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 RETIFICAÇÃO  

Fica retificada a publicação anterior para constar o seguinte:  

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N° 125/2022 PREGÃO PRESENCIAL DE N° 

039/2022 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE HORA DE MECÂNICA - SERVIÇO DE 

MECÂNICA EM MAQUINÁRIO / SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA / SERVIÇO DE 

MECÂNICA LEVE / SERVIÇO DE MECÂNICA ELÉTRICA EM MAQUINÁRIO / 

SERVIÇO DE MECÂNICA ELÉTRICA PESADA / SERVIÇO DE MECÂNICA 

ELÉTRICA LEVE 

 

 Fica retificado o Termo de Referência para constar o seguinte:  

 

 A Contratada deverá possuir oficina bem estruturada, situada em um raio máximo de até 10 

km do galpão onde fica a frota municipal. Tal exigência referente à localização se faz necessária 

tendo em vista a obtenção da proposta mais vantajosa para este Município, pois, se a distância entre 

o galpão e a Contratada for maior que a determinada, a vantagem do "menor preço" ficará 

prejudicada em razão do aumento do custo com o deslocamento da frota quando necessário, que, 

com base no princípio da economicidade, não justificam um deslocamento aproximadamente acima 

de 20 km, considerados os trajetos de ida/volta. Para tanto, vale ressaltar que o próprio TCE-MG 

também tem exigido em suas licitações raio de 10 KM. 

 

 Complementando a explanação supra, em tempos pretéritos foi feita pesquisa que 

demonstrou que existe em tal distancia um universo de oficinas que têm condições de atender o 

objeto do contrato. O aumento da distância máxima levaria à perda da relação custo/benefício para a 

contratante, considerando o princípio da razoabilidade. Ademais, cumpre destaque, que TODAS as 

oficinas localizadas no município se encontram dentro do raio determinado. 

 

 Considerando a retificação, fica designada nova data para o dia 24/11/2022 as 9 

h.   

Carvalhos, 03 de outubro de 2022. 

 

 

 

LETYCIA VARGINHA ROCHA 

PREGOEIRA”  
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