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ATA PARECER DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
ATA JULGAMENTO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS  
PROCESSO LICITATÓRIO 12/2021 FMS 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR NOVO, 0KM, TIPO AMBULÂNCIA PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC.  
 
Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de 2021, com início às 13:00 horas, na sala de 
licitações anexa à Prefeitura Municipal, cito na Rua São Luiz, nº 210, reuniram-se a Presidente da 
Comissão de Licitações, Sr.(a) Fernanda Luiza Dassoler Fassbinder, juntamente com a comissão, 
para analisar o pedido de esclarecimentos enviado pela empresa  TCA TRANSFORMAÇÕES 
VEICULARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.389.661/0001-62, enviada via email no dia 
19/11/2021, e recebida no dia 22/11/2021, onde a mesma questiona se o município aplicará a Lei 
Federal 6.729/79, alterada pela lei 8.132/90, conhecida como Lei Ferrari. Em analise ao pedido, ao 
site do DETRAN/SC, e ao Oficio 395/DETRAN/SC/DIET/2020, o qual a comissão não tinha 
conhecimento até o momento, verificou-se que se faz necessária a exigência de comprovação por 
parte da empresa participante de a mesma atender o Oficio do DETRAN/SC, ou seja, ser fabricante 
ou concessionária autorizada da marca, para que o município não venha a ter problemas quando do 
emplacamento do veiculo junto ao DETRAN/SC, sendo que será sugerido ao prefeito municipal, que 
acrescente a exigência junto aos documentos de habilitação.Não havendo mais nada tratar a 
comissão encerrou seus trabalhos, remetendo ao chefe do poder executivo para que tome as 
providencias cabíveis. 

São Miguel Da Boa Vista, 22 de novembro de 2021. 
 

 COMISSÃO: 
 
FERNANDA FASSBINDER...................................................................PRESIDENTE DA CPL 
EVANDRO MARCIO CANZI                       .......................................      MEMBRO 
TACIANE CRISTINA MORSCHBACHER         .........................................................MEMBRO 
 
(  ) DEFIRO 
(  ) INDEFIRO 
 
________________________  __/__/___ 
VANDERLEI BONALDO 
PREFEITO MUNICIPAL 


