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OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO 

Ofício nº 27/2018 

 

Sra. Mylene Benjamin Giometti Gambale - Controladora Geral do Município 

Sra. Silvia de Campos - Secretária Municipal de Planejamento e Gestão 

Sr. Caio Previato – Diretor de Licitações  

 

Assunto: Enfeites luminosos e árvore natalinos  

São Caetano do Sul, 16 de dezembro de 2018. 

 

Senhores , o Observatório Social do Brasil – São Caetano do Sul (OSB - SCS), espaço 

democrático, apartidário e sem fins lucrativos para o exercício da cidadania, e de caráter 

educacional e cultural, com sede em São Caetano do Sul - SP e com endereço na Rua Alegre, 

470, 4º andar, sala 409, bairro de Santa Paula, CNPJ nº 21.535.056/0001-10, com o intuito 

de auxiliar para a melhoria da gestão pública, vem através deste, solicitar sua atenção para 

o assunto abaixo: 

 

 Convite 06/2018 (PROC. Nº 19.536/2018), CONTRATADA: ESTELAR 

ILUMINAÇÃO LTDA EPP. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento, 

instalação, manutenção e retirada, mediante locação de enfeites luminosos natalinos. 

DATA DA ASSINATURA: 29/11/2018 – PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/11/2018 à 15/01/2018 - 

VALOR TOTAL: R$ 174.450,00. 

 

Convite 18/2018 (PROC. Nº 21.144/2018), CONTRATADA: ESTELAR 

ILUMINAÇÃO LTDA EPP. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento, 

montagem e desmontagem de árvore natalina com estrutura metálica, com altura 

mínima de 12m de altura, diâmetro aproximado de 5,80m, incluindo instalação elétrica, 

na Praça dos Imigrantes, avenida Presidente Kennedy com a avenida Tijucussu, bairro 

Olímpico, neste município. VALOR TOTAL: R$ 81.351,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  – Árvore natalina – 2018 – ESTELAR ILUMINAÇÔES – Diário 

Oficial Eletrônico 

 

Figura 2 - Iluminação natalina - 2018 - ESTELAR 
ILUMINAÇÔES – Diário Oficial Eletrônico 
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1) Não localizamos a publicação prévia dos avisos destas licitações no Diário Oficial 

Eletrônico ou Imprensa Oficial do Estado, conforme caput do artigo 20 do Decreto 

7.350/1995 e nem em jornais de grande circulação (parágrafo 2º). Encontrou-se, 

com dificuldade, publicação do aviso de licitação no mural da Prefeitura, área 

‘Licitações’, entre centenas de outros avisos e publicações. Considera-se 

insuficiente a publicação exclusiva no mural. Houve publicação dos avisos em 

Diário Oficial? Quais as datas e os jornais da publicação?  

 

 
Figura 3 - Aviso de licitação afixado no mural da Prefeitura - publicidade insuficiente 

 

=? 

http://administracaoweb.saocaetanodosul.sp.gov.br/upload/legislacao/4405.pdf
http://administracaoweb.saocaetanodosul.sp.gov.br/upload/legislacao/4405.pdf
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Figura 4- Obrigação de publicar avisos na Imprensa Oficial - Decreto 7.350/1995 

 

 
              Figura 5-  2018 – ESTELAR ILUMINAÇÂO LTDA - Portal da Cidadania 

 

2) Notamos que, no ano passado, foi feita uma única licitação, na modalidade Pregão 

Presencial (Nº 85/2017 – PC 17212/17), para a contratação dos objetos dos 

convites 06/2018 (enfeites luminosos natalinos) e 18/2018 (árvore de natal). Este 

ano, 2018, adotou-se a modalidade Convite e optou-se por dividir o objeto em dois. 

Por que a mudança na modalidade? Por que a divisão do objeto? Entendemos 

que se tratam de serviços comuns e, por isso, a modalidade da licitação deveria 

ser prioritariamente pregão (art. 3º do Decreto nº  9.459/06), preferencialmente na 

forma eletrônica (art. 4º do Decreto nº 5.450/05). 

 

http://administracaoweb.saocaetanodosul.sp.gov.br/upload/legislacao/4405.pdf
http://portaldacidadania.saocaetanodosul.sp.gov.br/classificacao_despesa_exec.php?ano=2018
http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web/verifica.php?edital=1098&objetivo_edital=PC%2017212/2017%20-%20CONTRATA%C7%C3O%20DE%20EMPRESA%20PARA%20FORNECIMENTO,%20INSTALA%C7%C3O,%20MANUTEN%C7%C3O%20E%20RETIRADA,%20MEDIANTE%20LOCA%C7%C3O%20DE%20ENFEITES%20LUMINOSOS%20NATALINOS
http://administracaoweb.saocaetanodosul.sp.gov.br/upload/legislacao/6515.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5450.htm
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3) Não localizamos nenhuma carta-convite no portal da Prefeitura, conforme já 

apontado anteriormente por este OSB-SCS, em outros dois ofícios (08/06/17 e 

12/11/18), e pelo TCE-SP (Relatório TC- 001996/026/12 pág. 2).  Reiteramos 

nosso pedido, que todas as cartas-convite sejam publicadas na integra no 

Portal de Licitações da Prefeitura, com o objetivo de dar mais publicidade ao 

instrumento convocatório, aumentar a quantidade de licitantes no certame e, 

assim, proporcionar reduções nos preços das aquisições. 

 

Figura 6 - Uso do pregão para bens ou serviços comuns – Decreto nº 9.459/06 

    Art. 4o  Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade 
pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica. 

        § 1o  O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada 
inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente. 

  Figura 7 - Decreto nº 5.450/05 – “obrigatória a modalidade pregão” 

Figura 8 – Contratada 2017 – ESTELAR ILUMINAÇÂO  - Pregão Presencial nº 85/2017 

nr_empenhoidentificador_despesa ds_despesa dt_emissao_despesa vl_despesa

6810-2017 CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05313061000122 ESTELAR ILUMINACAO LTDA   EPP 06/12/2017 303.500,00R$        

Figura 9 - Empenho nº 6810/2017 - Estelar Iluminação LTDA 

https://osbrasil-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/saocaetanodosul_juridico_osbrasil_org_br/ETRJQ4XX9OhFrfFJ4tXsoCMB5nFKDAjQjc8Vk5LBPn0vNw?e=QhSbl6
https://osbrasil-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/saocaetanodosul_juridico_osbrasil_org_br/EZzxAxVrdP9LlusHBZFR3LMBArFXzd266tHuZGmwQEkQVQ?e=xcgK1v
http://www2.tce.sp.gov.br/arqs_juri/pdf/435294.pdf
http://administracaoweb.saocaetanodosul.sp.gov.br/upload/legislacao/6515.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5450.htm
http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web/verifica.php?edital=1098&objetivo_edital=PC%2017212/2017%20-%20CONTRATA%C7%C3O%20DE%20EMPRESA%20PARA%20FORNECIMENTO,%20INSTALA%C7%C3O,%20MANUTEN%C7%C3O%20E%20RETIRADA,%20MEDIANTE%20LOCA%C7%C3O%20DE%20ENFEITES%20LUMINOSOS%20NATALINOS
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Dessa forma, solicitamos retorno com as explicações e providência solicitadas dentro 

de um prazo de 10 dias. Apenas para informação, quando findado o prazo, seguiremos a 

metodologia padrão da Rede OSB e oficiaremos sucessivamente o Prefeito, a Câmara 

Municipal e, por fim, Tribunal de Contas e Ministério Público, até nos restar evidente a 

qualidade e transparência na aplicação do recurso público.        

 

 

Respeitosamente, 

 

 

 

 

 

 
 
Marcos P. Nieto 
Vice-presidente Adm. Financeiro  
Observatório Social - São Caetano do Sul 
(OS-SCS) 

Alex Besborodco 
Coordenador de licitações 

OS-SCS
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