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OBJETO 

Aquisição de um Veículo leve tipo hatch 0km ano/modelo 2022/2023, Especificações 
mínimas: 04portas, Cor: Branca, Capacidade para transporte de 05 passageiros, 

incluindo o motorista, Motor: 1.0, Potência líquida máxima: 84 cv (E) / 77 cv (G), 
Transmissão: Manual de 5 velocidades, Freios Dianteiros: Discos ventilados Traseiros: 
Tambor, ABS - freios com sistema antitravamento , 2 airbags, Ar-condicionado com 

filtro de poeira e pólen, Banco do motorista com ajuste de altura, Direção hidráulica, 
Rodas de aço aro 14” com pneus 175/70 R14, Reservatório de combustível: 55 litros, 

Travamento elétrico das portas, Vidros dianteiros elétricos, Cintos de segurança 
traseiros de 3 pontos (inclusive o central). 
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1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
1.1. A Câmara Municipal de Câmara Municipal de Pau D’arco, Estado do Pará, vem colocar 
em prática as compras pela modalidade de pregão eletrônico, com o objetivo de diminuir o 
fluxo e agilizar os processos de aquisições. 
1.2. A adoção dessa prática tem como um de seus objetivos o princípio da Economicidade, 
que 
em termos práticos significa ganhos reais na economia de recursos financeiros, uma vez 
que a aquisição será de larga escala, e por isso a tendência dos preços é diminuir, o que 
caracteriza a lei de demanda. 
1.3. Proporcionará também economia processual, na medida em que torna prioritária a 
racionalização de processos e de redução dos custos operacionais, ou seja, ao fazermos 
um só 
processo dispenderemos o tempo gasto em um processo licitatório uma única vez e 
teremos o serviço disponível sempre que necessário. 
1.4. A aquisição do produto elencado acima é demanda pela Câmara Municipal de Pau 
D’arco, que através do Oficio encaminhou todo o projeto, devidamente aprovado pela 
presidente, solicitando a abertura de processo administrativo para a o fornecimento acima 
mencionado. 
1.5 A aquisição do veículo faz-se necessária para atender as necessidades de locomoção 
dos vereadores em suas funções parlamentares, com atendimento à população de forma 
ágil. O veículo fara parte do patrimônio da Câmara Municipal de Pau D’arco e estará à 
disposição dos vereadores, haja vista a imperiosa necessidade de dotar os gabinetes dos 
vereadores com as condições mínimas para bem exercerem o mandato parlamentar, 
sobretudo, com autonomia e independência. 
1.6. Desta feita, faz-se necessário a realização de procedimento Administrativo de licitação, 
observando sempre a busca da administração pública pela melhor qualidade e o menor 
desembolso, através de um procedimento formal de disputa. Por fim, na forma proposta de 
aquisição mais vantajosa para a Administração Pública de Câmara Municipal de Pau D’arco 
/PA, bem como viabilizara grande área a ser coberta pela equipe e distância entre as 
comunidades e a sede do Município e a presente aquisição irá contribuir significativamente 
para o atendimento da população adstrita, aquisição se faz necessária para o atendimento 
as necessidades administrativas, ações de fiscalização, ações de campo. 

 

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
À aquisição de veículos automotores terrestres, relaciona-se com todas as 

especificações necessárias no tópico abaixo. 
O objeto a ser licitado, pelo seu impacto institucional e com base nas justificativas 

acima mencionadas. 
Os bens se se enquadram na classificação de bens comuns, nos termos da Lei 

n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 10.024, de 2019: 
“Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 
meio de especificações usuais no mercado.” 

Os requisitos de sustentabilidade, como a utilização adequada do veículo, 
viagens em rotas, diminuição do gasto de consumo de combustível e a readequação quanto 
a má utilização do veículo, serão fiscalizadas e executadas pelo poder legislativo. 

Informamos que mensalmente é analisada e avaliado os dados dos sistemas de 
abastecimento e manutenção de veículo, quanto ao aumento ou diminuição das demandas 
de gastos, gerando uma melhor eficiência na utilização do veículo. 
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3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE 
CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE 
 

Item 
 

Especificações mínimas gerais 
 

Qtd. 
Expectativa 

Inicial 
Valor Unitário 

Estimado 

 
 
 
 
 

01 

Veículo leve tipo hatch 0km ano/modelo 2022/2023 Especificações mínimas: 04portas, Cor: Branca, 
Capacidade para transporte de 05 passageiros, incluindo o motorista, Motor: 1.0, Potência líquida máxima: 
84 cv (E) / 77 cv (G), Transmissão: Manual de 5 velocidades, Freios Dianteiros: Discos ventilados Traseiros: 
Tambor, ABS - freios com sistema antitravamento , 2 airbags, Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, 
Banco do motorista com ajuste de altura, Direção hidráulica, Rodas de aço aro 14” com pneus 175/70 R14, 
Reservatório de combustível: 55 litros, Travamento elétrico das portas, Vidros dianteiros elétricos, Cintos de 
segurança traseiros de 3 pontos (inclusive o central). 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

01 

 

 
83.933,75 (oitenta e 
três mil, novecentos 
e trintaa e três reais 
e senta e cinco 
centavos). 

 
3.1. Para fins deste Termo considera-se veículo zero quilômetro aquele adquirido, 
produzido e/ou fabricado com objetivo de fornecer ao Poder legislativo, com quilometragem 
máxima no hodômetro de 30 km rodados, com ano de fabricação/modelo igual ou posterior 
a data da abertura do Pregão. 

 
4. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE 
SOLUÇÃO A CONTRATAR 
A Instrução Normativa 05/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 
no Art. 24, Inc VI, define a necessidade de realização de pesquisa de preços nos estudos 
preliminares para aquisição de bens e contratação de serviços em geral nos processos 
licitatórios. 
Em continuidade, o processo será realizado cotação e formação da estimativa de preços, 
que deverá remeter, em seguida, à Contabilidade, para informar a existência de dotação 
orçamentária”. A forma de escolha da empresa deverá ser por licitação, com ampla 
concorrência, visando a obtenção da melhor proposta para a Administração. 

 
5. ESTIMATIVA DE PREÇOS 
A estimativa da despesa para a presente contratação possui custo estimado total de R$ 
83.933,75 (oitenta e três mil, novecentos e trintaa e três reais e senta e cinco centavos). e 
Custo  Expectativa inicial é de R$ 82.300,00 (oitenta e dois mil, trezentos reais) 
A estimativa de preços foi realizada no mês 08/2022, conforme pesquisa de mercado 
realizada junto a sites de empresas especializadas no ramo e posterior enquadramento dos 
valores. 

 
ESTIMATIVA DE CUSTO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VEÍCULO LEVE TIPO (HATCH) 

Item DESCRIÇ ÃO 
MATERIA L 

QUANT. EXPECT. 
INICIAL 

MÉDIA - Portal de Compras Publica 
(Relatório gerado dia: 01/12/2022 

Fonte: 
https://validaarquivo.portaldecomprasp

ublicas.com.br) 

MÉDIA - Painel de Preços 
(Relatório gerado dia: 01/12/2022 

Fonte: paineldeprecos.pl 
anejamento.gov.br 

) 

VALOR 
MÉDIO 

UNITÁRIO 

CUSTO 
EXPECT. 
INICIAL 

CUSTO 
VALOR 
TOTAL 

 

 
1 

AQUISIÇÃO   DE 
VEÍCULOS 
VEÍCULO   LEVE 
TIPO (HATCH) 

 

 
01 

 

 
01 R$ 85.567,50 R$ 82.300,00 R$ 83.933,75 R$ 82.300,00 R$ 83.933,75 

CUSTO ESTIMADO  R$ 82.300,00 R$ 83.933,75 

CUSTO ESTIMADO TOTAL  R$ 82.300,00 R$ 83.933,75 

 
6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
A descrição da solução como um todo já consta nos tópicos 1, 4 e 5. 
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7. DO PARCELAMENTO 
Nos termos do art. 23 da, § 1º da Lei nº 8.666/93: "As obras, serviços e compras efetuadas 
pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento 
dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da 
economia de escala”. 
Entretanto na presente demanda, não é vislumbrado, no momento, motivações para a 
adoção do parcelamento do objeto, visto que por se tratar de aquisição de veículos 
automotores terrestres, zero quilômetro, com características específicas. 

 
8. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
Com a adoção da solução de aquisição de veículo automotor terrestre, zero quilômetro para 
a Câmara Municipal, espera-se atender com eficácia as demandas de deslocamentos de 
servidores e magistrados para o cumprimento de ações institucionais, assim como garantir 
a plena utilização dos recursos do modal rodoviário disponíveis na Câmara Municipal. 

 
Nesta contratação, busca-se cumprir, também, com presteza e rapidez as demandas do 
poder legislativo. 

 
9. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO 
Não se vislumbra ser necessário a tomada de providências quanto a alterações/reformas 
na estrutura física do órgão. 

 
10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e 
contratação desta demanda. 

 
11. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita, ou seja, 
empresa especializada para à aquisição de veículos automotores terrestres, zero 
quilômetro, mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do 
exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida. 

 

12. MODALIDADE DE LICITAÇÃO ADEQUADA AO OBJETO 
Assim, considerando que se trata de contratação de empresa especializada para à 
aquisição de veículos automotores terrestres, zero quilômetro para compor à frota da 
Câmara Municipal de Pau D’arco, sugerimos licitação na modalidade Pregão, na forma 
eletrônica, conforme Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019. 

 
13. INÍCIO DO FORNECIMENTO 
O fornecimento deverá ocorrer após a conclusão do processo licitatório e a emissão dos 
empenhos. A contratada terá prazo de máximo 60 (sessenta) dias corridos contados a partir 
da data de assinatura do contrato. O prazo anterior poderá ser prorrogado por mais 30 
(trinta) dias corridos, se devidamente justificado pela Contratada e aceito pela 

 
Administração Superior, o qual deverá ser encaminhado à Câmara Municipal de Pau D’arco, 
antes de findar o prazo de entrega inicial. 

 
14. GERENCIAMENTO DE RISCOS 
Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente 
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contratação. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato 
e execução dos serviços, mas apenas os que tangiam o processo que permeia até a 
formalização da contratação. 

 

RISCO 01 - Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação 

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( )Alta 

Impacto: ( ) Baixa  ( X) Média  ( )Alta 
 

Dano 

Realizar estudo falho, incompleto ou imprevisto, podendo ocasionar prejuízo na contratação. 

Ação Preventiva Responsável 

Escolher a equipe com conhecimentos suficientes 
para os estudos em tempo hábil, para que não haja 
prejuízos durante a fase de planejamento. 

 
Setor de Licitação e Contratos 

Ação de Contingência Responsável 

Substituir membros da equipe de planejamento que 
não estejam tendo rendimento. Designar membros 
com mais experiências em contratações. 

 
Setor de Licitação e Contratos 

Risco 02 - Estimativa de preço inadequada 
 

Probabilidade: (X) Baixa  (  ) Média  ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta 

Dano 

Realizar a licitação sem que haja interessados em participar, devido às dificuldades de exequibilidade a 
proposta, como também, à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando 
licitação deserta. Contratar o serviço com preço inferior ao praticado no mercado causando gastos 
desnecessários aos cofres públicos. 

Ação Preventiva Responsável 

Utilizar banco de preços para cotação do item a ser 
contratado. 

Setor de Licitação e Contratos 

Ação de Contingência Responsável 

Revisar os preços encontrados, verificar se trata de 
objeto similar. Solicitar nova contratação caso não 
seja aceita. 

Setor de Licitação e Contratos 

Risco 03 - Atraso na conclusão da licitação 

 

Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta 

Dano 

Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade fim e meio, 
principalmente ao cumprimento de prazos de atos institucionais que implicam no andamento dos processos 
parlamentar. 

Ação Preventiva Responsável 

Na abertura do processo licitatório, solicitar 
antecipadamente a disponibilidade dos setores 
demandantes para pronta-resposta, quanto aos 
recursos, impugnações e pedidos de esclarecimento. 

Setor de Licitação e Contratos 
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Ação de Contingência Responsável 

Formação de equipe multidisciplinar de pronto 
emprego para agilidade nas respostas. 

Setor de Licitação e Contratos 

Risco 04 - Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações 
contratuais. 

Probabilidade: ( ) Baixa ( X) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( X) Média ( ) Alta 

Dano 

A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato. 

Ação Preventiva Responsável 

Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações 
contratuais durante o ano de vigência. 

Financeiro 

Ação de Contingência Responsável 

Providenciar complementação de recursos para 
cumprimento das obrigações contratuais. 

Financeiro 

 

 Pau D’arco - PA, 01 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

Francisco Luz dos Santos 

Presidente da Câmara 

Pau D’arco/PA 
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