MASSEY MF-50X 
1998 TRATOR 2652 – MF-1998 
1994 TRATOR 272 MASSEY – MF-272 
2016 TRATOR MG – PAT1426 
2016 TRATOR MG 2 – PAT4267 
2000 TRATOR VALTRA 03 – 785-C 3 
2000 TRATOR VALTRA 01 – 785-C 1 
2000 TRATOR VALTRA 02 – 785-C 2 
2000 TRATOR VALTRA 985 
2000 TRATOR VALTRA 02 – 785C2 

 
2.1.2 – RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MOTOCICLETAS DA FROTA 
MUNICIPAL: 

 
PLACAS TIPO DE VEÍCULOS/MARCA 

DMN-1308 GM CORSA CLASSIC 
DBA-9532 VW GOL SPECIAL 
DBA-9554 FIAT UNO 
CPV-2704 CAMINHÃO AGRALE 



DJP-2937 GM MONTANA 
FRZ-4072 VW GOL 1.0 
FRZ-4074 VW GOL 1.0 
DBA-9557 VW GOL 1.0 
FVF-3720 AMBULANCIA CITROEN  
DJP-9790 AMBULANCIA MERCEDES 
FUW-1701 AMBULANCIA SAVEIRO VW 
DMN-1312 GM CORSA CLASSIC 
EEF-2958 FIAT DUCATO MINIBUS 
DJP-8434 FIAT DOBLO 
DBA-9556 VW GOL 1.0 
FWA-2678 RENAULT KWID LIFE 
CZX-9728 VW MICRO-ONIBUS  
GFL-1935 RENAULT SANDERO 1.0 
DBA-9543 VW SAVEIRO 
FGX-2269 CITROEN VAN 
FUC-5074 RENAULT VAN 
AHY-2925 VW GOL SPECIAL 
BFY-3647 VW GOL CL 1.6 
DBA-9549 FORD FOCUS 
FMU-6570 NISSAN SENTRA 
BQW-8028 CAMINHÃO BASCULANTE – VW 
BQW-8355 CAMINHÃO BASCULANTE – VW 
GRA-1386 CAMINHÃO CAÇAMBA – VW 
DBA-9531 CAMINHÃO FORD 
DBA-9552 CARRO EDUCAÇÃO – RENAULT 
CPV-2692 CAMINHÃO BASCULANTE – MERCEDES BENZ 
CPV-2697 VW SAVEIRO 
FGX-2268 FORD CARGO 
FRF-3849 FORD CARGO 
CEO-9961 GM OMEGA SUPREMA GLS 
CPV-2693 CAMINHÃO FORD 
FTP-4534 CAMINHÃO INTERN. 
DBA-9547 CAMINHONETE – HYUNDAI 
BLW-1855 GM S-10 
CDV-1446 GM S-10 
BXG-4005 VW ONIBUS 
DBA-9542 VW KOMBI 
DBA-9544 VW KOMBI 
DBA-9546 VW KOMBI 
BFY-3657 VW KOMBI 
CPV-2691 VW KOMBI 
DBA-9546 VW KOMBI 
DJM-7921 MICRO ONIBUS 
FOE-5680 MICRO ONIBUS 
FOE-5681 MICRO ONIBUS 
LBV-6540 MICRO ONIBUS MERCEDES 
CPV-2708 MICRO ONIBUS VOLARE 



DBA-9548 MICRO ONIBUS IVECO 
DBA-9551 MICRO ONIBUS IVECO 
CMW-8736 MICRO ONIBUS VOLARE 
DJM-1233 ONIBUS MERCEDES BENZ 
BTB-5909 ONIBUS MERCEDES BENZ 
BTB-5915 ONIBUS MERCEDES BENZ 
BTB-5863 ONIBUS MERCEDES BENZ 
BSF-5353 ONIBUS MERCEDES BENZ 
CPJ-9817 ONIBUS MERCEDES BENZ 
BWQ-3800 ONIBUS MERCEDES BENZ 
DAO-5943 ONIBUS MERCEDES BENZ 
DAO-5945 ONIBUS MERCEDES BENZ 
CUD-8421 ONIBUS MERCEDES BENZ 
BWJ-1270 ONIBUS VOLVO 
BFW-1916 CAMINHONETE – FORD 
DBA-9540 RENAULT LOGAN 
BFX-7630 MOTOCICLETA CG 125 HONDA 

 
 
2.2 – O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, por itens, dos 
serviços abaixo apresentados, nas quantidades máximas estimadas conforme quadro a 
seguir: 
 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNIT 

POR SERVIÇO 
UNITÁRIO 

R$ 
TOTAL 

R$ 
1 HORAS TÉCNICAS 

(estimadas), para execução de 
serviços de auto elétrica 
preventivos e corretivos em 
veículos leves (veículos de 
passeio e peruas Kombi). 

1.600   

2 HORAS TÉCNICAS 
(estimadas), para execução de 
serviços de auto elétrica 
preventivos e corretivos em 
veículos pesados (ônibus, 
micro-ônibus, vans, 
caminhões, etc).  

1.600   

3 HORAS TÉCNICAS 
(estimadas), para execução de 
serviços de auto elétrica 
preventivos e corretivos em 
máquinas (máquinas de 
terraplenagem, trator, rolo 
compactador, 
retroescavadeira, etc.). 

1.000   

 
2.3 – O faturamento será efetivado por serviços realizados, independentemente da 
quantidade de horas despendidas para a sua realização. 



  
III – CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 
3.1 – Os serviços de auto elétrica deverão ser prestados a qualquer tempo, desde que 
ocorra a avaria de qualquer um deles, cabendo à empresa responsável realizar o conserto 
necessário ou, no caso de exigência de maior capacitação técnica, apresentar o diagnóstico 
da situação, para encaminhamento a estabelecimentos mais especializados, dotados de 
qualificação específica.  
 
3.2 – Cabe à empresa interessada assumir as despesas de seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, inclusive, de diárias, locomoção e refeições. 
 

3.2.1 – A execução dos serviços deverá ser concluída em até 03 (três) horas para os 
veículos leves e, em até 05 (cinco) horas para os veículos pesados e máquinas, após a 
solicitação expedida, sendo que, se o término do prazo ocorrer após o expediente, o mesmo 
fica prorrogado para o próximo dia útil. 
 
3.3 – Os serviços deverão ser realizados na empresa/oficina da proponente vencedora, e 
deverão ocorrer após a solicitação do setor competente da Prefeitura Municipal. 
 
3.4 – Em casos da impossibilidade do encaminhamento dos serviços à sede da contratada, 
esta deverá executar os serviços no local onde o veículo estiver estacionado. 
 
3.5 – A proponente vencedora deverá: 
 

3.5.1 – Utilizar ferramentas próprias para cada tipo de serviço. 
 

3.5.2 – Refazer às suas expensas os serviços executados em desacordo com o 
estabelecido no contrato e os que apresentarem vícios na execução; 
 
3.6 – Após a execução, quando da entrega dos serviços, um funcionário da Prefeitura 
efetuará o recebimento provisório, passando recibo da entrega do mesmo.  
 
3.7 – A contratada deverá reparar corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, e dentro do prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste 
Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes da 
execução de serviços. 
 
3.8 – A contratante poderá acompanhar a execução dos serviços efetuados na oficina da 
contratada ou no local dos serviços. 
 
3.9 – A contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em 
desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e da 
ata de Registro de Preços, fixando prazo para a regularização. 
 
IV – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a manifestação favorável do 
Setor na Nota Fiscal Fatura apresentada. 
 



V – PRAZOS 
 
5.1 – Os quantitativos totais expressos neste Termo de Referência são estimados e 
representa a previsão do setor requisitante, pelo prazo de 12 (doze) meses. 
 
 
 
 

FABRICIO MONTES DE MATTOS    
Chefe do Setor de Manutenção de Veículos e Equipamentos 



GABINETE DA PREFEITA 

DESPACHO ADMINISTRATIVO EM 20 DE AGOSTO DE 2018 

 

 

 

Assunto: Contratação, de empresa especializada em prestação de serviços de auto 

elétrica, para reparos e manutenção de veículos leves, pesados e máquinas da frota 

Pública Municipal. 

 

Atendendo à solicitação do Chefe do Setor de Manutenção de Veículos 

nesta data, e CONSIDERANDO à necessidade de manutenção e recuperação da parte 

elétrica dos veículos pesados, leves e máquinas integrantes da Frota Municipal; 

 

Despacho: 

 

AUTORIZO adoção de providências administrativas internas, para o 

Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em prestação 

de serviços de auto elétrica, para reparos e manutenção de veículos leves, pesados e 

máquinas da frota Pública Municipal, mediante processo licitatório. 

Solicito análise jurídica dos atos preliminares, e análise da modalidade de 

licitação ao certame. 

Após encaminhe-se os autos aos responsáveis para as providências legais, 

formais e necessárias pertinentes. 

 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 

Prefeita Municipal 

 

 

 



PARECER JURÍDICO 

 

Processo Administrativo nº 070/2018 

 

Assunto: Solicitação de parecer técnico-jurídico  

 

Interessada: Prefeita Municipal 

 

Ementa: Direito Administrativo. Licitação.  

 

Foi encaminhada a este Departamento Jurídico solicitação de parecer sobre a 

viabilidade da eventual contratação de empresa do ramo pertinente objetivando a prestação de 

serviços de auto elétrica, para reparos e manutenção de veículos leves, pesados e máquinas da 

frota Pública Municipal . 

 

Para manifestação, importante destacar, inicialmente, que os pareceres de natureza 

técnica jurídico não podem adentrar na análise de temas que compõem o mérito 

administrativo. Estes são de responsabilidade do gestor público, a quem foi atribuída 

competência para deliberar sobre sua conveniência e oportunidade. 

 

Firmando tal entendimento, citamos o artigo “Responsabilidade da Assessoria Jurídica 

no Processo Administrativo das Licitações e Contratações” elaborado pelo Dr. Jessé Torres Pereira 

Junior, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dra. Marinês 

Restelatto Dotti, Advogada da União, em que citam: 

 

“A Lei Geral das Licitações e Contratações obriga que a assessoria jurídica da 
Administração examine e aprove as minutas de edital e de contratação direta. Não lhe é 
permitido imiscuir-se na escolha do objeto, adentrando no campo da oportunidade e da 
conveniência do gestor. Se este pretende adquirir automóveis, não compete à assessoria 
jurídica manifestar-se no sentido de que a aquisição deva ser de motocicletas; se pretende 
contratar serviços de vigilância, não cabe à assessoria jurídica decidir que melhor seria a 
contratação de recepcionistas. Tem o gestor público a discricionariedade de optar pela 
contratação do objeto que melhor atenda ao interesse público, não podendo a assessoria 
jurídica adentrar no mérito dessa escolha. O prolator de uma manifestação jurídica não se 
transforma num gestor público.” 

 

O art. 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, obriga apenas a que as minutas de 

editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, sejam 

previamente examinadas e aprovadas pela assessoria jurídica da Administração, nada 

mencionando quanto à análise de viabilidade ou não da contratação. 

 



Assim, quanto à escolha do objeto que melhor atenda ao interesse público, limita-

se esta assessoria jurídica orientá-lo na condução de um processo licitatório ou contratação 

direta em consonância com os princípios e normas específicas. 

 

Sem adentrar no mérito da conveniência e oportunidade, cabe esclarecer que, em 

função do art. 2º da Lei de Licitações e Contratos, todas as “obras, serviços, inclusive de publicidade, 

compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com 

terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei”. 

 

Como se sabe, o processo licitatório é instrumento formal, em regra, obrigatório 

para a contratação do Poder Público nas mais diversas situações, incluindo a concessão de 

serviços públicos, a aquisição de bens, a contratação de serviços, a locação de bens, bem como 

na alienação de bens. 

 

Desse modo, pelas características e quantidades, o objeto deverá ser submetido à 

processo licitatório. 

 

A documentação apresentada atende à legislação pertinente e encontra-se em 

ordem para prosseguimento. 

 
A Lei de Licitações cuida, em seu art. 15, inciso II, do dever, sempre que possível, 

de processamento de compras pelo Sistema de Registro de Preços- SRP, visando à 

economicidade e eficiência. Vejamos: 

 

“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 
(...) 
II- ser processadas através do sistema de registro de preços”. 
 
 

O Registro de Preços, de acordo com o artigo 3º do Decreto nº. 7.892/2013, 

poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 

 
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 
frequentes; 
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou 
contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo 
a ser demandado pela Administração. 
 

 



Em âmbito municipal, o registro de preços foi regulamentado pelo decreto nº 

053/2017, de 17 de abril de 2017 definindo-se da seguinte maneira: 

 

“Art.2º (...) 
I- Sistema de Registro de Preços-SRP: conjunto de procedimentos para registro formal de 
preços relativos à prestação de serviços e aquisições de bens, para contratações futuras;” 

 

  Conforme exposto pelo Chefe do Setor de Manutenção de Veículos e 

Equipamentos na requisição apresentada, a contratação tem por finalidade a contratação de  

de empresa especializada em prestação de serviços de auto elétrica, para reparos e manutenção 

de veículos leves, pesados e máquinas da frota Pública Municipal, contribuindo desta forma, 

para que os veículos utilizados pelas Unidades Administrativas estejam em perfeitas condições 

de uso e bom estado de conservação a qualquer tempo, a fim de que os serviços 

desenvolvidos, dependentes dos veículos, não sofram descontinuidade. 

 

Em razão da eventualidade da contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços de auto elétrica, já que não há como prever a quebra de referidos veículos, bem 

como, o momento oportuno e necessidade de sua manutenção é que foi sugerido a adoção 

pelo Registro de Preços. 

 

Deve ser considerado, in casu, o interesse da Administração de modo que as 

contratações sejam feitas em sincronia com as regras internas de solicitação dos serviços 

eventuais e com o cronograma de aquisição. 

 

Então, por esses aspectos, e por entender que a natureza do objeto deste processo 

se enquadra nos termos do art. 3º do Decreto 7.892/2013, especialmente em razão da 

eventualidade da contratação, bem como, nos dispositivos do Decreto Municipal nº. 

053/2017, é que entende essa Assessoria pela possibilidade da adoção do Sistema de Registro 

de Preços para a presente requisição. 

 

Por fim, recomendamos, caso seja adotado o Sistema de Registro de Preços, a 

modalidade de licitação pregão presencial, por possibilitar o incremento da competitividade e 

ampliação das oportunidades de participação por parte dos licitantes, gerando economia ao 

erário público. Será inviável a utilização na forma eletrônica em razão da falta de 

regulamentação municipal, tendo em vista as peculiaridades, o elevado custo, a relevância da 

contratação e exigências de segurança da informação, inviabilizam o uso da forma eletrônica, e 

ainda a administração não possui recursos técnicos para realização deste. 

 

Destarte, nada mais havendo a tratar, por força do artigo 38 da Lei n° 8.666/93, 

após a elaboração do competente edital, retorne-se aos autos a esta assessoria para 



manifestação no que diz respeito à formalização do edital e da minuta do contrato (ou da ata 

de registro de preços) futuro a ser celebrado com a Administração. 

 

É o parecer. 

 

Departamento Jurídico, 21 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

ALINE MARINI TARDIVO 
OAB/SP 361.996 

Assessora Jurídica 
     

 
 
 
 
 



COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
CONTABILIDADE 
Comunicação Interna em 22 de agosto de 2018 
 
 
Exma. Senhora 
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
DD. Prefeita Municipal de Tabapuã - SP. 

 
 
 
Atendendo determinação da Senhora Prefeita Municipal, constante do 

processo supra, informo para fins de abertura de processo de licitação, objetivando a 
eventual contratação, de empresa especializada em prestação de serviços de auto 
elétrica, para reparos e manutenção de veículos leves, pesados e máquinas da frota 
Pública Municipal, que o Poder Executivo dispõe de recursos orçamentários em seu 
orçamento, assegurados na Lei Orçamentária vigente. 

 
 
 

CRISTIANI AP. BOSSOLANI SILVÉRIO. 
Técnico em Contabilidade 

CRC 1SP 223.171/O-8 
 



Secretaria Administrativa, 22 de agosto de 2018.  
 

 
Comunicação Interna 

 
Exma. Senhora Prefeita Municipal de Tabapuã 
 
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 
 
 

Atendendo determinação de Vossa Excelência nesta 
data, informo-lhe que a Prefeitura Municipal de Tabapuã dispõe de Pregoeiro e 
Membros da Equipe de Apoio, atualmente designada conforme Portaria nº 095, de 
19 de março de 2018, em anexo. 

 
 
É o que tenho a informar. 

 
 
 

NILTON MEIRELI 
Diretor Administrativo  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESPACHO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO    
 

Processo de Licitação nº 070/2018 - Modalidade Pregão nº 36/2018  
 

 
A 
ASSESSORA JURÍDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ-SP 
Dra. ALINE MARINI TARDIVO 
 
 
Assunto: “Documentos para análise” 

 

É o presente, para encaminhar a esta Assessoria Jurídica, para análise e 

parecer, os seguintes documentos: 

1. - Minuta do Edital relativo à abertura do Processo de Licitação nº 070/2018 

– Modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços nº 36/2018. 

2. - Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 

Objeto: Registro de preços para eventual contratação, de empresa 

especializada em prestação de serviços de auto elétrica, para reparos e manutenção de 

veículos leves, pesados e máquinas da frota Pública Municipal. 

 

Prefeitura Municipal de Tabapuã, 23 de agosto de 2018. 
 
 

NILTON MEIRELI 
Diretor Administrativo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARECER JURÍDICO 

 

SENHOR DIRETOR ADMINISTRATIVO: 

 

Foi encaminhado a este Departamento Jurídico, pedido de análise da minuta 
de edital do Pregão Presencial nº 36/2018, bem como, da Ata de Registro de Preços. 

 
A análise do edital e minuta do contrato por consultor jurídico é exigência 

feita pelo parágrafo único, do artigo 38 da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores pela Lei 
8.883/94. 

 
“Art. 38 – omissis 

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como os 
dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser 
previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica da 
Administração” 

 
Afere-se que o presente processo trata-se de uma licitação na modalidade 

Pregão Presencial, regulada pela Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/2002, destinado ao Registro 

de Preços regulamentado em âmbito municipal, pelo Decreto Municipal nº 053/2017, para 

eventual contratação, de empresa especializada em prestação de serviços de auto elétrica, para 

reparos e manutenção de veículos leves, pesados e máquinas da frota Pública Municipal. 

 

Deve ser salientado que a modalidade definida é aplicável ao objeto do certame 

em questão, pois se trata de aquisição de serviços comuns. 

 

Ademais, no edital há definição precisa do objeto, com especificações e 

exigências delimitadas, restando atendidos os requisitos necessário ao enquadramento, como 

comuns, da aquisição específica a ser fornecida, nos termos da legislação pertinente. 

 

 Destaca-se que a modalidade Pregão, assegura o incremento da 

competitividade e ampliação das oportunidades de participação por parte dos licitantes, 

gerando economia ao erário público. 

 

No tocante a minuta do Edital e da Ata de Registro de Preços, fica disposto o 

objeto, os quantitativos e os preços registrados, a vigência, que será por 12 (doze) meses, a 

possibilidade de cancelamento da ata de registro de preços, os órgãos e as entidades 

participantes, as condições de entrega e do recebimento dos serviços prestados, as obrigações 

das partes, condições de pagamento, sanções administrativas, divulgação da ata de registro de 

preços e por derradeiro, as disposições gerais, ou seja, cumpre integralmente as exigências do 



art. 8º  e seus incisos do Decreto Municipal nº 053/2017, bem como, das demais legislações 

aplicáveis.  

 

Diante do exposto, esta Assessoria se manifesta favoravelmente à publicação 

do edital e da ata em apreço, bem como de seus anexos, havendo conformidade com a 

legislação vigente, notadamente o Decreto Municipal nº 053/2017 e a Lei de Licitações.  

 

É o parecer. 

Em, 23 de agosto de 2018. 

 

 
ALINE MARINI TARDIVO 

OAB/SP 361.996 
Assessora Jurídica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 070/2018 
MODALIDADE: PREGÃO Nº 36/2018  TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data de Abertura: 24/08/2018 Data de Encerramento: 12/09/2018 

 
 
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 
 
 

Encontra-se aberta nesta Prefeitura Municipal de Tabapuã, Comarca de 
Tabapuã, Estado de São Paulo, a LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 36/2018 – PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 070/2018, que trata do Registro de Preços 
para eventual contratação, de empresa especializada em prestação de serviços de auto 
elétrica, para reparos e manutenção de veículos leves, pesados e máquinas da frota 
Pública Municipal, de acordo com as especificações constantes do Anexo I do edital. 

 
A entrega dos envelopes e a realização da Sessão Pública do Pregão 

serão no dia 12 de setembro de 2018, às 09h30min no Paço Municipal- Sala de 
Licitações.  

 
O presente AVISO é Publicado por afixação para os fins do Parágrafo 3º, do 

artigo 22 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, 
nesta data. 

 
         Prefeitura Municipal de Tabapuã, 24 de agosto de 2018. 

 
 
 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Prefeita Municipal 

 
 
 

Publicado por afixação no Quadro de Avisos desta Prefeitura Municipal, no período de 
24/08/2018 a 12/09/2018. 

 

 
 

 
 



D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

DECLARO, para os devidos fins, que a publicação do Aviso de 

Abertura de Licitação referente à Licitação Modalidade Pregão nº 36/2018, foi feita 

por afixação no Quadro de Avisos desta Prefeitura Municipal de Tabapuã, no 

período de 24 de agosto a 12 de setembro de 2018. 

 

Por ser expressão da verdade, assinamos e damos fé. 

 

Prefeitura Municipal de Tabapuã, 12 de setembro de 2018. 

 
 

NILTON MEIRELI 
Diretor Administrativo  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


