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DESPACHO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Processo Administrativo nº 35258/2018 
Pregão G-060/2018 - Processo nº 17740/2018. Ata de registro de preços. 
OBJETO: “LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA A GCM” 
 
 
De acordo com o que consta dos autos a empresa Zetta Frotas Ltda. não 
cumpriu com os termos contidos no Pregão G-060/2018, Ata de Registro de 
Preços, Processo nº 17740/2018, o qual seja efetuar a locação de viaturas para 
a GCM deste Município.  
 
Destarte, conforme consta da CI nº 101/2018 de 06/11/18 da Secretaria de 
Segurança e Defesa Social – SDS a empresa Zetta Frotas Ltda. deixou de 
entregar os veículos locados no prazo estipulado em edital.  
 
Constata-se que o competente pedido  de nº 3678/18 foi recebido em 
03/10/2018 pela empresa.  
 
Assim, em 06/11/18 transcorreu o prazo para entrega dos veículos conforme 
consta em edital de 30 (trinta) dias.  
 
Em atendimento ao direito de ampla defesa e contraditório a empresa foi 
notificado pelo ofício nº 626/2018 de 12/11/2018, cujo representante Sr. 
Otávio Levita Kiappe foi pessoalmente notificado de seu teor.  
 
Ademais, em 13/11/2018, foi notificada a empresa via D.O.E./SP pág. 351. 
 
É o breve relatório. 
 
Conforme expôs o Sr. Pregoeiro em seu despacho de fls. que assim se 
posicionou, verbis: 
 

“Observe que a empresa apresentou petição em 12/11/2018 
solicitando que fosse enviado o instrumento de contrato e emissão 
de ordem de serviço ao invés de pedido de compra para entrega do 
objeto.  
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Atente-se que o referido pedido já tinha sido indeferido pelo 
despacho de 16/10/2018 pelo fato que a despesa encontrava-se 
devidamente empenhada e o pedido efetivado, sendo que a emissão 
de contrato se subsume ao poder discricionário da Administração, 
conforme facultado pelo artigo 62 da Lei 8.666/93, conforme 
consta do processo mãe G-060/2018 - Processo nº 17740/2018. 
 
Assim o pedido foi indeferido pois a empresa sagrou-se vencedora 
no Pregão e entregou a documentação pedida pelo edital, entre ela 
a que cumpriria com todos os requisitos previstos no edital. 
 
Na mesma ocasião a empresa foi advertida que sofreria todas as 
consequencias previstas em edital que, inclusive,  poderiam se 
traduzir em rescisão do registro de preços e demais penalidades 
previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002. 
 
Ocorre que mesmo advertida das penalidades a empresa deixou o 
prazo de entrega transcorrer “in albis” e em sua defesa não 
apresentou motivo algum para seu descumprimento, apenas 
alegando, em suma, que não recebeu o contrato.  
 
Em sua petição de defesa solicitou o cancelamento do processo 
sancionatório de nº 35258/18,  bem como o envio do instrumento 
de contrato com prazo de vigência de 12 meses, permitidas 
prorrogações sucessivas, por igual período, até o limite de 60 
(sessenta) meses e expedição de ordem de serviços com novo prazo 
para entrega do serviço. 
 
Ou seja, nada trouxe em seu expediente que justificasse o não 
cumprimento das obrigações com a Administração Pública.  
 
Além disso causou prejuízo à área de segurança de nosso Município 
pelo atraso, além dos incômodos causados e outros que irá causar 
com sua omissão eis que as viaturas se destinavam aos serviços da 
Secretaria de Segurança e Defesa Social”. 

 
 
Destarte, acompanho o despacho acima mencionado em sua totalidade e 
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adoto suas considerações como as minhas razões de decidir. 
 
Isto posto, decido aplicar  à empresa Zetta Frotas Ltda. a pena de rescisão da 
ata de registro de preços, bem como aplicar multa de 5% do valor do pedido e 
suspensão para licitar com nosso Município pelo prazo de 3 (três) anos.  
 
O valor do pedido/empenho é de R$ 79.215,40.  
 
Fixo o valor de R$ 3.986,27 (três mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e 
sete centavos) que representa 5% do valor total do pedido com prazo para 
pagamento de 5 dias úteis, a contar da data de publicação deste no D.O.E/SP, 
sob pena de inclusão em dívida ativa. 
 
Taboão da Serra, 04 de dezembro de 2018. 
 
 
Takashi Suguino   
Secretário de Administração 
 
 
 
      
 


