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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

REQUISITANTE
I.1 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JURUTI

1.

suGESrÃo un oBJETo eARA coNTRAr,l,çÃo
2.1 REGISTRo DE PREÇo rARA FUTURA E EVENTUAL coNTnaraçÃo DE EMIRESA
PARA rocaçÃo DE vEICULoS E naÁqurNAs rARA ATENDER A sECRETARIA
2.

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
3. DESCRIÇÃo DA NECESSIDADE
3.1 A necessidade da contratação inicia pelo vencimento dos procedimentos licitatórios do ano de
2021 sendo imprescindível nova contratação para dar continuidade a serviços que não podem ser

interrompidos, por isso faz-se necessária a formalização de novo instrumento contratual, mediante
procedimento licitatório apropriado.
Considerando que a Secretaria Municipal de Meio ambiente não possui veículos e
maquinários suficientes para atender as demandas necessárias. e visa que com a locação em
contexto poderá estabelecer condições favoráveis e adequadas para o desenvolvimento das
atividades da secretaria, registra-se que o setor (fiscalização ambiental) não possui nenhum
veículo com as características elencadas neste termo, fato que impede o trabalho do setor de
fiscalização e de outros.

a

o

deslocamento de equipes/servidores para
realização de Í-rscalização, acompanhamento, entrega de materiais e diversas atividades por

Ademais,

Secretaria realiza

esta secretaria.

4. NORMATIVOS NORTEADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTRATAÇÃO
4.1
ljcitação deverá ser realizada utilizando-se a modalidade PREGÃO, em sua forma
ELETRONICA por SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO tipo MENOR pREÇo com
observância aos preceitos de direito público e, em especial da Lei n" 10.520 de 1710712002; do
'Decreto n" 10.024, de2010912019; Decretos no 7.89212013, Lei no 14.133 de 0110412021; IN" 40
de 2210512021, Decreto Municipal n'4.883 de 2510512021 e outras correlatas.

A

5. REQUISITOS MÍNIMOS PARA A CONTRAÇÃO E OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA
a) Os serviços a serem contratados se enquadrarn como comum. pois os padrões de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.
b) Os veículos deverão manter as suas características com os padrões de fabrica. não sendo
permitido o uso de qualquer letreiro, marca ou logotipo que identifique a empresa. exceto quando
solicitado pela Administração.
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c) Os veículos deverão estar em perfeito estado de conservação e ate 12 (doze) anos de uso em
razáo do benefício de Redução do risco operacional de paralisação de atividades. por falta de um
ou mais serviços, bem como sobre a questão da responsabilidade civil entre contratadas distintas.
d) Todos os condutores deverão ser apresentados pela CONTRATADA portando todos os
documentos necessários, Certidão Negativa de Antecedentes Criminais e vestuários formais e
apropriados assim como as carteiras de habilitação com a categoria compatível.
e) Os veículos deverão estar sempre à disposição da Administração, inclusive aos sábados.
domingos e feriados, para atender estritamente a necessidade do serviço. Somente serão recolhidos
em um prazo máximo de 24 horas pela CONTRATADA. para manutenções preventivas e
conetivas, quando solicitados pela Administração e mediante a devida substituição dos veículos
com similares características pelo prazo necessário à respectiva manutenção.
f) Em caso de avaria mecânica, acidente de trânsito ou qualquer outra falha que impeça o uso
regular dos veículos, a CONTRATADA deverá substituir o veículo avariado/acidentado a partir
da ocorrência, com imediata informação ao fiscal do contrato, que deverá ser efetuada por meio
formal ou e-mail.
g) Os veículos deverão possuir todos os equipamentos de segurança necessários e estar com a
documentação dos órgãos de fiscalização em dia.
:
6. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DA CONTRATAÇÃO
6.1 Para levantamento do quantitativo total estimado usou-se porbase os seiviços do ano anterior
com projeção de utilização maiorpara o ano de 2022para atender as necessidades dos setores de
fiscalização e poda. A contratação deverá atender à necessidade por um período de 12 meses.

ITEM

DESCRIÇAO
Com até l2 anos de
uso. Potência líquida no volante de 80 hp, motor
diesel, em perfeito estado de conservação. Todos
os equipamentos obrigatórios exigidos por lei.
Cobertura de seguro a danos pessoais e materiais
do veículo locado, e danos pessoais e materiais a
terceiros. Incluindo motorista.
CAÇAMBA TRUCADA - ATERRO - Com ate

RETRO ESCAVADEIRA
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anos

UND

QTD

MESES

UND
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l2

UND
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de uso. Tração 6X2, motor

diesel,

potência mínima l32CV. Capacidade mínima de
14m3, em perfeito estado de conservação. Todos
os equipamentos obrigatórios exigidos por lei.
Cobertura de seguro a danos pessoais e materiais
do veículo locado, e danos pessoais e materiais a
terceiros. Incluindo motorista.

ESTTMATM DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1 Para estimativa de preços será utilizado a tN

65121

em seu Art. 2o, da INSTRUÇÃO

NORMATM No 65, DE 07 DE JULHO DE 2021 do MINISTERIO

DO

PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃOISECRETARTA DE GESTÃO que
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dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a reahzaçáo de valor estimado obtido
a parlr de método matemático aplicado em serie de preços coletados.

a) Metodologia aplicada:
A metodologia aplicada foi com

base no orçamento realizado com três fornecedores potenciais.
NIEDIA E VALOR ESTIMADO

Contratação de empresa (s) especializada (s) para CONTRATAÇÃo or oupnESA ESPECIALLZADA pARd PRESTAÇÃo
LOCAÇAO DE VEICULOS AUTOMOTORES e MAQTIINAS PESADAS
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anos de uso. Potência

liquida no volante de 80

hp,

rnotor diesel, em perfeito estado

de conseilaçâo. Todos os
equipamentos obrrgatórios
exigidos por lei Cobeftura de
seguro a dalos pessoais e

I

UND

I

t2

R$ 22.s00,00

t2

R$ 20.s00,00

Às
22.000,00

R$ 23.000,00

RS 22.5()(),0{)

R$ 270.000,00

R$ 21.000,00

RS 2().500,(o

R$ 246.000,00

materiais do veículo locado, e
dmos pessoais e materíais a
terceiros. Incluindo motorista.

CAÇAMBA

ATERRO

TRUCADA

Com ale 12 anos de

uso. Tração 6X2, motor diesel,
l32CV.
Capacidade mínima de 14m3, em
perfeito estado de consenação.

potênciâ minima

)

Todos os

equipamentos
por lei.

obrigatórios exigidos
Cobertura de seguro

a

UND

f$
20.000,00

danos

e materiais do veículo
locado, e dmos pessoais e
pessoais

materiais

a

terceiros. lncluindo

môtorist

R$ 516.000,00
VALOR TOTAL GER{L

JUSTIFICATIVA DE PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
8.1 Considerando a especificidade do objeto a ser licitado, entendemos que cabe o parcelamento
do mesmo, em ruzáo de tratar-se de uma intermediação direta entre a Administração Pública e o
efetivo prestador de serviço, contratação no âmbito da qual fica o intermediário (empresa
credenciada) possibilitando maior celeridade, economia, fiscalização e controle dos gastos.
O objetivo é registrar preços fomecidos por empresas não havendo prejuízo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, e nem restrição ao caráúer competitivo da
licitação, oportunizando participação de diversos segmentos de fornecedores do serviço.
8.

9. CONTRATAÇOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
9.1 Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes paru a viabilidade e contratação
desta demanda, sendo a contratação gerenciada diretamente entre a Administração Pública e o
fornecedor.
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rO. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
10.1 Quanto a questão dos impactos ambientais, a contrataçáo em tela, tem como base observar as

informações contidas

no Guia Nacional de Licitações

Sustentáveis", disponibilizado pela
"http://www.agu.gov.brlpage
/content/detail/id_conteudol400787", a CONTRATADA deverá atender, no que couber, os
critériosdesustentabilidade,inseridosagoranosprincípiosdaaplicaçãodalei 14.13312021.
A contratada deverá:
10.2 Promover práticas de sustentabilidade ambiental, quando da execução dos serviços,
utilizando produtos biodegradáveis, atóxicos, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2
economizando energia, gás, água, assim como separar seletivamente os resíduos oriundos da
prestação dos serviços.
10.3 Deverâ realizar treinamento periódico dos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em
especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de
resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.
10.4 Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que venha a
ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras substâncias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolução CONAMAn" 362,
de23106 12005, e legislação corelatas.
10.5 Prever a destinação ambiental adequada das baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto
na Resolução CONAMAn" 257, de 30 de junho de 1999.
10.6 Providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis
originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou centrais de armazenamento
mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao estabelecimento que
houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua destinação final
ambientalmente adequada, nos termos da Instrução Normativa IBAMA no 01, de 18/03/2010,
conforme artigo 33, inciso III, da Lei no 12.305, de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos,
artigos 1o e 9o da Resolução CONAM A no 416, de 3010912009, e legislação correlatas.

Consultoria-Geral da

União

no

sítio

RESULTADO PRETENDTDO COM A CONTRATAÇÃO
A contratação tem por finalidade o perfeito cumprimento de suas funções institucionais, e
prover os meios que possibilitem a execução de suas metas para que os mesmos atendam
adequadamente às necessidades do que nos propomos a executar em benefício da coletividade,
11.

11.1

enquanto serviço público, buscando sempre a melhoria dos serviços prestados por este órgão, para
o alcance e sucesso da atuação administrativa da Secretaria.

A

opção pela locação, decorre em virtude de ser um meio mais eficiente para a finalidade
desejada. A locação, propicia inúmeros gaúos, entre podemos destacar:
1- O fim dos gastos com pagamento de emplacamento e licenciamento;
2- A eliminação da preocupação com o transporte de veículos para os locais de utilização;
3- O fim da preocupação com o seguro de automóveis; a pesquisa e a contratação desse
serviço ficam aos cuidados da locadora, e o custo da cobertura é incluído no aluguel;
4- A prescindibilidade de participar da manutenção preventiva e do controle da garantia
(peças, carroceria e mão-de-obra);
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5- Processo de recuperação dos veículos acidentados tratado pela locadora;
6- Fornecimento de carro-reserva em caso de desfalque na frota;

78-

Renovação periódica da frota;

Ausência de preocupações na renovação, bem como de trabalho na venda dos veículos
usados;

9- Ampliar a

capacidade de atendimento das demandas dos setores que necessitam de
maquinarios para realização de atividades;

12. JUSTIFICATIVA DE VIABILIDADE
12.1 Assim, considerando o exposto, a pesquisa de preços realizada. o levantamento do orçamento
estimado da licitação e a existência de recursos orçamentários para cobertura do mesmo.
entendemos ser VIAVEL e NECESSARIA a contratação demandada.

Juruti/PA

Norrva
NAYME LOPES DOLZANE DO COUTO
Secretária Municipal de Meio Ambiente

Decreto n'4.49512021.

-

03 de fevereiro de 2022

