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Ao Pregoeiro  

EDITAL DE LICITAÇÃO 
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 12/2021 FMS 
MODALIDADE: Pregão Presencial 

 
 

A empresa, (matriz) TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 08.389.661/0001-62, com sede na RS 135, N 

3999, bairro: Santo Antônio, CEP: 99710-557, no município de Erechim/RS, e sua (filial) TCA 

TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o número 08.389.661/0002-43, com sede na AV. Manoel Gregório Pacheco, s/nº, 

bairro: Esperança, CEP: 88820-000, no Município de Içara/SC, empresas atuantes no ramo 

do objeto licitatório e interessada em participar da licitação em referência, nos termos  da Lei 

8.666/93, vem, por seu representante legal infrafirmado, solicitar ESCLARECIMENTOS ao 

Edital em referência, suscitando para tanto as  razões de fato e de direito a seguir deduzidas. 

 

 

    Dos Esclarecimentos  

 

  Trata o presente Processo Licitatório, Pregão Presencial nº 12/2021, do Município de São 
Miguel da Boa Vista – SC, em busca de empresa apta a entregar ao Município, veículo 
AUTOMOTOR NOVO, 0KM, TIPO AMBULÂNCIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, conforme portaria 2048/2002 
do Ministério da Saúde para atender as necessidades dos serviços públicos do Município de 
São Miguel da Boa Vista – SC. No entanto, algo que não está definido no edital, a aplicação 
da Lei Federal nº 6.729/79, alterada pela Lei nº 8.132/90, a chamada Lei Ferrari, estampada 
no Estado de Santa Catarina através do OFÍCIO N.º 395/DETRAN/SC/DIET/2020, do Detran.  
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Tal legislação, a qual sabe-se é seguida pelo DETRAN/SC no referido ofício, 

estabelecem em suma, que somente será permitido o registro de veículos zero quilômetros 

quanto o CNPJ da nota fiscal faturada for fabricante ou concessionária da marca, não 

permitindo que outras pessoas jurídicas o façam.  

 

  Como no caso do edital sob análise a exigência é por veículo zero quilometro e na 

intenção de se evitar problemas futuros, é que se questiona a esta Administração do Município 

de São Miguel da Boa Vista – SC, se no edital sob análise será dada prevalência a tal 

legislação, autorizando apenas que concessionárias e fabricantes de marcas possam 

participar o processo licitatório, o que atenderia de forma expressa a legislação sob análise.  

 Vejamos o que disciplina o ofício do Detran/SC: 
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Assim, pelo exposto, requer sejam dados esclarecimentos no sentido de aplicação, ou não, 

da lei nº 6.729/79 e da determinação do Detran/SC, ao processo sob análise.  

 

 

Pede e espera esclarecimentos 

 

Içara, 19 de novembro de 2021. 
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