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Podemos observar através da amostragem expressa no relatório, que as maiores
despesas com manutenção está relacionadas á veículos pertencentes ao transporte escolar.

Para esclarecer este fato, é importante destacar algumas peculiaridades do Município de

Paulicéia-SP, no tocante ao transporte escolar, quais sejam:

l- O Munícipio

possui mais de 390 KM'z de extensão, formando rotas de transporte

escolar que atravessam assentamentos, fazendas, canaviais, carreadores em sua maioria
oferecendo condições dificeis para o trafego desses veículos. Estradas desprovidas de

pavimento asflíltico, de solo em sua maioria atenoso ou irregular, provocando um
desgaste absurdo aos veículos da frota escolar, que efefuam transporte nos períodos

matutino, vespertino e noturno, percorrendo cerca de 200 KIM/dia.
2- Nos últimos anos, houve um aumento significativo da demanda e o Município
não possui suporte financeiro para substituir sua frota de transporte escolar, haja vista,
que todos os veículos utilizados para o transporte escolar são caros, tornando-se mais

viável optar pela manutenção, ainda que cara.

No período de 201312016, pode-se constatar que na medida do possível houve
investimentos na renovação da frota Municipal, onde foram adquiridos 09 (nove) veículos

OKM, e 01 (um) Onibus rodovi¿ário ano de fabricação 2}l3,juntamente com o proposito
de promover a diminuição de gastos excessivos com manutenção da frota M¡nicipal,
conforme relatório de contratos em anexo.

,ll

de setembro de 2017.

FERRE,IRA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE CRESTANI DOS SANTOS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo
original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: XEPM-9WNQ-4D2Q-3HTL

GASTOS COM MANUTENCÃO DE VEÍCULOS

RELAÇÃO DE CONTRATOS

0l (um) veículo automotor, Zero
Km, novo, para o setor de Educação da Prefeitura
Aquisição de

079

080

093

094

107

1310512013

VIA JAPAN LTDA

13/05/2013 CAIADO VEiCULOS LTDA

Municipal de Paulicéia.
Aquisição de 04 (quatro) veículos automotores,
ZeroKm, novos, para os setores de Saúde, Social,
Almoxarifado e Secretaria da Administração da

Prefeitura Municipal de Paulicéia.
Aquisição de pneus novos, para serem utilizados
ARROZEIRA SANTA LUCIA nos veículos e máquinas da frota municipal, todos
t1/06/2013
LTDA.
de propriedade desta municipalidade, durante o
exercício de 2013.
Aquisição de pneus novos, para serem utilizados
ALVES
ALVES FILHO nos veículos e máquinas da frota municipal, todos
1t/06/2013
LTDA-ME.
de propriedade desta municipalidade, durante o
exercício de 2013.
Aquisição de peças, com fornecimento de mãode-obra, para serem utilizadas na recuperação
mecânica dos seguintes veículos: ryEÍCULO
OMEGA ATACADÃO DE KOMBI PLACA: DBA 4762, VEÍCULO
17107 /2013
AUTO PEÇAS LTDA.-ME
KOMBI PLACA: DBA 4761, VEÍCULO

&

-

R$ 37.200,00

60 dias.

Pregão Presencial

R$ 105.000,00

60 dias.

Pregão Presencial

R$ 48.660,00

31112/2013

Pregão Presencial

R$ 4.044,00

3Ut2l20t3

Pregão Presencial

R$ 21.624,00

45 dias.

Carta Convite

R572.726,00

3U12/2013

Carta Convite

RS 30.408,00

3t/12/2013

Pregão Presencial

R$ 7.956,00

31/12/2013

Pregão Presencial

- PLACA: DJP 1713, VEÍCULO
MICRO MERCEDES - PLACA DJM 1360), de
VOLARE

tt4

02108/2013

INDUSTRIA

E

propriedade desta municipalidade.
Prestação de serviços de Recapagem de Pneus,
COMERCIO para serem utilizados nos veículos e máquinas da

MUT PNEUS LTDA-EPP.

frota municipal, todos de propriedade

desta

municipalidade. durante o exercício de 2013.
Aquisição de pneus novos, para serem utilizados
DE
nos veículos e máquinas da frota municipal, todos
23/09/2013 LUBRIFICANTES OLIVEIRA
de propriedade desta municipalidade, durante o
LTDA.-EPP.
exercício de2013.
Aquisição de pneus novos, para serem utilizados
nos veículos e máquinas da frota municipal, todos
23/0912013 CAIADO PNEUS LTDA.
de propriedade desta municipalidade, durante o
exercício de 2013.

COMERCIAL

135

136

4
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2014
Aquisição de 0l (um) veículo automotor, tipo
sedan, de no mínimo 1.5, zero km, novo,
007

24-01-2014 VIA JAPAN LTDA

bicombustível (gasolina/álcool), para o setor de

R$ 38.800,00

60 (sessenta)
dias

Vigilância em Saúde do Município de Paulicéia.

060

27-03-2014

061

27-03-2014

062

27-03-2014

075

1s-04-2014

076

t5-04-20t4

084

08-05-2014

Aquisição de pneus novos, para serem utilizados
nos veículos e máquinas da frota municipal, todos
A.M. DE SÁ JI.INIOR - ME
de propriedade desta municipalidade, durante o
exercício de2014
Aquisição de pneus novos, para serem utilizados
RJ COMERCIO ATACADISTA
nos veículos e máquinas da frota municipal, todos
DE
de propriedade desta municipalidade, durante o
LUBRIFICANTES EIRELI EPP
exercício de2014
Aquisição de pneus novos, para serem utilizados
nos veículos e máquinas da frota municipal, todos
CAIADO PNEUS LTDA
de propriedade desta municipalidade, durante o
exercício de2014
Prestação de serviços de Recapagem de Pneus,
ANDRAPNEUS COMERCIO para serem utilizados nos veículos e máquinas da
DE PNEUS LTDA-ME.
frota municipal, todos de propriedade desta
municipalidade, durante o exercício de 2014.
Prestação de serviços de Recapagem de Pneus,
INDUSTRIA
COMERCIO para serem utilizados nos veículos e máquinas da
MUT. PNEUS LTDA-EPP.
frota municipal, todos de propriedade desta
municipalidade. durante o exercício de2014.
Aquisição de peças e fornecimento de mão-de-

E

VAREJISTA

E

OFICINA MECÂNICA UNIÄO obra, para serem utilizadas na recuperação
DE PANORAMA LTDA-ME.
mecânica dos veículos de propriedade da
BRASCARR DISTzuBUIDORA

085

08-05-2014

DE PEÇAS PARA
LTDA-ME.

086

08-05-2014

FERNANDO
VERONEZI - ME

AUTOS

Pregão Presencial

Rs 12.490,00

3Ut2/2014

Pregão Presencial

R$ 57.608,00

31112120t4

Pregão Presencial

R$ 69.028,00

3t

lt2/2014

Pregão Presencial

R$ 33.926,00

3Ut2/2014

Carta Convite

R$ 35.598,00

3Ut2/2014

Carta Convite

R$ 3.830,00

45 (quarenta e

cinco) dias

Carta Convite

Prefeitura Municipal de Paulicéia.
Aquisição de peças e fornecimento de mão-de-

obra, para serem utilizadas na recuperação
dos veículos de propriedade da

mecânica

R$ 10.004,30

45 (quarenta e

cinco) dias

Carta Convite

Prefeitura Municipal de Paulicéia.
Aquisição de peças e fornecimento de mão-de-

para serem utilizadas na recuperação
mecânica dos veículos de propriedade da

ROGERIO obra,

Rs 31.073,22

45 (quarenta e

cinco) dias

Carta Convite

Prefeitura Municipal de Paulicéia.

Aquisição de peças com fornecimento de mãode-obra, para ser utilizado na recuperação

l0l

02-06-2014 M.A SETOLIN-ME.

mecânica dos veículos
(TRATOR 7630 - TRATOR 27s - ONTBUS BW
15.190 PLACA: DBA-4763 - VEICULO:

R$ 11.027,00

45 (quarenta e

cinco) dias

Carta Convite

ç

RELAÇAO DE CONTRATOS

01 (um) veículo automotor, 2014,tipo PICKUP,

modelo Strada, ambulância simples remoção,
maca Retratil tipo A, zero km, novo, cor branca,
t24

28-07-20t4

SAFIRA VEICULOS E PEÇAS
LTDA.

de no mínimo 7.4, bicombustível
o setor de saúde do

(gasolina/álcool), para

R$ 54.850,00

90 ( noventa)

Pregão Presencial

R$ 132.500,00

90 ( noventa)
dias

Pregão Presencial

R$ 63.340,00

60 (sessenta)
dias

Pregão Presencial

Município de Paulicéia, tendo em vista o
Convênio no 1848/13 - Processo no
00 I .02 1 1.00 1 908/20 I 3, fìrmado entre Secretaria
de Estado da Saúde e o Município de Paulicéia.
Aquisição de 01 (um) veículo automotor, zero
quilometro, ano fabricação/modelo 201412014,

modelo furgão, com tração traseira, potencia de

no mínimo 125 cv, todos

143

0t-10-2014 AOKI LTDA

174

23-12-2014 COMERCIO DE
PEÇAS LTDA.

PROESTE

equipamentos
de simples
remoção, conforme especificações do edital, para
o setor de saúde do município de Paulicéia, tendo
em vista o convênio n" 94112013, firmado entre a
secretaria de estado da saúde e o município de
Paulicéia.
DRACENA Aquisição de 0l (um) veículo motorizado, 0 Km,
VEICULOS E novo, para o setor da Educação da Prefeitura
Municipal de Paulicéia

obrigatórios para ambulância

4.
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VOLARE PLACA: CDV-2431),todos de
propriedade desta municipalidade.

RELAÇ,ÃO DE CONTRATOS

JB COMERCIO DE
127

19106/2015

PEÇAS

PARA VEÍCULOS EIRELI
EPP

aquisição de pneus novos, para serem utilizados
nos veículos e máquinas da frota municipal, todos
de propriedade desta municipalidade, durante o

exercício de 20 I 5
aquisição de pneus novos, para serem utilizados
DE
nos veículos e máquinas da frota municipal, todos
LUBRIFICANTES OLIVEIRA
de propriedade desta municipalidade, durante o
LTDA. - ME
exercício de2015

RS 49.894,00

31/t2l20ts

Pregão Presencial

R$ 39.800,00

3t/12/2015

Pregão Presencial

RS 26.900,00

90 dias

COMERCIAL

128

146

19106/201s

21/08/201s

MARIA

execução
TERESA

MENA - ME

de serviços de

tapeçaria com

BASSO fornecimento de material, para reforma de
estofado e estrutura de diversos Ônibus e Micro
Ônibus da frota Municipal

Pregão

Presencial

il
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2015

RELAÇAO DE CONTRATOS

053

129

04103/2016

0U07/2016

COMERCIAL

LUBRIFICANTES

OLIVEIRA LTDA - EPP.

INDÚSTRIA

E

veículos

e

máquinas

de

propriedade da

3u1212016

R$ 190.338,00

31/1212016

Pregão Presencial

R$ 130.000,00

3Ut2l20t6

Pregão Presencial

Prefeitura Municipal de Paulicéia

Prestação de serviços de Ressolagem e
COMÉRCIO MUT Recauchutagem de Pneus dos veículos

PNEUS LTDA - EPP

Pregão Presencial

R$ 127.660,00

pertencentes

à frota oficial do Município

de

Paulicéia

AQUTSTÇAO DE

173

t6/12116

EXPRESSO DE PRATA

0l

(UM) VETCULO TrPO

ôNrsus RoDovIÁRIo, ANo DE
FABRTCAÇÃO E MODELO 2003 EM
DIANTE, PARA SER UTILIZADO PELO
SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO
MUNICIPIO

Paulicéia/SP,

1

I

de setembro de 2017

FERREIRA
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2016
aquisição de pneus, para serem utilizados nos

