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SOUCITACAO

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC^AO
AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL

Assunto: LOCAgAO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO SIMPLES 1.0, CARROCERIA TIPO SEDAN 04 PORTAS, TRIOELETRICO, AIRBAG FRONTAL, ANO MODELO MINIMO 2021, Bl - COMBUSTIVEL, COR BRANCA OU PRATA,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE MUNICIPAL.

EXMO. SR°: Prefeito

A par de cumprimentd-lo, valho-me do presente expediente, informar a V.Exa. que este Municipionecessita locar urn vei'culo, tipo executivo simples 1.0, carroceria tipo sedan 04 portas, trio eletrico, Airbagfrontai, ano modelo minimo 2021, Bi - combustivel, cor branca ou prata, para atender a demanda doGabinete Municipal de Sao Valerio/TO.

Justificativa:

Considerando a necessidade de assegurar a locomo?ao do Prefeito em exercicio, e a inexistencia de
vei'culo suficiente na frota municipal para superar a presente necessidade, bem como, a necessidadeimediata de garantir ao Poder Executivo a representatividade, que demanda de constantesdeslocamentos, perante os Governos Estadual e Federal, para proporcionar a continuidade e aampliagao na prestagao dos servigos publicos essenciais ao Municipio de Sao Valerio.

Assim, tendo em vista o cumprimento da iegalidade, sugiro, por consequencia, a abertura deprocedimento administrative para estudo e respectiva contratagao.

Assim, solicito providencias para tanto.

Atenciosamente,

SAO VALERIO/TO, aos 09 dias do mes de dezembro de 2022

Secrqi<Mb''A
rnOAl
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

(ESPECIFICAQOES TECNICAS DO OBJETO)
Fundamento Legal Art. 72 da lei 14.133/2021

OBS. Dispensavel analise de risco considerando a provisoriedade do
objeto, bem como, ser decorrente de fato superveniente, conforme
justificado no termo de solicitagao.

1. DO OBJETO
Locagao de veiculo tipo executivo simples 1.0, carroceria tipo sedan 04 portas, trio eletrico, Airbag
frontal, ano modelo minimo 2021, bicombusti'vel, cor branca ou prata, para atender a necessidade do
gabinete municipal.

2. DA MOTIVAgAO/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAgAO
Considerando a necessidade de assegurar a locomogao do Prefeito em exercicio, e a inexistencia de
veiculo suficiente na frota municipal para superar a presente necessidade, bem como, a necessidade
imediata de garantir ao Poder Executivo a representatividade, que demanda de constantes
deslocamentos, perante os Governos Estadual e Federal, para proporcionar a continuidade e a
ampliagao na prestagao dos servigos publicos essenciais ao Municipio de Sao Valerio.
3. DO CRITERIO DE AVALIAgAO DAS PROPOSTAS

O criterio de avaliagao das propostas sera o de MENOR PRECO MENSAL.
O valor mensal sera considerado o valor de 30 diarias, servindo para fins de apuragao do valor da
diaria a simples forma matematica VALOR MENSAL / 30 = X.

4. DO INICIO DA LOCAgAO E DO PAGAMENTO

A locagao iniciar-se-a impreterivelmente apos a assinatura do Instrumento Contratual, logo, o
pagamento se dard ate o 10° (decimo) dia util de cada mes subsequente a assinatura contratual.

5. DOPRAZO

a) A presente locagao tera o lapso temporal de validade por 12(doze) meses;
b) O automovel devera ser devolvido nas condigoes regulares de uso conforme termo de

recebimento, exceto de itens decorrentes de desgaste natural de uso, efetivando-se com a
entrega das chaves, mediante termo de entrega.

6. RECURSOS FINANCEIROS:

GABINETE MUNICIPAL
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DOTAQAO ORQAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA:

6rgao Unidade
Orcamentaria

Fungao Subfungao Programa Projeto/
Atividade

Categoria
economica

Grupo de
Despesa

Modalidode Elemento
de de

Aplicagao despesa
03 02.01 04 122 0403 2.003 3 3 »0 3?

FONTE DE RECURSO:

1.500.0000.000000/Recursos nao Vinculados de Impostos

7 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

O agente de contratagao fara o exame das propostas orgamentarias, classificando em primeiro lugar,
por meio da analise das informagdes orgamentarias, declarando a vencedora, quando verificar a
compatibiiidade do prego em relagao ao valor da contratagao da proposta mais vantajosa ao
municfpio.

8- DAS OBRIGAgOES DO CONTRATADO.

Alem das responsabilidades legais, constitui ainda obrigagoes e responsabilidades da contratada:
a) Executor fielmente o contrato, de acordo com as clausulas avengadas.
b) Durante o periodo de vigencia, devera manter a documentagao do vefculo
regularizado, junto aos orgaos competentes e manter seguro veicular sob sua
responsabilidade, inclusive contra terceiros.
c) Arcar com todas as despesas, especialmente impostos e SEGURO VEICULAR (INCLUSIVE
CONTRA TERCEIRO), manutengoes, exceto combustfvel.
d) Manter a conservagao do vefculo. preventiva, corretiva, mecanica, eletrica,
lanternagem e troca de pneus.

8.1 O vefculo devera ser totalmente segurado;
A cobertura do seguro devera contemplar todos os casos de furto, roubo, incendio, colisao, mode
e/ou invalidez, danos materials e corporals causados a terceiros e/ou aos ocupantes do vefculo,

bem como os casos de responsabilidade civil por danos morais;
A cobertura do seguro devera abranger tambem vidros, lanternas, retrovisores, pintura, acessorios
e quaisquer outros elementos que componham o vefculo;
Em qualquer caso de sinistralidade todos os custos envolvidos, inclusive a cobranga de franquia,

correrao por conta da CONTRATADA;
No caso de acidente, furto ou roubo, o condutor do vefculo devera procurar a delegacia mais
proximo, para registro e obtengao do devido Boletim de Ocorrencia.

9 - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE.

A Contratante se obriga:
a) A c o m p a n h a r e f i s c a l i z a r a execugao do contrato.
b) Efetuar o abastecimento do vefculo, durante o periodo de vigencia do contrato.
c) C o m u n i c a r q u a n d o d a n e c e s s i d a d e d e m a n u t e n g o e s o u r e v i s o e s .
d) Proceder o pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado.
e) Utilizar o bem de maneira adequada, afastando o desvio de sua finalidade;
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10 - DA UTILIZACAO DO AUTOMOVEL

A presente Locagao destina-se restritivamente ao uso do Gabinete Municipal de Sao Valerio/TO.

11 - DAS ESPECIFICAgOES E MODELO DE COTAQAO
GABINETE MUNICIPAL

1.1 - LOCACAO MENSAL

LOCAQAO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO SIMPLES
1.0, CARROCERIA TIPO SEDAN 04 PORTAS, TRIO
ELETRICO, AIRBAG FRONTAL, ANO MODELO
MINIMO 2021, Bl - COMBUSTIVEL, COR BRANCA
OU PRATA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO
GABINETE MUNICIPAL.

VALOR
MENSAL VALOR TOTAL

ESPECIFICAgAO MiNIMA:

Fabricagao nacional
Em excelente Estado de Conservagao
Veiculo Bi - combustivel
Cor prata ou branca
Potencia minima de 77 cv
Cambio automatico
Ar condicionado
Com SEGURO TOTAL
Sem registro de sinistro
Sem avarias
QUILOMETRAGEM LIVRE

1 MENSAL 12

Obs. ALEM DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE
EXIGIDOS POR LEI E EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAGAO.

12 - DA ENTREGA

O veiculo sera solicitado a CONTRATADA com no minimo 02 (dois) dias de antecedencia;
O veiculo devera ser apresentado ate as lOFiOOmin h do dia seguinte a solicitagao na sede
administrative;
O recebimento do bem, objeto deste Termo de Referencia, devera ser precedido de vistoria, apos a
qual sera anexado no instrumento de contrato;
A vistoria consistira em verificar a adequagao do objeto contratado com as especificagoes constantes
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neste Termo de Referenda;
Por ocasiao da recepgao do veiculo a inspegao de apresentagao dos vefculos dar-se-a segundo o
formulario constante do ANEXO I, no ato da convocagao para tal finalidade.

13 - DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

A contratada apresentara nota Fiscal/Fatura,para o ato de abertura, liquidagao e pagamento,pelo
orgao locador do MUNICIPIO, devendo ser entregues quando da execugao de qualquer servigo ou
junto com os produtos correspondendo exatamente as especificagoes e quantidades que o termo de
referenda apresenta juntamente com a solicitagao da secretaria de administragao.
As faturas serao pagas ate 30 (trinta) dias, contados, imediatamente apos a data de protocolizagao
das faturas.
Todas as despesas decorrentes do objeto ora contratadas serao inteiramente por conta da empresa
contratada.

14 - TAXAS E DESPESAS

Compete ao Locador: Por determinagao do artigo 22, da Lei na 8.245/1991, compete ao locador pagar
as taxas, se houver. e de intermediagoes, nestas compreendidas as despesas necessarias a aferigao da
idoneidade do pretendente ou de seu fiador. Alem disso, cabe ainda ao locador pagar os impostos, IPVA,
taxas, bem como o premio de seguro veicular, que incidam ou venham a incidir sobre o automovel.

SAO VALERIO/TO, aos 12 dias do mes de dezembro de 2022

YUO- VJO
Agente de Contratagao

Portaria n°.114/2021
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ANEXO II
MODELO DE INSPECAO DE APRESENTACAO DO VEICULO

Data da Entrega:

03/0l /2022

Hora: 10:00 horas

Marca: HYUNDAI / HB20S
Modelo: HB 20S, 1.0 m VISION

Chassi: 9BHCP41AANP219044
Renavan: 01268434652
Placa: RSC - 1B36
Km: NOVO

( ) NAODocumentagao: ( X ) SIM

( ) NAOAr condicionado: ( X ) SIM

( ) NAODiregao hidraulica: ( X ) SIM

Estado do Pneu: ( X ) NOVO ( ) BOM ( ) RUIM

( X ) SEM AVARIAPara brisa: ( ( COM AVARIA

( ) NAOVeiculo segurado: ( X ) SIM

( X ) N A OVeiculo com avaria: ( ) SIM

VEICULO o veiculo e o mesmo da contratagao anterior
pois ainda esta em perfeito estado.

Observagoes:

Observagoes: Conformidade com a Resolugao n° 14/98 do CONTRAN;

FISCAL DE CONTRATO

Nome: PAULO FELIX DA SILVA RIBEIRO
CPF: 973.497^+5?

/:
LOCAQORA
Rome: J B TRANSPORTES

CPF: 765.908.101-25
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DESPACHO

PROCESSO N°. 0101/2022

Assunto: Llocagao de veiculo tipo executivo simples 1.0, carroceria tipo sedan 04 portas, trio eletrico,
Airbag frontal, ano modelo minimo 2021, Bi - Combustivel, cor branca ou prata, para atender a
necessidade do Gabinete Municipal.

Nesta dataprocedo a abertura do presenteprocesso Locagao de um veiculo para atender a demanda
do Gabinete Municipal de Sao Valerio/TO, conforme justificativas previamente apresentadas.
Encaminhe os autos ao Departamento de Compras para Cotagao de Pregos nos termos do art. 23 da
lei n. 14.133/2021.

Apos conclusao da pesquisa de pregos encaminhe os autos ao Departamento Financeiro para analise
da despesa frente ao orgamento correlato, bem como, a indicagao de rubrica orgamentaria.

Concluidas tais etapas retornem os autos para deliberagao.

SAO VALERIO/TO, aos 13 dias do mes de dezembro de 2022

Emerson dfiras
Secretario Mtm/w5£ro terraz

dministraq§o
1/2021Oec|

Emerson de Castro Ferraz
Secretario Municipal de Administragao
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DECLARACAO DE PESQUISA DE PRECO

(Art. 23 da lei n. 14.133/2021)

METODOLOGIA :
Contratagao anterior: Contrato n° 003/2022

Considerando decisao do TCU ( Acordao 2318/2014 - Plenario, de 03/09/2014) o qual firmou
entendimento que o processo para cotagao de pregos de mercado, a pesquisa deve levar em conta
diversas vertentes, como, por exemplo, cotagoes com fornecedores, contratos anteriores do proprio
orqao e os firmados por outros orgaos publicos, valores registrados no Sistema Integrado de
Administragao de Servigos Gerais, bem como, atas de registro de pregos da Administragao Publica, de
forma a possibilitar a estimativa mais real possivel.

VALOR PRATICADO
VALOR ESTIMADO

DESCRIQAO VALOR UNIT. MENSALITEM

LOCAgAO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO SIMPLES 1.0, CARROCERIA
TIPO SEDAN 04 PORTAS, TRIO ELETRICO, AIRBAG FRONTAL, ANO
MODELO MINIMO 2021, Bl - COMBUSTIVEL, COR BRANCA OU PRATA,

PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE MUNICIPAL.

ESPECIFICACAO MINIMA:

Fabricagao nacional
Em excelente Estado de Conservagao
Veiculo Bi combustivel
Cor prata ou branca
Potencia minima de 77 cv
Cambio automatic©

Ar condicionado
Com SEGURO TOTAL
Sem registro de sinistro
Sem avarias
QUILOMETRAGEM LIVRE

4.100,00R$1
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Obs. ALEM DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI
E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAgAO.

Cotacao de Precos oriainaria do processo de contratacao do ano de 2021. a saber:

Orgao Gerenciador: Prefeitura Municipal de Sao Valerio/TO.
Contrato n°: 003/2023
Data: 03/01/2022

CONCLUSAO:

Considerando o prego mensal sera de R$ 4.100,00 (Quatro mil e cem reais), coaduna-se com o objeto
da contraprestagao pretendida pela Administragao municipal, uma vez restar evidenciado que a
proposta apresentada representa economia ao cofre municipal face a manutengao dos valores
obtidos ainda em 2021. Assim temos: JB TRANSPOSES, inscrita no CNPJ sob o n° 08.724.688/0001-64,
com o valor mensal de R$: 4.100,00 (quatro mil e cem reais), totalizando o valor anual de R$ 49.200,00
(quarenta e nove mil e duzentos Reais).

SAO VALERIO/TO, aos 13 dias do mes de dezembro de 2022
'U j t

.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

“sSsSSPortaria
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DECLARACAO ORCAMENTARIA

SAO VALERIO/TO, aos 13 dias do mes de dezembro de 2022

SENHOR PREFEITO;

Levo ao conhecimento de Vossa Excelencia que com vistas a Locagao de veiculo tipo executivo simples
1.0, carroceria tipo sedan 04 portas, trio eletrico, Airbag frontal, ano modelo minimo 2021, Bl -
Combustivel, cor branca ou prata, para atender a necessidade do gabinete municipal, existem rubrica
orgamentaria para suportar as despesas oriundas do respectivo objeto, conforme relagao abaixo:

GABINETE MUNICIPAL

DOTACAO ORCAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA:
6rgao Modalidade ElementoProjeto/

Atividade
Categoria

economica
Grupo de
Despesa

SubfungdoUnidade
Orcamentdria

Funqao Programa
dede

Aplicocao despesa

3?3 9032.003040312203 02.01 04

PONTE DE RECURSO:

1.500.0000.000000/Recursos nao Vinculados de Impostos

Atenciosamente,

V V
SIENI SOARES AFONSO CARNERIO

Secretaria de Finangas



Prefeiturs Municipal deC;Sao ValerioPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

GABINETE DO PREFEITO
ADM. 2021/2024

Uniao. Trabalho e Prospcndade
mi- 2020*

DESPACHO

O procedimento fora aberto mediante a solicitagao da Subsecretaria de Administragao, anexada ao
presente, visando necessidade de LOCAgAO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO SIMPLES 1.0, CARROCERIA TIPO
SEDAN 04 PORTAS, TRIO ELETRICO, AIRBAG FRONTAL, ANO MODELO MINIMO 2021, Bl - COMBUSTIVEL, COR
BRANCA OU PRATA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE MUNICIPAL.

Considerando a necessidade de assegurar a locomogao do Prefeito em exercicio, e a inexistencia de
veiculo suficiente na frota municipal para superar a presente necessidade, bem como, a necessidade
imediata de garantir ao Poder Executivo a representatividade, que demanda de constantes
deslocamentos, perante os Governos Estadual e Federal, para proporcionar a continuidade e a
ampliagao na prestagao dos servigos publicos essenciais ao Municfpio de Sao Valerio.

Considerando que o valor utilizado foi o mesmo na contratagao anterior, representando economia
ao cofre municipal face a manutengdo dos valores obtidos ainda em 2021; Assim, temos: JB
TRANSPORTES, inscrita no CNPJ sob o n° 08.724.688/0001-64, com o valor mensal de R$: 4.100,00
(quatro mil e cem reais), totalizando o valor anual de R$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos
Reais).

Considerando ainda que em cumprimento do despacho inicial o procedimento recebeu manifestagao
financeira favoravel, inclusive registrando a rubrica orgamentaria pertinente a suportar a respectiva
despesa.

Considerando que o valor total auferido esta recepcionado peloart. 75, II c/c art. 176 da lei 14.133/2021,

devidamente regulamentada no ambito deste municipio pelo Decreto de Regulamentagao n.
028/2021.

DETERMINO, atraves do presente ato que seja realizada a contratagao, na forma direta, observando
todos os requisitos especiais da Lei n. 14.133/2021, uma vez, o valor total da despesa nao superar o

estabelecido do dispositivo legal acima asseverado e possibilitar de forma absoluta e imediata a

satisfagao do interesse publico.

Encaminhe os autos para autuagao junto a secretaria de administragao para a pratica dos demais atos

pertinentes.
Cumpra-se na forma recomendada.

SAO VALERIO/TO, aos 14 dias do mes de dezembro de 2022

PREFEITURA] MUNICIPAL DE SAO VALERIO
OLIMPttf DOS SANTOS ARRAES

PREFEITO MUNICIPAL


