ESTUDO PRELIMINAR
Rev.03
Esclarecimento: esta revisão tem por objetivo
atender à solicitação de aumento de quantitativos,
conforme despacho da Gerência Geral datado de
02/09/2021, no âmbito do processo digital 1048900.
1. DIRETRIZES GERAIS
1.1. Normativos que disciplinam os serviços a serem contratados, de acordo com a sua
natureza:
1.1.1. Constituição Federal de 1988;
1.1.2. Lei e resoluções CAU/BR:
1.1.2.1. Deliberação Plenária DPOBR Nº 0094-12/2019 (Homologa as
Diretrizes para utilização de veículo oficial nas autarquias do CAU);
1.1.3. Lei no 8.666/1993 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências);
1.1.4. Lei no 10.520/2002 (Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços
comuns, e dá outras providências);
1.1.5. Lei complementar no 123/2006 (Institui o Estatuto Nacional da Microempresae
da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213,
ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189,
de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990;
e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996 e no 9.841, de 5 de outubro
de 1999);
1.1.6. Lei complementar no 147/2014 (Altera a Lei complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e as Leis no 5.889, de 8 de junho de 1973, no 11.101, de 9 de
fevereiro de 2005, no 9.099, de 26 de setembro de 1995, no 11.598, de 3 de
dezembro de 2007, no 8.934, de 18 de novembro de 1994, no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, e no 8.666, de 21 de junho de 1993; e dá outras providências);
1.1.7. Decreto no 8.538/2015 (Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores
familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e
sociedades cooperativas nas contratações públicas de bens, serviços e obras no
âmbito da administração pública federal);
1.1.8. Decreto no 10.024/2019 (Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa
eletrônica, no âmbito da Administração Pública Federal);

1.1.9. Decreto no 3.555/2000 (Aprova o Regulamento para a modalidade de licitação
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns);
1.1.10. Decreto no 9.287/2018; (Dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela
Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional.);
1.1.11. Instrução Normativa no 05/2017- MPOG (Dispõe sobre as regras e diretrizes do
procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no
âmbito da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional);
1.1.12. Instrução Normativa no 03/2008 – MPOG; (Dispõe sobre a classificação,
utilização, especificação, identificação, aquisição e alienação de veículos oficiais
e dá outras providências.);
1.1.13. Decreto-Lei 5.452/1943 (Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho);

1.2. Analise da contratação anterior e série histórica, visando identificar as inconsistências
ocorridas nas fases de planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e
Gestão do Contrato, com a finalidade de prevenir a ocorrência dessas nos ulteriores
Termos de Referências ou Projetos Básicos:
1.2.1. Problemas com forma de abastecimento do veículo (Vale card)
1.2.1.1. Recusado na maioria dos postos de combustível: Em várias situações,
a ação de fiscalização ficou em segundo plano, considerando que, por não
conseguir abastecer o veículo, a ação tinha que ser interrompida para que
fosse localizado algum posto que aceitasse este cartão;
1.2.1.2. Problema no sistema: Ocorrências de locais que diziam aceitar; todavia,
no momento do pagamento, o cartão não passava e, por este sero único
meio de pagamento que a empresa disponibilizava ao motorista, este se
encontrava desprovido de recurso para arcar com o abastecimento;
1.2.1.3. Saldo insuficiente: Por falta de controle do saldo deste cartão, ou
ausência de recarga do mesmo, a questão pontuada no item anterior já se
repetiu;
1.2.2. Diárias para viagens (motoristas)
1.2.2.1. Hospedagem distante da área de atuação em viagens: O valor
estabelecido para este fim, pela empresa vencedora em sua proposta,
verificou-se, no decorrer da prestação do serviço, ser extremamente baixo,
resultando em hospedagens situadas em locais muito distantes da área de
atuação da fiscalização. Impactando, pela manhã, na hora de início das
ações de fiscalização e, no fim do dia, no aumento da jornada de trabalho
do motorista, resultando em de pagamento de hora-extra a este, assim
como descumprimento do número de horas máximas de trabalhopermitidas,
por lei, à categoria;
1.2.2.2. Hospedagem precária: Em encontro ao baixo valor de diária
estabelecido pela empresa, muitas vezes o motorista, em ações fora da
região metropolitana, foi colocado em hospedagem coletiva, com

banheiros sem higiene (coletivo), local barulhento e/ou sem café da manhã
- uma vez que quem escolhia a hospedagem, dentro do valor
correspondente à diária, era a empresa, sem a participação do funcionário.
Desta forma, o motorista, por ficar noite em claro, ou mal dormida, passava
o dia de trabalho sonolento e insatisfeito;
1.2.2.3. Dificuldade em encontrar hospedagem: Praticamente em todas as
ações de viagem, o motorista chegava à região sem ter onde se hospedar,
considerando que, em razão do preço elevado das hospedagens em
algumas regiões do estado, a empresa não encontrava local que se
enquadrasse no valor que dispunha para tal. Na maioria das vezes, o
profissional, ao fim do dia, cansado do deslocamento geográfico, sucedido
da realização das ações de fiscalização no local de destino, ainda não
tinha posicionamento, por parte da empresa, de onde ficaria hospedado,
tendo este que, por conta, sem opção e cansado, percorrer a localidade
em busca de hospedaria que se enquadrasse no valor especificado, tendo
ainda que submeter o local à aprovação da empresa.
1.2.3. Motoristas despreparados
1.2.3.1. Motorista insatisfeito: Pelas más condições de trabalho, diversos
motoristas descontavam sua insatisfação na direção ou na pessoa do fiscal,
sendo agressivo, desobediente e não receptivo às orientações sobre o
trabalho;
1.2.3.2. Conduta inapropriada: Direção agressiva; nervosismo na condução
(xingamentos, buzinaço, ultrapassagem sem segurança no transito); uso
de linguajar chulo; postura não condizente com o órgão, em atitudes
pessoais, nos momentos que aguardava o fiscal à frente da obra, o
constrangendo e manchando a imagem do conselho (conversas ao telefone,
conversas com transeuntes ou vizinhos do local fiscalizado); vestimenta
inapropriada (calça de cintura baixa em conjunto com blusa curta);
realização de ligação telefônica ou acesso de vídeos ou áudios no celular,
em volume alto, enquanto o fiscal redigia seus relatórios ou estudava o caso
antes de realizar a sua ação;
1.2.3.3. Experiência em veículos diferente do utilizado: A maioria dosmotoristas
que eram contratados possuíam experiência profissional em direção de
caminhões ou ônibus e não como motorista executivo ou de veículos de
passeio. Desta forma, o reflexo disso na direção era muito influente, fossem
na realização de curvas muito “abertas” ou na condução ofensiva do veículo,
em detrimento à defensiva, ocorrências que assustavam os fiscais;
1.2.3.4. Dupla jornada: Falta de controle e exigência, por parte da prestadora do
serviço, de exclusividade no desempenho da sua atividade, considerando
que a jornada de trabalho desempenhada pelo CAU não permite conjugação
com outra atividade, de forma que este tenha horas de

descanso necessárias para garantir a segurança e atenção que o seu
trabalho exige, tendo em vista que responde pela integridade física de
terceiros. Todavia, já tivemos casos de motoristas que conjugavam oserviço
no CAU com o serviço de motorista de aplicativo (sem descanso), assim
como trabalho como porteiro e vigilante.
1.2.4. Emplacamento
1.2.4.1. No último contrato, o emplacamento dos veículos foi realizado noestado
de Minas Gerais, o que gerava um certo estranhamento e desconfiança em
parcela da população que via o carro, especialmente as de áreas mais
hostis, isto em função da identificação visual do veículo (adesivagem)
associar a sua atuação exclusivamente ao estado do Rio de Janeiro, como
sua jurisdição de atuação.
1.2.5. Insulfim (problemas)
1.2.5.1. Nos vidros dos veículos atuais, foram instalados insulfilms, visando a
segurança e proteção aos raios solares; todavia, esta instalação não
contemplou o vidro dianteiro, situação que foi se apresentando necessária
ao longo do uso, em especial pela característica climática predominante no
estado. Desta forma, o motorista e o passageiro, da frente, padeciam da
forte incidência solar vinda de fronte, respectivamente pela insolação nas
mãos, ao volante, e nas pernas.
1.2.6. Celular do condutor
1.2.6.1. No quesito utilização no transito (app de geolocalização), atualmente,
o celular utilizado para este fim é o pessoal do motorista ou o corporativo do
fiscal; desta forma, os problemas pontuados nesta dinâmica de utilização
são, no tocante a:
Motorista:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Sobreposição do mapa com notificações de mensagens intermitentes;
Distração no trânsito e na visibilidade do mapa com chamadas
telefônicas;
Fim do pacote de internet, não permitindo utilização dos aplicativos de
localização;
Déficit de carga do aparelho celular, considerando o uso ininterrupto
(pessoal e profissional);
Utilização dos dados e franquia de telefonia, pessoal, do motorista para
questões de trabalho;
Dentre outros.

Fiscal:
i.

Impedimento, durante o percurso,
relacionadas a seu trabalho;

de

realização

de

atividades

ii.
iii.

Déficit de carga do aparelho celular, considerando o uso ininterrupto
(inerente ao trabalho e no trânsito);
Dentre outros.

1.2.6.2. No quesito contato entre as partes, reiteradas vezes já ocorreu de
funcionários da Autarquia ficarem sem contato com o motorista,
especialmente no desempenho das atividades de fiscalização, situação em
que, muitas vezes, não é possível o motorista estacionar no local em que o
fiscal está atuando, assim como também durante período de intervalo na
jornada para o almoço, ocasiões estas que as partes não sabem a
localização um do outro ou o funcionário da autarquia não sabe a
localização do veículo. A saber:
i.
ii.
iii.
iv.

Pane no celular do motorista;
Déficit de carga no celular do motorista;
Falta de internet no celular do motorista, situação em que não chegava, a
este, mensagem enviada para encontrar o funcionário;
Dentro outros.

Considerando a necessidade de uso do aparelho celular como instrumento de
contato entre o motorista e os funcionários da CONTRATADA, em especial no
desempenho das atividades de fiscalização, situação em que, muitas vezes, não é
possível o motorista estacionar no local em que o fiscal está atuando; considerando
que há necessidade, intermitente, de utilização dos aplicativos de navegação pelo
celular (sendo estes mais atualizados, dinâmicos, de fácil leitura, com indicadores de
área de risco e situação atualizada do trânsito, que os aparelhos exclusivos de GPS);
Considerando que este recurso precisa de internet satisfatória para funcionar,
assim como estar sempre com carga, há necessidade deste aparelho ser à parte do
aparelho pessoal do motorista, tendo em vista que, na situação atual, é gasta a internet
pessoal deste profissional ou é utilizado o telefone do fiscal, o que o impede de realizar,
durante o percurso, atividades relacionadas a seu trabalho. Ademais, considerando a
utilização de telefone pessoal, durante o percurso e uso do aplicativo de navegação,
ocorrem sobreposição de chamadas telefônicas e notificações de mensagens,
interferindo na atenção do condutor e na visualização do navegador.
É importante ressaltar a ocorrência de o fiscal e o motorista, por algumas vezes,
já terem ficado sem contato, em função de fim da carga da bateria do celular do
condutor e/ou problemas técnicos do mesmo.
1.2.7. Carro com problemas em função do terreno
1.2.7.1. Em função da pouca distância entre o solo e a lataria do veículo,
agregada a sua limitação de tração, em terrenos barrentos e enlameados,
durante fiscalização de obras em loteamento sem pavimentação, assim
como em zona rural, tanto o sedan PRISMA quanto a minivan SPIN já
ficaram atolados. Como exemplo, podemos citar, respectivamente, ação

em novembro de 2019, em Campos dos Goytacazes, e Nova Iguaçu, há
cerca de 2 anos; situações que impossibilitaram a realização defiscalização
em obras sem responsável técnico e ao atendimento de denúncia.
1.2.7.2. Problemas de potência e tração também ocorreram em terrenos muito
íngremes e escorregadios, inviabilizando a realização da ação e o não
atendimento da demanda. Como exemplo, pode ser citada ação em
Teresópolis, na qual a minivan SPIN derrapou, não tendo força para vencer
o aclive, pavimentado, porém molhado de chuva. Também com a minivan
SPIN, embora mais afastada do solo que o PRISMA, em outo loteamento
no Norte Fluminense, esta teve sua continuidade de percurso retida, pelo
terreno acidentado, uma vez que o fundo da lataria ficou em contato com o
solo, não permitindo prosseguir;
1.2.8. Pernoite do veículo
1.2.8.1. Ausência de previsão no edital e no contrato dos requisitos do local onde
os veículos deveriam pernoitar – o contrato anterior foi celebrado quando o
CAU se situava em uma sede alugada onde não havia disponibilidade de
vagas. Quando a instituição adquiriu uma sede própria com onze vagas de
garagem, houve um entendimento de que faria mais sentido que os veículos
permanecessem nas vagas próprias, para facilitara logística e evitar uma
série de riscos. No entanto, como o contrato era omisso nesse tema, esta
decisão gerou uma série de conflitos de entendimentos entre advogados e
gestores do CAU.
1.2.9. Ausência de previsão da renovação da frota
1.2.9.1. Mediante quilometragem rodada, o que gera desgaste dos veículos – o
contrato anterior previa uma quilometragem inicial máxima de 10.000km, no
entanto, não previa a renovação do veículo a partir de determinada
quilometragem. Ao decorrer da execução do contrato, os veículos
começaram a apresentar problemas com maior frequência, exigindo
manutenção mais frequente e inviabilizando o uso do veículo em
determinadas ocasiões pontuais;
1.2.10. Ausência de justificativa e requisitos para os cursos exigidos aos
motoristas
1.2.10.1. O contrato anterior previa a comprovação de realização de cursos pelos
motoristas (primeiros socorros, direção defensiva e relaçõeshumanas). No
entanto, não havia nenhum critério objetivo para enquadramento destes
cursos, tais como carga horária, se deveria ser presencial ou online, dentre
outros. Esta falta de critérios acabou gerando uma exigência evasiva no
Contrato;
1.2.11. Ausência de previsão contratual de cobrança de comprovantes de
atendimento às Leis trabalhistas

1.2.11.1. O contrato anterior não previa comprovação periódica de cumprimento
de direitos trabalhistas, tais como carteira assinada, comprovante de férias,
pagamento de FGTS, dentre outros. Isto expõe o CAU/RJ a riscos de
responder solidariamente a eventuais processos trabalhistas;
1.2.12. Ausência de verificação periódica da garantia do contrato e do seguro dos
veículos
1.2.12.1. Este foi um problema na gestão do contrato; pois, devido à ausência de
um manual de fiscalização de contratos no CAU/RJ, não se fazia claro quem
deveria realizar a verificação dessas garantias;
1.2.13. Ausência de requisitos que garantam a flexibilidade na contratação de
novos veículos ou dispensa de veículos existentes
1.2.13.1. O contrato não previa que a contratante pudesse unilateralmente
dispensar um dos veículos, o que gerou impasse quando a Presidência quis
devolver um dos veículos e à contratada não aceitou esse pedido, alegando
ausência de previsão contratual;
1.2.14. Ausência de comprovação de manutenção periódica – a ausência de
critérios objetivos, que comprovassem a manutenção periódica do veículo,
acabou provocando problemas de manutenção de peças, que exigiu o
deslocamento do carro para oficinas de manutenção inviabilizando o uso dos
veículos em algumas situações pontuais;

2. DIRETRIZES ESPECÍFICAS
2.1. Para a Identificação da necessidade da contratação:
A fiscalização do exercício da profissão de arquitetura e urbanismo é uma das
principais missões do Conselho, conforme estabelece o §1º do art. 24 da Lei Federal
12.378/2010. Esta fiscalização se dá em todo o território estadual, onde a profissão esteja
sendo exercida, notadamente em canteiros de obras. Sendo assim, os agentes de fiscalização
do Conselho necessitam de recursos que permitam o seu deslocamento de forma ágil dentro
do estado, para apurar denúncias e realizar ações de fiscalização de rotina, conforme
planejamento estratégico do setor. A título de exemplificação, o planejamento para o ano de
2020 prevê a realização de mil ações de fiscalização in loco, além de vinte e uma viagens ao
interior do estado. Sendo assim, a contratação de serviços de locação de veículos com mão
de obra de motoristas mostra-se como essencial para garantir a realização desta que é uma
das principais atividades finalísticas do Conselho.
Destaca-se que a mão de obra de motorista se faz necessária a fim de evitar o acúmulo
de preocupações aos agentes de fiscalização durante suas ações, tais como:


Direção defensiva;



Busca por estacionamentos;



Manutenção preventiva;



Busca por combustível;



Dentre outros.

Soma-se a isso o fato de que a condução de veículos causa um cansaço físico e mental
natural, que pode prejudicar a concentração e a produtividade dos fiscais, durante as ações
propriamente ditas.
Ao contratar motoristas, a Instituição promove melhores condições de trabalho aos
agentes de fiscalização que, por sua vez, poderão dedicar mais foco e atenção a suas
atividades principais, resultando em ganhos de produtividade e qualidade, quando comparado
a uma situação em que também tivessem que conduzir veículos.
Além disso, o Concurso Público de provisão de cargos, que contratou os atuais três
agentes de fiscalização da autarquia, não previu como requisito a posse de carteira de
habilitação.
Além das atividades de fiscalização, o serviço de transporte, com mão de obra de
motorista, também pode ser utilizado por outros setores do CAU/RJ para a realização de
diversas atividades, tais como:


Transporte de funcionários, conselheiros e convidados para a realização de
atividades externas (palestras, seminários, atendimentos itinerantes,reuniões,
etc.);



Entrega de correspondências diversas (carteiras profissionais, ofícios,
documentos de fiscalização, etc.);



Transporte de equipamentos necessários à realização de eventos;



Dentre outros.

Ademais, a circulação de veículos oficiais do CAU/RJ, pelo território estadual, contribui
para que a sociedade possa conhecer a Autarquia e tenha interesse em buscar pelos seus
serviços, quando necessário. Portanto, para além do objetivo imediato de necessidade de
transporte de pessoal, estes veículos possuem um benéfico caráter publicitário.
Por todo o exposto, fica caracterizada a necessidade desta contratação.

2.2. Referência aos instrumentos de planejamento do órgão:
A nível nacional, a contratação de serviços de transporte, com mão de obra de
motoristas, está diretamente relacionada à missão instrucional do CAU, que é: “promover
arquitetura e urbanismo para todos”, além do objetivo de “tornar a fiscalização um vetor de
melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo”.
A nível estadual, esta contratação está prevista dentro do plano de ação nº 1 do
Planejamento Estratégico institucional do ano de 2020, sob responsabilidade da Gerência

de Fiscalização, intitulado: “diversificar a atuação da fiscalização no estado, priorizando a ação
orientativa e combatendo o exercício ilegal”. Dentro deste plano de ação, constam as metas
de realizar 1.000 ações de fiscalização in loco e 21 ações de fiscalização itinerantes no interior
do estado.

2.3. Requisitos da contratação:
2.3.1. Requisitos necessários ao atendimento da necessidade
2.3.1.1. Ter objeto social compatível com o objeto do contrato, a saber: locação
de automóveis com motorista;
2.3.1.2. Os deslocamentos ocorrerão dentro do território do Estado do Rio de
Janeiro, incluindo todos os seus 92 municípios;
2.3.1.3. Para os motoristas, será adotada jornada não superior à 40 (quarenta)
horas semanais e 8 (oito) horas diárias, sendo facultada a compensação de
horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de
trabalho, conforme disposição do inciso XIII do art. 7° da Constituição
Federal de 1988;
2.3.1.4. A jornada diária de 8 (oito) horas de trabalho será realizada de segunda
a sexta-feira no horário compreendido entre 09h (nove horas) 18h (dezoito
horas), respeitando o intervalo de uma hora para o almoço, podendo haver
deslocamento do horário mediante acordo prévio;
2.3.1.5. Eventualmente, existirá a necessidade da prestação de serviços dos
motoristas para trabalho aos sábados, domingos e feriados, previamente
informadas pelo CAU/RJ, e devendo haver o pagamento de horas extras;
2.3.1.6. De acordo com a conveniência do serviço e as necessidades do
CAU/RJ os horários de início e final do expediente poderão ser alterados,
bem como o horário do intervalo de almoço, respeitando os limites de carga
horária estabelecidos pela legislação trabalhista;
2.3.1.7. Somente poderão dirigir os veículos oficiais condutores habilitados e
expressamente autorizados pelo CAU/RJ, mediante comprovação de
atendimento aos requisitos estabelecidos;
2.3.1.8. A CONTRATADA deverá fornecer mão de obra de motorista com
regime de dedicação exclusiva, devendo o funcionário estar disponível
para o trabalho dentro do horário da jornada e com exclusividade, incluindo
as viagens, sendo vedado o registro de outras atividades na Carteira de
Trabalho ou investidura em cargo público. A CONTRATADA deverá garantir
que os motoristas tenham pelo menos 11 horas de descanso entre uma
jornada e outra de trabalho, conforme disposto no § 3° do art. 235-C da CLT.
2.3.1.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar, a cada um dos motoristas, um
aparelho celular com pacote de dados suficientes para utilização de
aplicativo de navegação durante todo o expediente (Ex. Waze e Google
Maps) e também para permitir o contato dos usuários da CONTRATANTE

com
o
condutor
do
veículo.
Obs: Todos os custos deste aparelho, como suprimento e manutenção,
ficarão a cargo da CONTRATADA.
2.3.1.10. Quanto ao MOTORISTA: Os funcionários da CONTRATADA, por ela
recrutados, em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade,
designados para a execução dos serviços de motorista deverão atender,
dentre outros, aos seguintes requisitos mínimos:
i.

Qualificação para o serviço das atividades que lhe foremconfiadas;

ii.

Pontualidade, cordialidade e assiduidade ao trabalho;

2.3.1.10.3.
Cumprir a escala de serviço, observando pontualmente os
horários de entrada e saída;
2.3.1.10.4.
Atender ao princípio da urbanidade e apresentar-se sempre
com uniformes completos, limpos e com crachá;
2.3.1.10.5.
Os uniformes dos motoristas, que deverão ser fornecidos pela
CONTRATADA, devem ser condizentes com a atividade a ser
desempenhada no órgão CONTRATANTE, compreendendo peças
para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do
custo para o seu empregado, observando os seguintes pontos:


Calça jeans ou social comprida (preta ou azul marinho);



Jaqueta social manga comprida (preta ou azul marinho);



Camisa social manga comprida ou curta, ou camisa polo de manga
curta (branca, cinza, preta ou azul marinho contendo o nome da
empresa impresso ou bordado);



Par de sapatos (preto ou marrom) e par de meias social (preta,
marrom ou azul marinho).

2.3.1.10.6.
O
motorista
deverá
manter-se
atento,
ocupando
permanentemente o local designado para o exercício de suas funções,
não se afastando para atender chamados ou cumprir tarefassolicitadas
por terceiros;
2.3.1.10.7.

Zelar pelo Patrimônio do Conselho;

2.3.1.10.8.
Manter sigilo das informações que, porventura, venha a tomar
conhecimento em função de suas atribuições. Em caso de
descumprimento do sigilo de informações, a Administração procederá
à análise e aplicação das sanções administrativas cabíveis, sem
prejuízo das sanções nas esferas penal e civil;
2.3.1.10.9.
Utilizar os veículos oficiais exclusivamente a serviço da
contratante, ou para realização de serviços de limpeza,

abastecimento e manutenção;
2.3.1.10.10. Pertencer ao quadro de empregados da contratada, mediante
apresentação de cópia do contrato de trabalho e carteira de trabalho
assinada.
2.3.1.10.11. Zelar pela conservação dos veículos oficiais colocados à sua
disposição;
2.3.1.10.12. Não utilizar os veículos em situação irregular, comunicando à
Administração e/ou à Fiscalização do Contrato a ocorrência de
quaisquer ocorrências ou avarias relacionadas com o veículo sob sua
responsabilidade que venham a comprometer a sua utilização ou seu
estado de conservação;
2.3.1.10.13. Zelar pela segurança, manutenção e conforto dos veículos,
devendo efetuar, diariamente, antes do início da jornada de trabalho, a
inspeção de componentes, especialmente os que impliquem em
segurança, manutenção e conforto, tais como: ar condicionado;
calibragem dos pneus; funcionamento dos freios; luz e sinaleiras de
direção; limpadores de para-brisa; nível de combustível; nível de água
no sistema de refrigeração; nível de óleo no motor; extintor de incêndio;
triângulo de sinalização; chave de roda; roda sobressalente;etc.
Obs.: Deverá ser comunicado à Administração e/ou à Fiscalização do
Contrato, pelos meios mais rápidos disponíveis, os imprevistos
ocorridos e também tomar as providências imediatas que tais casos
exigirem;
2.3.1.10.14. Zelar pela manutenção de um ambiente de trabalho tranquilo e
livre de conflitos;
2.3.1.10.15. Providenciar a limpeza dos veículos (principalmente interna,que
possam ser feitas sem a necessidade de serviço especializadode
lavagens, tais como a retirada de pequenas sujidades dos tapetes,
embalagens, latas, papeis e garrafas plásticas) antes, durante e após
o cumprimento do serviço, mantendo o veículo em perfeitascondições
de utilização;
2.3.1.10.16. Comunicar ao empregador (CONTRATADA) as falhas
observadas nos veículos, para proporcionar a adoção das providências
de conserto;
2.3.1.10.17. Possuir habilitação na categoria “B” para conduzir os veículos
oficiais, transportando os Servidores da CONTRATANTE ou pessoas
por ela autorizadas;
2.3.1.10.18. Cumprir todas as normas da legislação de trânsito e portar-se
sempre de maneira defensiva quando da condução do veículo;

2.3.1.10.19. Não exceder os limites de velocidade e de peso dos veículos,
conforme determinados por lei ou pelos órgãos competentes;
2.3.1.10.20.

Não fumar cigarros ou assemelhados no interior dos veículos;

2.3.1.10.21. Manter veículo sempre abastecido com combustível;
2.3.1.10.22. Planejar antecipadamente o percurso a ser efetuado; traçando,
sempre, o itinerário mais econômico e seguro para execução de cada
serviço que lhe for determinado;
2.3.1.10.23. Utilizar, assim como solicitar aos passageiros, o uso do cinto de
segurança, comunicando ao fiscal do contrato os nomes do(s)
servidor(es) que se negue(m) a fazê-lo;
2.3.1.10.24. Dar conhecimento imediato ao empregador e ao Fiscal do
Contrato acerca de eventuais multas ou qualquer outra penalidade por
infração de trânsito;
2.3.1.10.25. Não conduzir
CONTRATANTE;

terceiros,

sem

prévia

autorização

da

2.3.1.10.26. Orientar e auxiliar os serviços de carga e descarga, bem como
embarque e desembarque, inclusive com auxílio de equipamentos
elétricos e mecânicos como elevadores de carga e de passageiros
PNE;
2.3.1.10.27. Portar diariamente Carteira de Habilitação, categoria “B”, sempre
atualizada;
2.3.1.10.28. Guardar o veículo em local apropriado, resguardando-o de furtos
ou roubos, assim como de perigos mecânicos e ameaças climáticas;
2.3.1.10.29. Em caso de sinistro com veículo oficial, o motorista deve, depois
de tomar todas as providências legais, comunicar o ocorrido à
CONTRATANTE e realizar o registro de ocorrência, independente da
ocorrência ou não de vítimas;
2.3.1.10.30. Preencher os formulários próprios da Administração para
controle de tráfego de veículos, com indicação da quilometragem,
trajeto, horários de saída e entrada nas garagens, e outras
observações que se façam pertinentes;
2.3.1.10.31. Realizar
atividades
de
transporte
e
entrega
de
correspondências, equipamentos e materiais diversos, conforme
orientação da CONTRATANTE;
2.3.1.10.32. Os motoristas deverão programar as atividades de
abastecimento, limpeza e manutenção de forma que não haja impacto
no desempenho das atividades solicitadas pela CONTRATANTE.
Caso não seja possível, deverá solicitar

autorização prévia à CONTRATANTE com pelo menos 24 horas de
antecedência.
2.3.1.10.33.

Perfil mínimo exigido para a função:

2.3.1.10.33.1.

Estar habilitado na categoria “B”;

2.3.1.10.33.2.
Certificado de Curso, PRESENCIAL, de DIREÇÃO
DEFENSIVA, com carga horária mínima de 12 horas aula,
incluindo as disciplinas da legislação de trânsito e direção
defensiva com prática no simulador ou em veículo (o certificado
poderá ser apresentado em até 6 meses, a contar da assinatura
do contrato);
Obs.: utilizados como referências os parâmetros do curso oferecido pela escola pública de
trânsito do Detran-RJ (http://www.detran.rj.gov.br/_documento.asp?cod=8380).
2.3.1.10.33.3.
Certificado de Curso PRESENCIAL de PRIMEIROS
SOCORROS, com carga horária mínima de 20 horas aula,
incluindo manobras de ressuscitação cardiopulmonar, manobras
de contenção de sangramentos e manobras de proteção a
queimaduras (o certificado poderá ser apresentado em até 6
meses, a contar da assinatura do contrato).
Obs.: utilizados como referências os parâmetros do curso oferecido pelo SENAC-RJ
(https://www.rj.senac.br/cursos/saude/primeiros-socorros/).
2.3.1.10.33.4.
Certificado de Curso de NOÇÕES BÁSICAS DE
MECÂNICA AUTOMOTIVA, com carga horária mínima de 14
horas aula (o certificado poderá ser apresentado em até 1 ano,
a contar da assinatura do contrato).
Obs: utilizado como referência os parâmetros do curso oferecido gratuitamente e online pelo
SENAI (https://www.ead.ms.senai.br/cursos/iniciacao_profissional/?id=15).
2.3.1.10.33.5.
Certificado de Curso de MOTORISTA EXECUTIVO, com
carga horária mínima de 120 horas aula, incluindo rotas
alternativas; medidas de prevenção; postura profissional;
relacionamento interpessoais; como ter uma boa comunicação;
como evitar assaltos nos semáforos; como se portar durante um
assalto;
procedimentos
de
paradas
em
semáforos;
procedimentos de segurança nas saídas, deslocamentos e
chegadas; prevenção contra sequestros e assalto (o certificado
poderá ser apresentado em até 1 ano, a contar da assinatura do
contrato).
Obs: utilizado como referência os parâmetros desse curso oferecido online pelo PORTAL
EDUCA (https://www.portaleduca.com.br/curso/motorista-executivo.html); PORTAL DE
CURSO
RÁPIDOS
(https://www.portaldecursosrapidos.com.br/cursos/motoristaexecutivo.html?gclid=CjwKCAjwvZv0BRA8EiwAD9T2VZH3nHaSanKYlu_7wxCZOB3jf5BKC

VnxKmlRFMdNC4_WZzg55FSOzRoCOgUQAvD_BwE);
e
PORTAL
(https://portalcurso.com.br/curso/motorista-executivo). A saber:

DE

CURSOS

Carga horária:




10 a 280 h (PORTAL EDUCA);
280h (PORTAL CURSOS RÁPIDOS);
120h (PORTAL CURSOS).

Custo:




R$ 79,90 (Portal Educa);
R$ 89,00 (Portal de Cursos Rápidos);
R$ 89,00 (Portal de Cursos)

2.3.1.10.33.6.
Comprovar experiência de, pelo menos, 6 (seis) meses
no exercício da atividade de motorista profissional na categoria
“B”;
Obs.: A comprovação de que trata este item poderá se dar mediante apresentação de cópia
de carteira de trabalho ou de contrato de trabalho.
2.3.1.10.33.7.

Ter disponibilidade para prestar serviços:


Após a jornada normal de trabalho (excepcionalmente);



Em horário noturno (excepcionalmente);



Em viagens com até 5 pernoites consecutivos (até 10 pernoites no mês);



Feriados e finais de semana (excepcionalmente);

2.3.1.11. Quanto ao VEÍCULO - Os veículos, bem como todas as suas despesas
acessórias, tais como IPVA, seguro, manutenção, reposição de
veículo/peças e combustível são de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.
ESTUDO para especificações do veículo
a. Categorias:
HATCH (Ex.: Gol, Palio, Onix)







Mais barato que as outras categorias;
Veículos menores;
Maior agilidade para dirigir e manobrar;
Motor menos potente (nas versões mais básicas);
Espaço interno menor;
Malas pequenas;



Instável para viagens longas.

SEDAN (Ex.: Prisma, Siena, Corolla)






Bom espaço interno;
Indicado para áreas urbanas (carroceria baixa);
Baixo desempenho em terrenos acidentados;
Menos agilidade para manobrar e estacionar;
Indicado para longas distâncias.

SUV (Ex.: Renaut Duster, Nissan Kicks, Volkswagen TCross)









Bom espaço interno (incluindo porta-malas);
Anda em qualquer terreno;
Ideal para terreno esburacado (carroceria elevada, pneus grandes, alguns modelos
possuem tração 4x4,);
Melhor visibilidade para dirigir;
Bom desempenho na estrada;
Boa estabilidade em estradas;
Maior conforto para passageiro e motorista;
Maior custo das peças;

MINIVAN (Ex.: Spin, Dobló, Grand Livina)








Bom espaço interno;
Cerca de 20cm mais alto que os veículos Sedan e Hatch;
Boa opção para idosos e portadores de deficiência;
Assentos traseiros, pela inclinação, não são ergonomicamente confortáveis;
Poucos modelos possuem tração 4x4 ou traseira (característica não é carregar carga
ou percorrer terrenos acidentados);
Facilidade em dirigir sob condições de derrapagem;
Bom espaço de mala (inutilizando a última fileira de assento).

b. Sustentabilidade e eficiência:
A exigência quanto a ter no mínimo a Etiqueta Nacional de Conservação de
Energia (ENCE) “B”, na classificação geral do Programa Brasileiro de Etiquetagem
(PBE), está relacionada à preocupação do CAU/RJ com as práticas de sustentabilidade e sua
responsabilidade ambiental, assim como com o princípio da economicidade.
O PBE Veicular é um programa de eficiência energética para veículos leves
coordenado e regulamentado pelo INMETRO e desenvolvido em parceria com o Programa
Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural (CONPET).

No PBE Veicular, a principal ferramenta de informação dos consumidores é a ENCE.
A exemplo do que já ocorre para refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado, fogões e
fornos a gás, televisores, lâmpadas e outros produtos, os veículos recebem a etiqueta com
faixas coloridas de A (mais eficiente) até E (menos eficiente). Ela classifica os modelos quanto
à eficiência energética, na categoria, e mostra outras informações, como a autonomia em km
por litro de combustível na cidade e na estrada, e a emissão de CO2, que é um dos gases
responsáveis pelo efeito estufa.
Cabe ressaltar que, embora a adesão seja voluntária, o programa abrange 90% do
total de veículos comercializados no Brasil, incluindo os importados.
Para exemplificar sua importância, no que tange à economicidade, segue exemplo:
Os carros mais eficientes da categoria subcompacto, que é um dos segmentos mais
vendidos no Brasil, faziam em média 13,2 km com um litro de gasolina (em 2012). Já os menos
eficientes 9,2 km.
Sendo assim, considerando um preço médio da gasolina no país, em outubro de 2012,
e um percurso de 40km/dia, na cidade, em 1 ano, a economia seria de mais de R$ 900,00,
caso a opção fosse pelo veículo classe A na etiquetagem.
E em 5 anos, essa economia passaria de R$ 4.800,00, o que poderia representar de
10% a 15% do valor do próprio veículo, dependendo das condições negociadas.
Desta forma, temos consciência que, quanto mais os consumidores utilizarem a
etiqueta como base para sua decisão de compra, mais a indústria se esforçará para atender
a essa expectativa. Assim, a tendência é que os veículos se tornem cada vez mais
econômicos e que, consequentemente, seja desenvolvida uma cultura contrária ao
desperdício, no tocante ao uso dos recursos naturais não renováveis no Brasil, contribuindo
para um país melhor para as gerações futuras.
Link para consulta e comparação dos veículos etiquetados na página do Inmetro na
internet: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas_pbe_veicular.asp

c. Segurança:
Em consonância com a preocupação do CAU/RJ em garantir a segurança de seus
servidores, tem-se como característica fundamental, que o automóvel da CONTRATADA
tenha no mínimo 4 (quatro) estrelas na categoria proteção adulto do teste de segurança
do Programa de Avaliação de Carros Novos (NCAP), uma vez que este oferece, aos
consumidores, avaliações independentes e imparciais sobre os níveis de segurança que os
de veículos no mercado têm, em sua versão mais básica.
Utilizando-se de métodos de ensaios que estão de acordo com as regulamentações
exigidas pelas Nações Unidas, quanto aos testes de colisão para os veículos de passageiros,
o NCAP qualifica entre 0 e 5 estrelas a proteção oferecida pelos veículos para ocupantes
adultos e crianças.
O NCAP realiza uma lista com todas as cifras obtidas do total das vendas de carros

nos países avaliados, bem como um índice de vendas proporcional (per capita) por país. Com
estas estatísticas consideradas em conjunto, é elaborada uma lista geral de vendas.
Dessa lista, o NCAP seleciona os carros mais vendidos, ou seja, aqueles que
comumente são adquiridos no mercado, para serem avaliados. O NCAP considera modelos
representativos para mercados específicos.
Cabe informar que o Latin NCAP (Programa de Avaliação de Carros Novos para
América Latina e o Caribe) começou em 2010, como uma iniciativa, e em 2014 foi criada como
uma associação, no âmbito de uma entidade jurídica.
Membros ativos da Latin NCAP: ASPEC, Automóvil Club Boliviano, Automóvil Club de Chile,
Automóvil Club de Colombia, Automóvil Club de Costa Rica, Automóvil Club del Uruguay,
Centro para la Defensa del Consumidor, CESVI Argentina, CESVI Brasil, CESVI Colombia,
CESVI Mexico, Consumidores Argentinos , El Poder del Consumidor, Federación
Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI), FIA Region IV,
Fundación Gonzalo Rodríguez, Fundación MAPFRE , FUNDECOM, International Consumer
Research & Testing (ICRT), OMDAI, ODECU y PROTESTE.
Para consultar os resultados entre os veículos fabricados na América Latina, basta
acessar: https://www.latinncap.com/po/resultados
No que se refere aos automóveis de fabricação estrangeira, deverá ser consultada a
tabela
do
Programa
correspondente,
por
exemplo,
o
EuroNCap
(https://www.euroncap.com/en).
i.

Prerrogativas LOTE 1:

Considerando a escolha do principal veículo da autarquia, a ser utilizado majoritária e
principalmente para as atividades de Fiscalização, as categorias SUV, HATCH, e Utilitário
Esportivo Compacto apresentaram-se como as mais adequadas e eficientes dentre as
estudadas (sedan, hatch, SUV e minivan). Especialmente pelas seguintes características:






Ideal para terreno esburacado (maior altura livre do solo);
Anda bem em qualquer terreno;
Melhor visibilidade para dirigir;
Bom desempenho na estrada;
Maior conforto para passageiro e motorista
2.3.1.11.1.1.

Especificações LOTE 01:



Categoria “B” ou superior da ENCE;



Altura livre do solo: 200mm ou superior;



Distância entre eixos: 249mm ou superior;



Avaliação NCAP: 4 estrelas ou superior;



Potência: 100cv ou superior;



Categoria: utilitário esportivo compacto ou SUV ou HATCH;



4 portas / ar condicionado / mínimo 2 air bags



Quilometragem máxima: 10.000km



Ano de fabricação: um ano a contar da data de solicitação do veículo.
2.3.1.11.1.2.
MODELO

HB20x
(Hatch/utilitário
esportivo
compacto) 1.616v “vision” ou
“Diamond FE”
Novo Uno Way
(hatch/utilitário
esportivo
compacto) 1.3-8v
Renault Kwid
(hatch/utilitário
esportivo
compacto) 1.0-12v
For Ka Freesstyle
(hatch/compacto)
1.0 - 12V
Renault Sandero
Stepway (hatch/
utilitário esportivo
compacto) –
câmbio manual
1.6 – 16v
Fiat Argo Trekking
(hatch / utilitário
esportivo
compacto) 1.3-8v
Ford Ecosport
SE ou Freestyle
(SUV / utilitário
esportivo
compacto)
câmbio manual –
1.5-12v
Nissan Kicks

Comparação entre os principais modelos da categoria

ENCE
B

ALTURA
do SOLO

DISTÂNCIA
entre
EIXOS

B

206mm

B

POTENCIA

VALOR

NCAP

250mm

R$62.990,00

4
estrelas
(HB20)

130cv

190mm

236mm

R$45.290,00

s/info

109cv

A

180mm

242mm

R$43.990,00

3
estrelas

70cv

s/
info –

188mm

249mm

R$56.690,00

4
estrelas

80cv

-B
B

185mm

259mm

R$61.190,00

3
estrelas

118cv

B

210mm

252mm

R$59.990,00

3
estrelas

109cv

B

200mm

252mm

R$84.990,00

5
estrelas

130cv
137cv

B

200mm

261mm

R$ 68.640,00

4

114cv

sedan

–

(utilitário
esportivo
compacto) 1.6 –
16v
Honda HRV
Touring
(médio)1.516V Turbo
Apenas gasolina
Volkswagen
TCross (médio)
1.0 Turbo

R$ 79.990,00

estrelas

5
estrelas

B

207mm

261mm

R$139.900,0
0

B

200mm

265.1mm

R$89.235,00

173cv

5
116-128cv
estrelas
“6
airbags”
OBS.1: Os modelos em negrito atendem às especificações deste Estudo Preliminar
OBS.2: Entre eixos do veículo do atual contrato (SPIN: 262mm)

ii.

Prerrogativas LOTE 2:

Considerando a escolha de um segundo veículo, o qual poderá ser utilizado, conforme
conveniência e oportunidade, para uma das seguintes necessidades:





Uso como segundo carro para a Fiscalização;
Uso pela Presidência;
Uso compartilhado entre Presidência e Fiscalização;
Uso compartilhado entre Presidência e demandas administrativas do Conselho.

A categoria SEDAN apresentou-se como a mais ajustável, eficiente e de melhor custobenefício dentre as estudadas (sedan, hatch, SUV e minivan). Especialmente pelas seguintes
características:






Sedan e Hatch são as categorias mais baratas e econômicas;
Bom espaço interno (hatch possui espaço interno inferior);
Indicado para áreas urbanas (carroceria baixa);
Bom espaço de bagageiro (maior diferencial entre as categorias Hatch e Sedan);
Categoria Sedan, usualmente, é a adotada para carros de representação
institucional a ser utilizado por Presidentes;

Ademais, é valido ressaltar que as características acima pontuadas, para o segundo
carro, poderiam ser utilizadas de forma estratégica no dia-a-dia das ações de fiscalização,
quando se pensa no uso desse segundo carro, estritamente, para o desempenho das
atividades dessa área.
Além disso, a Autarquia poderá dispor de dois veículos com características distintas,
sendo um com perfil mais urbano e estética formal, e outro com perfil off-road e estética
esportiva (maior altura em relação ao solo), permitindo flexibilidade de escolha em função do

tipo de terreno, de deslocamento e do destino.
2.3.1.11.2.1.

Especificações LOTE 2



Categoria “B” ou superior da ENCE;



Altura livre do solo: 150mm ou superior;



Distância entre eixos: 249mm ou superior;



Avaliação NCAP: 4 estrelas ou superior;



Potência: 100cv ou superior;



Categoria: utilitário esportivo compacto ou SUV ou HATCH;



4 portas / ar condicionado / mínimo 2 air bags



Quilometragem máxima: 10.000km



Ano de fabricação: um ano a contar da data de solicitação do veículo.
2.3.1.11.2.2.
ALTURA
do SOLO

DISTÂNCIA
entre EIXOS

AeB

134mm

260mm

R$56.990,00

5 estrelas 116cv
(6airbags)

A

155mm

270mm

R$99.990,00

5
estrelas

101cv

A

169mm

249mm

R$58.800,00

4
estrelas

128-136cv

B

165mm

265mm

R$65.450,00

116-128cv

HB20s
B
(médio) 1.616v vision
Toyota Yaris B
Sedan
(médio) 1.516v
Honda Civic B

165mm

250mm

5
estrelas
(4
airbags)
R$ 67.390,00 4
estrelas

150mm

255mm

R$68.490,00 4
estrelas

105-110cv

141mm

270mm

R$99.200,00

173cv

MODELO

Chevrolet
Onix
Plus
(médio) 1.012v
Toyota
Corolla
(grande) 1.8
– 16v
Ford
Ka
Sedan
(médio)
–
1.5-12v
Volkswagen
Virtus 1.6

ENCE
B

Comparação entre os principais modelos da categoria
VALOR

NCAP

s/ info

POTENCIA

123-130cv

1.5 Turbo
Renault
Logan 1.6
Volkswagen
Voyage 1.6
Fiat Cronos
1.3
Nissan New
Versa 1.6
câmbio
manual
Chevrolet
Cruze 1.4

B

s/info

265mm

R$61.690,00

3 estrelas

115-118cv

B

161mm

246,5mm

R$61.250,00

s/ info

101-104 cv

B

151mm

252mm

R$59.990,00

3 estrelas

101-109cv

B

170mm

260mm

R$57.990,00

3 estrelas

111cv

B

140mm

270mm

R$98.750,00

5 estrelas 150-153cv
(6
airbags)
4
102-107cv
estrelas
5 estrelas 115-116cv

Toyta Etios B
150mm
255mm
R$56.990,00
Sedã 1.5
Honda City B
145mm
260mm
R$63.600,00
1.5
OBS.1: Os modelos em negrito atendem às especificações deste Estudo Preliminar
OBS.2: Entre eixos do veículo do atual contrato (Prisma: 252mm)

iii.

Emplacamento dos veículos

Considerando a CONTRATANTE ser lotada e possuir sua competência de atuação,
exclusivamente, no Estado do Rio de Janeiro (CAU/RJ), agregado ao fato de cada Unidade
da Federação possuir o seu CAU/UF próprio, conjugado à atividade principal, a que este carro
será destinado, ser a de fiscalização de obras, sendo a maior parte de característica privada;
para o fiel exercício da atividade de fiscalização, sem que haja descrédito na lisura desta
atividade, por parte da pessoa fiscalizada, evitando ruídos de comunicação entre a identidade
visual, que informa órgão regionalizado no Rio de Janeiro, e o estado da federação inscrito
na placa do veículo, é exigível que o emplacamento seja do Rio de Janeiro ou no padrão
Mercosul.

iv.

Condições de utilização do(s) veículo(s)

O veículo deverá estar em perfeito estado de conservação e limpeza, atendendo às
normas de segurança estabelecidas no Código Nacional de Trânsito;
O veículo deverá estar com toda a documentação regular e com todos os
equipamentos de segurança e obrigatórios exigidos pela legislação de trânsito;
Os veículos deverão possuir seguro (além do obrigatório) com cobertura mínima de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) para danos corporais e materiais aos passageiros e aterceiros;

Caso o veículo apresente problemas de manutenção, defeito, ou ocorrências de
acidente, furto, roubo, incêndio, dentre outros que venham a impedir a continuidade da
jornada, este deverá ser resposto imediatamente pela CONTRATADA. Caso não seja
possível, a CONTRATADA deverá arcar com os custos de deslocamento dos funcionários
da CONTRATANTE, visando a continuidade do serviço público.
A CONTRATADA deverá zelar pela manutenção e conservação do veículo e do
envelopamento, mantendo-os em perfeito estado, devendo arcar com todos os custos de
eventuais reparos.
Antes do início da prestação dos serviços, ou a cada reposição de veículo, a
CONTRATADA deverá apresentar cópia da Tabela de Manutenção Periódica de cada um dos
veículos bem como do documento que comprova a titularidade e a regularidade deste.
A cada revisão, conforme periodicidade estabelecida pelo fabricante, deverá ser
apresentada cópia atualizada da Ficha de Controle das Revisões/Manutenções devidamente
preenchida com o carimbo e assinatura de oficina credenciada pelo fabricante do veículo.
Juntamente, deverá ser apresentada cópia do relatório dos serviços (emitido pela referida
oficina), em que estejam especificados todos os serviços realizados, devendo ser no mínimo,
mas não se limitando, àqueles determinados pelo fabricante na Tabela de Manutenção
Periódica.
Ademais, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente (junto à entrega da folha
de ponto) um CHECKLIST preenchido e assinado pelo motorista responsável, e
correspondente a cada um dos veículos, referente à vistoria objetiva de que trata o item
2.3.1.10.13. (vide Anexo I - Modelo de CHECKLIST);
Os veículos deverão ser identificados mediante envelopamento, obedecendo ao
Manual de Identidade Visual do CAU/BR, e por meio de aprovação do CAU/RJ. A elaboração
da arte do envelopamento ficará a cargo da CONTRATANTE, bem como os custos de
instalação e reposição periódica, quando a CONTRATANTE julgar necessário em função do
desgaste natural, isto é, não provocado pela falta de zelo da CONTRATADA.
Os veículos deverão pernoitar na garagem própria da CONTRATANTE, exceto durante
viagens para o interior do estado, ou em razão de força maior, ocasião em que caberá à
CONTRATADA providenciar garagem ou estacionamento apropriado, preferencialmente
coberto, resguardado de furto, roubo, perigos mecânicos e ameaças climáticas.
Em viagens, a hospedagem do motorista deverá respeitar uma distância, máxima, de
5 Km do Centro do município ao qual o(s) representante(s) da CONTRATADA encontra(m)se hospedado; resguardando a prontidão no atendimento da prestação de seu serviço,
diminuindo as possibilidades de atrasos, decorrentes de imprevistos no trânsito, ou ampliação
na jornada de trabalho do mesmo, tendo em vista que, em viagens, o trajeto inicial e final
deste veículo deve ser a hospedaria do condutor.
Todos os custos de pedágio dentro de um mesmo município ou em deslocamentos
interurbanos ficarão a cargo da CONTRATADA.
v.

Insulfilm exigências

Objetivando a segurança e a proteção ao calor e aos raios ultravioletas, dos usuários do
veículo, assim como resguardando a perfeita visibilidade e dirigibilidade do motorista, quanto
à incidência de raios solares, todos os vidros do veículo deverão ser revestidos com insulfilm
(com proteção UV), seguindo os limites especificados na Resolução 254/2007 do CONTRAN:





Vidro Dianteiro: 75% de transparência;
Vidros laterais dianteiros: 70% de transparência;
Vidros laterais posterior: 28% de transparência;
Vidro Traseiro: 28% de transparência.

A exigência de instalação de insulfilm em todos os vidros, por parte da CONTRATADA,
será desconsiderada no(s) vidro(s) que forem adesivados com identificação do CAU/RJ, tendo
em vista que, especificamente, esta instalação será executada pela CONTRATANTE.
Ressalvadas as situações em que o adesivamento não contemplar toda a área do vidro em
questão. Neste caso, o insulfilm dessa região deverá ser previsto pela CONTRATADA.
Será de responsabilidade da CONTRATADA zelar pela manutenção e conservação do
mesmo, realizando sua troca sempre que ocorrer descolamento, avaria e perda nas
características de transparência exigidas pela CONTRATANTE. Neste caso, no ato da
instalação, deverá ser solicitado ao fornecedor/instalador, e apresentado à CONTRATANTE,
documento que comprove a porcentagem de escurecimento utilizada em cada vidro e a vida
útil dessas características.
A CONTRATADA deverá providenciar o fornecimento ou o recolhimento do veículo descrito
no LOTE 2, desde que informada com antecedência mínima de um mês pela
CONTRATANTE, quantas vezes forem necessárias, a critério da CONTRATANTE. Uma vez
recolhido o veículo descrito no LOTE 2, a CONTRATANTE deixará de pagar por este serviço.
A princípio, fica estabelecida a contratação imediata de 01(um) veículo, conforme descrito no
item 2.3.1.11.1. Prerrogativas LOTE 1.

2.3.2.

Fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas

Na Fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, exigir-se-á,
dentre outras, as seguintes comprovações:
a) No primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá
apresentar a seguinte documentação:
a.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função,
horário do posto de trabalho, cópia carteira de identidade (RG) e da inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), e comprovante de residência;
a.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados
devidamente assinada pela CONTRATADA;
a.3. Exames médicos admissional dos empregados da CONTRATADA que

prestarão os serviços.
b) entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor
responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos:
b.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União (CND);
b.2. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicílio ou da sede do contratado;
b.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF);
b.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
b.5. A contratada, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente à nota
fiscal/fatura, declaração (conforme modelo constante anexo IV constante da
IN RFB nº 791, de 10 de dezembro de 2007). Caso não o faça, ficará sujeita à
retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida instrução.
Quando a empresa for optante do simples, esta informação deverá constar na
Nota Fiscal.
b.6. Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da
prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de
depósitos bancários;
b.7. Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte,
vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de
Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da
prestação dos serviços e de qualquer empregado.
c) Entrega, quando solicitado pela CONTRATANTE, de quaisquer dos seguintes
documentos:
c.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da
CONTRATANTE;
c.2. Cópia da folha de pagamento analítica, de qualquer mês da prestação dos
serviços, em que conste como tomador CONTRATANTE.
d) Entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, sempre que um
funcionário da CONTRATADA – que preste serviço para a CONTRATANTE – for
dispensado, inclusive quando da extinção ou rescisão deste CONTRATO, após o
último mês de prestação dos serviços:
d.1. Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados
prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo
sindicato da categoria;
d.2. Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS,
referentes às rescisões contratuais;
d.3. Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas, individuais do

FGTS, de cada empregado dispensado;
d.4. Exame médico demissional do(s) empregado(s) dispensado(s).
Obs.: A relação dos documentos supracitados poderá ser apresentada em sua forma original
ou mediante cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, no
caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho(CLT).
Sempre que houver admissão de novos empregados, pela CONTRATADA, os documentos
elencados no subitem 2.3.2 acima deverão ser apresentados.
O descumprimento das obrigações trabalhistas, ou a não manutenção das condições de
habilitação pela CONTRATADA, poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das
demais sanções.
A CONTRATANTE poderá conceder prazo para que a CONTRATADA regularize suas
obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual,
quando não identificar má-fé ou incapacidade de correção.
Se, durante a prestação dos serviços, a critério do CAU/RJ, ocorrer necessidade de
deslocamento para o interior do Estado do Rio de Janeiro, com pernoite, deverá a
CONTRATADA responsabilizar-se pelas despesas de seu funcionário, tais como hospedagem
e alimentação

2.3.3. Modelo de gestão do contrato e critérios de medição:
Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir
estabelecidos:
Como critério de aferição dos níveis esperados de qualidade da prestação do serviço, serão
adotados os Instrumentos de Medição de Resultados (IMR) e os correspondentes critérios
de mensuração, conforme tabela abaixo. O INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO
(IMR) fará parte da minuta de contrato de prestação dos serviços.
TABELA DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR):
ITEM DO
SERVIÇO

NIVEL ESPERADO
SERVIÇO

1

Apresentação
dos motoristas

Motorista com o
uniforme
limpo,
apresentável ecom
crachá.

2

Agilidade na
Prestação dos
serviços

Antes de sair com
o veículo, definir
rota que resulte em

Nº

INFRAÇÃO

GRAU

Empregado
não 1
uniformizado ou
com
uniforme
manchado,
sujo,
mal apresentado
e/ou sem crachá.
Tempo
de 1
deslocamento
e
quilometragem

INCIDÊNCIA

Por infração

Por infração

3

4

5

6

menor percurso e
rodada
tempo
de desnecessários,
deslocamento.
com consequente
elevação
de
consumo e gasto.
Ficha
de Entregar, ao final
Deixar de entregar 1
utilização do de cada mês, a
ao
Gestor
do
veículo
ficha de utilização
Contrato a ficha de
do
veículo, utilização
do
devidamente
veículo preenchida
preenchida,ao
ao final de cada
Gestor
do mês.
Contrato.
Planejamento
Os
motoristas Levar o carro para 2
da jornada de
deverão programar abastecimento,
trabalho
e
as atividades de limpeza
manutenção sem
abastecimento,
limpeza
e autorização prévia
manutenção
de com 24 horas de
forma que não haja antecedência,
na
impacto
nas impactando
realização
de
atividades
da
solicitadas
pela atividades
CONTRATANTE.
CONTRATANTE.
Caso não seja
possível,
deverá
solicitar
autorização prévia
à CONTRATANTE,
com pelo menos
24
horas
de
antecedência.
o
Condições do Verificar
funcionamento e o
veículo
estado do veículo,
anotando
as
alterações na ficha
e informando ao
empregador
qualquer alteração
observada.
pelas
Zelo
pelas Zelar
instalações
do
instalações
CAU/RJ que forem

Por infração

Por infração

Deixar de verificar, 2
anotar e relatar
alterações
observadas
nos
veículos.

Por infração

2

Por infração

Danificar
patrimônio
instalações

ou
do

7

8

9

utilizadas.
Obedecer às Obedecer
leis de trânsito rigorosamente às
leis de trânsito. Ter
sempre em seu
poder, a Carteira
Nacional
de
Habilitação (CNH).
Cuidados com Procurar
locais
propícios
para
os veículos
estacionar
o
veículo,
visando
sua proteção e
segurança.
Recolher
veículo
limpo. Jamais se
afastar do veículo.
Informar
ao
CAU/RJ e a seu
empregador
quaisquer
alterações
ou
danos
nos
veículos.
Não
permitir
que
pessoas estranhas
ao serviço utilizem
o veículo. Não
utilizar o veículo
para
finalidades
de
interesses próprios
ou de terceiros
estranhos
ao
CAU/RJ.
Não
fumar dentro do
veículo
Ética, sigilo e
Observar as boas
relações
regras
de
interpessoais
educação
para
com
os
passageiros
do
veículo e o público
em
geral,
observando a ética

CAU/RJ
Cometimento
de 3
infração
de
trânsito. Não portar
CNH.

Por infração

Estacionar
em 3
locais
sem
condições
de
segurança
e
proteção para o
veículo. Recolher o
veículo sujo.
Afastar-se
do
veículo.
Não
informar alterações
ou
danos
nos
veículos.
Permitir
que
pessoas estranhas
ao serviço utilizem
o veículo. Usar o
veículo
para
atender interesses
próprios ou de
terceiros.
Fumar
dentro do veículo

Por infração

Deixar de tratarcom 3
respeito,
educação e ética
os passageiros do
veículo. Quebrar o
silêncio quando o
passageiro
necessitar
de

Por infração

10

Extravio, furtos
e roubos

11

Pernoites
viagens

12

Pontualidade

no trato com as
pessoas
e
guardando
o
silêncio.
Manter
total
discrição
em
relação
ao(s)
passageiro(s) que
estiver
transportando, não
fornecendo
informação sobre
endereço, hábitos,
costumes
e
diálogos
do
mesmo.
Comunicar
ao
CAU/RJ,
extravio, furto ou
roubo de qualquer
acessório,
equipamento,
documento
ou
objeto
e
ferramentas
de
trabalho
pertencentes
ao
veículo ou nele
guardadas.

em Em
caso
de
viagens
com
pernoite,
os
motoristas deverão
hospedar-se
em
um raio de 5km
centro
do
município
de
hospedagem dos
servidores
do
CAU/RJ.
Cumprir horários e
escala de serviço

concentração.
Fornecer qualquer
tipo
de
informações,
a
outrem,
relativas
ao passageiro que
estiver
transportando.

Não
comunicar, 3
tempestivamente,
ao
CAU/RJ,
o
extravio
de
qualquer
acessório,
equipamento,
documento
ou
objeto
e
ferramentas
de
trabalho
pertencentes
ao
veículo ou nele
guardadas.

Por infração

Não pernoitar em 3
local dentro do raio
de 5km do centrodo
município
de
hospedagem dos
servidores
do
CAU/RJ.

Por infração

Descumprimento
3
de
horário
ou

Por infração

estabelecidos pela
CONTRATANTE,
estando sempre à
disposição
para
contato telefônico
durante a jornada
de trabalho.
13

Execução
contrato

14

Pagamento de
salário,
benefícios
e
encargos
fiscais
e
sociais

15

16

do Providenciar
os
ajustes
requisitados pela
CONTRATANTE
com
vistas
à
adequação
de
qualquer item do
CONTRATO que
não esteja sendo
observado

Efetuar
o
pagamento
de
salário,
vale
transporte, auxílioalimentação,
seguro, encargos
fiscais e sociais,
bem como arcar
com
quaisquer
despesas diretas
e/ou
indiretas
relacionadas
à
execução
do
contrato nas datas
previstas.
Efetivo de
Efetuar a reposição
empregados
de
funcionários
faltosos
por
qualquer
motivo
(férias,
licença
médica, dispensa,
entre outros).
Reposição de Repor
imediatamente
veículos
veículo
que

serviço
estabelecido pela
CONTRATANTE
ou não estar à
disposição
para
contato telefônico
durante a jornada
de trabalho.
Deixar
de 4
providenciar
os
ajustes
requisitados pela
CONTRATANTE,
com
vistas
à
adequação
de
qualquer item do
CONTRATO que
não esteja sendo
observado .
Deixar de efetuar o 4
pagamento de
salário,
valetransporte, auxílio
alimentação,
seguro, encargos
fiscais e sociais,
bem
como
quaisquer
despesas diretas
e/ou
indiretas
relacionadas
à
execução
do
contrato nas datas
previstas.
Deixar de efetuar a 5
reposição
de
funcionários
faltosos.

Não
repor 5
imediatamente
veículo
com

A penalidade
será aplicada
por cada dia
de
descumprimen
to de clausula
contratual,
após prazo de
adequação
definido pela
CONTRATAN
TE
Por infração

Por infração

Por infração

apresente qualquer
problema
que
impeça
a
continuidade
da
jornada ou, caso a
reposição não seja
viável, providenciar
e arcar com todos
os
custos
de
deslocamento dos
funcionários
a
serviço
da
CONTRATANTE.

problema
de
qualquer natureza
nem providenciar e
arcar
com
os
custos
de
deslocamento dos
funcionários
a
serviço
da
CONTRATANTE.

A adequação de pagamento será adotada conforme tabela a seguir:
GRAU DA INFRAÇÃO

REDUÇÕES DE PAGAMENTO

01

0,2% por incidência sobre o valor mensal do contrato,
referente ao veículo e ao motorista objeto da infração

02

0,5% por incidência sobre o valor mensal do contrato,
referente ao veículo e ao motorista objeto da infração

03

1% por incidência sobre o valor mensal do contrato,
referente ao veículo e ao motorista objeto da infração

04

2% por incidência sobre o valor mensal do contrato,
referente ao veículo e ao motorista objeto da infração

05

3,5% por incidência sobre o valor mensal do contrato
referente ao veículo e ao motorista objetos da infração

2.3.4. Definição e justificativa dos serviços, quanto a ser de natureza
continuada ou não:
Os serviços de locação de veículo e de mão de obra de motorista possuem natureza
continuada, uma vez que são essenciais para a realização das atividades rotineiras da
instituição. As denúncias recebidas possuem um caráter contínuo, o que exige a constante
ida aos locais denunciados para as devidas apurações. As ações de rotina, por sua vez,
devem ser realizadas diariamente, por pelo menos um agente de fiscalização, conforme
critérios de distribuição espacial definidos pela gerência, exigindo a disponibilidade de
veículos durante todos os dias úteis do ano.
2.3.5. Critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como
especificação técnica do objeto ou como obrigação da contratada:

Considerando que um Projeto Sustentável, segundo o tripé da sustentabilidade,
estabelecido por John Elkington, deve ser:




Ecologicamente correto;
Economicamente viável;
Socialmente justo.

O Conselho Americano de Economia de Energia Eficiente utiliza os seguintes
parametros para classificar um carro como sustentável:






Economia de combustível;
Emissão de carbono;
Impacto global ambiental;
Fonte de energia utilizada;
Manufatura.

Diante desses parametros, o carro elétrico é considerado o tipo de veículo mais
sustentável que existe; todavia, possui caracaterísticas que, atualmente, inviabilizam a sua
adoção. Quais sejam as principais:









Alto custo;
Escassez de pontos de recarga;
Pouca eficiencia para viagens longas;
Consertos complexos;
Alta demanda por energia, o que pode diminuir sua vantagem ambiental;
Bateria com baixa resistencia à temperaturas extremas;
Só 1/3 da bateria pode ser reciclada;
Poucas empresas reciclam a sua bateria (lítio).

Desta forma, excluindo o carro elétrico, em função de seus entraves operacionais,
possuimos outras três categorias de combustíveis com operação popularizada no país:
GNV, etanol e gasolina.
O GNV possui amplos benefícios, se comparado às outras duas fontes de combustível,
tais como:









Menor emissão de poluentes;
Combustível mais puro que os demais;
Maior rendimento;
Menor custo de combustível;
Difícil adulteração;
Percorre cerca de 30% a mais que a gasolina;
Percorre cerca de 50% a mais que o etanol;
Permite conjugar o abastecimento com etanol e gasolina;

Em contrapartida, carros movidos a GNV, possuem características negativas que
devem ser levadas em conta:










Não vem adaptado de fábrica;
Necessita alteração na documentação do carro;
Perde a garantia de fábrica (pela adaptação feita por terceiros);
Redução de porta-malas (abrigo do cilindro);
Perda na potência do veículo;
Redução no desempenho;
Maior gasto com manutenção do veículo;
Substituição de peças do veículo em prazo menor que o normal;
Menor oferta de postos de abastecimento deste combustível.

Atualmente, no Brasil, os veículos têm sido fabricados no padrão “flex” (bicombustível),
configurados para receber tanto etanol quanto gasolina, sem que sejanecessária adaptação
na alternância de um para o outro, podendo essa alteração ser feita instantaneamente, sem
impedimentos.
Sendo assim, o uso de um ou de outro combustível, fica a critério das necessidades
do usuário, dos benefícios econômicos de cada combustível e da performance esperada do
veículo.
As principais características desses dois combustíveis são:








Etanol tem menor custo, porém é consumido mais rápido pelo veículo;
Gasolina tem consumo em torno de 30% menor que o etanol;
O etanol, desde que seu preço esteja 70% menor que o da gasolina, é o combustível
mais indicado no tocante ao custo-benefício;
Em viágens, o etanol demanda um maior número de paradas para abastecimento;
Com motor quente o etanol é mais econômico que a gasolina;
Em percursos curtos, com paradas, a gasolina é mais econômca;
Os dois combustíveis causam malefícios ao meio ambiente; porém, com manutenção
em dia, o etanol diminui a agressão.

Em suma, conclui-se que o carro mais apropriado é o bicombustível (etanol e gasolina),
pois é flexivel às necessidades e permite alternância, conforme as exigências do condutor e
utilização do veículo, além de permitir conversão para GNV, caso haja necessidade futura.
Sendo assim, no tocante ao “tripé da sustentabilidade”, ele atende adois dos três itens
desse tripé: economicamente viável e socialmente justo.
A utilização da cor branca no revestimento do veículo promoverá maior reflexão da luz
solar, fazendo com que o interior do veículo aqueça menos, quando comparado a um carro
com pintura escura. Consequentemente, o ar condicionado será menos demandado, assim
como o consumo de energia pelo veículo.
Além disso, a utilização da garagem própria do CAU/RJ reduzirá a necessidade de

deslocamento entre uma eventual garagem, a ser providenciada pela contratada, e a sede
da CONTRATANTE. Com isso, a queima de combustível para estes deslocamentos será
desnecessária.
2.3.6. Avaliação e decisão da duração inicial do contrato de prestação de
serviços de natureza continuada:
O contrato possui natureza continuada e terá duração de 12 meses, podendo ser
renovado até o limite legal previsto no art. 57, inc. II da Lei 8.666/93.
2.3.7. Transição contratual:
Os serviços relacionados neste ETP são de natureza comum, não havendo
necessidade de promoção de transição contratual com transferência de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas.
2.3.8. Quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores,
fabricantes etc.)
Os serviços objetos deste contrato são de natureza elementar (aluguel de veículo com
mão de obra de motorista) havendo grande quantidade de empresas no mercado aptas a
prestar este serviço, como demonstrado no quadro a seguir:
EMPRESA
Autocuuper
Transportadora e
Serviços LTDA.
Blindaquo
Locação
de
Veículos Ltda.
Elve
Empresa
Locadora
de
Veículos
Especiais Ltda.
Executive
Drive
Service
Goal veículos e
serviços Ltda.
Let’s Renta a Car

CNPJ
16.433.330/000100

CIDADE
Rio de Janeiro

SÍTIO ELETRÔNICO
autotransporte.com.br/

09.397.481/000195

Rio de Janeiro

blindaquo.com.br/

11.813.341/000100

Rio de Janeiro

http://elve.com.br/

18.598.050/000188
08.332.038/000173
00.873.894/001449
CAR 16.754.511/0001e 39

Rio de Janeiro

executivedriverservice.com.br/

Rio de Janeiro

goalprime.com/

São Paulo

https://www.lets.com.br/

Rio de Janeiro

riovipcar.com.br/

25.480.914/000128
14.453.000/000151
04.649.321/0001-

Belo Horizonte

rondave.com.br/

Rio de Janeiro

topcarexecutivo.com.br/

Rio de Janeiro

turismoclassea.com.br/

Riovip
transportes
turismo Ltda.
Rondave Ltda.

Top Car Executivo
Turismo Ltda.
Turismo Classe A

72
Obs.: data da pesquisa: 02/04/2020

2.4. Estimativa das quantidades:
Para a estimativa de quantidades de veículos por lote, é preciso considerar a atual
quantidade de fiscais lotados na equipe, ou seja: três. Este número de fiscais permanece o
mesmo desde 2015. A experiência de atuação do setor ao longo destes últimos anos demonstra
que a proporção de 1 carro para três fiscais é suficiente para atender à demanda de ações de
fiscalização in loco, distribuindo o tempo de serviço dos fiscais em 1/3 na rua e 2/3 no escritório.
Conforme despacho da Gerência Geral datado de 02/09/2021 no âmbito do processo
digital 1048900, há uma diretriz do Conselho Diretor da Autarquia no sentido de incrementar a
presença do CAU no interior do Estado através não só da Presidência, como das Comissões
Autárquicas, pelo que foi solicitada a contratação de dois veículos (sendo um para a fiscalização
e outro para a Presidência).
Além disso, ainda conforme o despacho citado, a Presidência também forneceu
diretrizes no sentido de incrementar as ações de fiscalização, para a qual concorrerão
mudanças previstas no novo Plano de Cargos e Salários, ora em elaboração, bem como a
subsequente provável realização de novo concurso, com possível aumento de profissionais
responsáveis por atividades de fiscalização na ruas. Justifica-se, assim, o registro em ata para
eventual solicitação futura, de mais um veículo para o LOTE 2, a ser usado pela fiscalização,
caso se concretizem as mudanças no PCS e a contratação de novos funcionários para atuar
no setor.
Para a estimativa das demais quantidades, foi utilizado como referência o histórico do
contrato existente, entre 20/12/2018 e 19/02/2020. Optou-se por utilizar apenas este período
e não todo o histórico de prestação do serviço, uma vez que ele leva em consideração o
cronograma atual da fiscalização, que envolve a realização de 18 a 21 viagens ao ano. Neste
período, o veículo utilizado pela fiscalização rodou um total de 34.127km ou 2.842km, por
mês, em média. Aplicando uma margem de segurança de cerca de 5%, são estimados para
o próximo contrato 3.000km de franquia ao mês, considerando um espaço de manobra para
ampliação das ações itinerantes, por exemplo. Com isso, aprimoramos a estimativa do
contrato atual, que previa até 3.500km por mês.
Em relação ao veículo SEDAN (LOTE 2), ele poderá ser utilizado tanto pela
fiscalização como pela Presidência, a depender do interesse da gestão. Como levantamento
de histórico de uso pela Presidência, foi utilizado o período de 20/03/2019 (data de início do
uso de veículo pela Presidência) e 19/02/2020. Neste período, o veículo utilizado pela
Presidência rodou um total de 9.333km, ou seja, 933km ao mês, valor muito inferior à franquia
de 3.000km ao mês. Sendo assim, estima-se a franquia de 2.000km ao mês, conforme
justificativa abaixo.
No mesmo período acima especificado, o motorista lotado junto à Presidência realizou
90 horas 31minutos de horas extras, em 10 meses, ou cerca de 9 horas e 30 minutos extras,
ao mês. Já o motorista lotado junto à Gerência de Fiscalização, este realizou 81 horas e 48
minutos extras em, 14 meses, ou cerca de 5 horas e cinquenta minutos extras, ao mês.
Considerando que o valor a ser pago por hora extra é variável no contrato, ou seja, só é pago
mediante constatação, está sendo estipulada a média arredondada do histórico da
Presidência, isto é, 10 horas extras ao mês.

Com relação aos pernoites, o atual planejamento estratégico da fiscalização prevê a
realização de 21 viagens, sendo 19 de quatro dias e duas de cinco dias. Isso totaliza 65
pernoites. Prevemos que, com uma eventual ampliação da equipe, esse total poderá chegar
a 24 viagens (duas por mês), totalizando 74 pernoites ao ano. Assim como as horas extras,
os pernoites são pagos apenas mediante ocorrência. A estimativa de viagens de fiscalização
aplica-se ao veículo LOTE 1, que terá preferência para realização destas atividades. Quanto
ao veículo LOTE 2, estimam-se 4 pernoites ao mês, totalizando cerca de 50 ao ano.

OBJETO

QUANTIDADE

FRANQUIA

Locação de
1 (um) –
3.000 (três mil)
Contratação
veículo (LOTE 1)
km por mês ou
Imediata
com mão de
36.000 (trinta e
obra de
seis mil) km ao
motorista
ano
Locação de
1 (um) –
2.000 (dois mil)
Contratação
veículo (LOTE 2)
km por mês ou
imediata
e
com mão de
24.000 (vinte e
obra de
quatro mil) km ao
1 (um) motorista
ano
Registro em ata

HORAS
EXTRAS
10 (dez)

10 (dez)

PERNOITES
75 (setenta e
cinco) ao ano

50 (cinquenta) ao
ano

A quilometragem estimada para uso poderá ser compensada durante os meses de
vigência do contrato.
Por se tratar de mera estimativa, o quantitativo de horas extras e de pernoites, em
hipótese alguma, constitui compromisso futuro para o CAU/RJ, razão pela qual não poderá
ser exigido nem considerado como mínimo, podendo sofrer alterações de acordo com as
necessidades do CAU/RJ, sem que isso justifique qualquer indenização à CONTRATADA.
Em análise quanto à franquia mínima viável, e conforme memória de cálculo em anexo,
constata-se que contratar/alugar um veículo para ter a disposição do Conselho, com a
expectativa de rodar menos de 2.000km/mês, representa um alto custo, pouco razoável
quando comparado a prestação de serviços sob demanda.
Isso decorre do fato de que na comparativa do custo mensal do contrato, no que se
refere unicamente ao veículo, portanto excluindo-se as despesas com motorista, as despesas
FIXAS (compra do carro e seguro) são muito mais significativas do que as VARIÁVEIS
(gasolina, manutenção e pedágio).
Obs.: é sabido que a compra do carro deve ser vista como despesa fixa, uma vez que,
apesar de na depreciação do veículo serem considerados os ANOS de utilização (fixo –5
anos) e a QUILOMETRAGEM (variável), este último pouco interfere em comparação à
antiguidade do carro. Para tal constatação basta fazer uma busca rápida em um site de venda
de usados: os valores alteram significativamente quando o filtro da busca é o ano do veículo,
já a quilometragem interfere bem menos nos preços dentre um mesmo modelo de carro e para
um mesmo ano.
Sendo assim, no caso do automóvel do LOTE 1, considerando hipoteticamente um
carro no valor de R$65.0000, estima-se que, para uma franquia de 1.000km, o custo que a
empresa contratada teria que propor para cobrir suas despesas, taxa administrativa, lucro e

impostos seria de aproximadamente R$2,75/km; já para uma franquia de 2.000km
R$1,84/km; e para franquia de 3.000km R$1,51/km.
No caso de um modelo SUV, de valor em torno de R$80.0000, essa diferença se
ampliaria: R$2,89/km para franquia de 1.000km; R$1,91/km para uma franquia de 2.000km;
e R$1,56/km para franquia de 3.000km.
Sabendo que o custo de um serviço de Uber X é de cerca de R$1,40/km, estaríamos
falando em pagar praticamente o dobro, caso fosse estipulada uma franquia de 1.000km.
Posto isso, há também de se ponderar certas vantagens em ter um veículo sempre à
disposição e para uso exclusivo do Conselho, vantagens essas que não são diretamente
mensuráveis em termos financeiros:
- Uso do carro como um “escritório remoto” onde materiais e equipamentos são
armazenados e transportados (EPI’s, notebook, guarda-chuva, folders, etc);
- Envelopado com a identidade visual do CAU/RJ, fazendo com que o veículo passe
a ser um importante meio de promoção e divulgação da atuação do Conselho perante a
sociedade.
Sendo assim, este estudo evidencia que franquias muito baixas (como 1.000km/mês)
não são uma alternativa razoável economicamente para o Conselho, devendo, neste caso,
priorizar pela prestação de serviços sob demanda (exemplos: TaxiGovRJ, Uber, locação de
veículo pontual e específico para determinado evento, dentre outros); entretanto, podemos
depreender que, a partir de 2.000km/mês, o valor da contratação do automóvel começa a
figurar como uma alternativa viável, uma vez que ainda servirá como “escritório remoto” e
propaganda da autarquia.
Com relação à alínea ‘d’ do item 3.4 do ETP (Para os casos em que houver a
necessidade de materiais específicos, cuja previsibilidade não se mostra possível antes da
contratação, avaliar a inclusão de mecanismos para tratar essa questão), esclarecemos que
pelo objeto a ser contratado não tratar de materiais, tal item não se faz necessário ao objeto
aqui tratado, em especial pelo item supracitado sugerir avaliar a inclusão de mecanismos,
diante da qual a análise feita pela equipe foi a de que não cabe incluir um item específico para
tal. Entretanto, a título de limpidez no entendimento do objeto a ser contratado, destacamos
que, nos termos de elaboração deste ETP, já foram vinculados mecanismos vinculantes para
sanear os pontos frágeis desse objeto, com base nas experiências do contrato anterior, como
podem ser notados, por exemplo:
 Na forma e tempo de reposição de veículo e/ou motorista em casos de imprevistos,
de forma a não impactar na atividade a que estes prestam;
 Na imposição de limites quilométricos para o motorista se hospedar em viagens, de
forma a não impactar no desempenho das atividades a que o veículo se sujeita, especialmente
não retardando o início das atividades fins, por hospedar-se distante do centro urbano, o que
também impactaria na diminuição do tempo de descanso entre jornadas do motorista;
 Nas condições do local em que o veículo deve pernoitar em viagens, visando garantir
a sua integridade;
 No limite mínimo de valor aceitável para diária, de forma a garantir condições
mínimas de salubridade e descanso ao motorista, a fim de resguardar o perfeito desempenho
de suas atividades profissionais;

 Na exigência de dedicação exclusiva na prestação de serviço do motorista, aliada à
quantidade mínima de descanso entre jornadas deste, tendo por mérito evitar que este exerça
mais de uma atividade profissional e isso venha a impactar nas perfeitas condições de trabalho
que requerem concentração;
 Dentre outras dispostas ao longo de todo o ETP, dentro de cada assunto que compõe
a totalidade do objeto a ser contratado.
Esclarecemos, por fim, que os documentos que embasaram a memória de cálculo acima
detalhada constam no âmbito do processo administrativo 2016-5-0517 (protocolo SICCAU 439274
e 1211643 onde consta como documentação anexa as fichas de controle de uso do carro com o
detalhamento da quilometragem rodada por dia, bem como a quantidade de horas extras). Ambos
os protocolos foram vinculados ao protocolo desse processo de contratação no SICCAU, de modo
a possibilitar a consulta de tais documentos, caso necessário. Ressalto que as fichas de controle
foram assinadas pelo fiscal do contrato, tendo como base as fichas de controle de uso do carro
preenchidas e assinadas diariamente pelo motorista e respectivo usuário, ou fiscal do contrato.
2.5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo e solução a
contratar:
Os serviços a serem contratados possuem um caráter elementar, incluindo a locação
de veículos e a terceirização de mão de obra de motoristas, não havendo margens para novas
metodologias ou inovações que melhor atendam à necessidade da Administração.
Também não se trata de situação específica ou caso de complexidade técnica do
objeto, não havendo necessidade de audiência pública para coleta de contribuições a fim de
definir a solução mais adequada, visando preservar a relação custo-benefício.
Destaca-se a existência de um serviço chamado TaxiGovRJ, que agrupa uma série de
entes da administração pública na cidade do Rio de Janeiro, em um serviço compartilhado
de transporte de passageiros, demandado através de um aplicativo de celular. No entanto,
esta metodologia não atende à demanda da fiscalização do CAU/RJ, uma vez que nossos
deslocamentos envolvem todo o estado do Rio de Janeiro, incluindo pernoites para realização
de ações de fiscalizações itinerantes e participações em eventos.
O aplicativo em tela não prevê viagens fora da região metropolitana nem pernoites.
Além disso, o aplicativo não atenderia ao objetivo de uso do carro como um elemento
publicitário da Autarquia, uma vez que não poderia ser adesivado com a marca da Instituição.
Sendo assim, entendemos que este serviço não atende às necessidades especificadas deste
EP, quanto ao uso na atividade fim da Autarquia (fiscalização), o que não exclui a sua
utilização para fins diversos, como, por exemplo, para uso de outrossetores do CAU/RJ.
2.6. Estimativa de preços e/ou preços referenciais:
Os preços referenciais encontram-se anexados a este ETP.
Em pesquisa realizada pelo sistema Banco de Preços, com fulcro na Instrução
Normativa n° 003/2017 – MPOG, foi possível encontrar resultados de licitações, com
escopo de serviços similares aos que serão prestados ao CAU/RJ, os quais constam
anexados a este ETP. Estes resultados podem servir de base ao gestor público para um
melhor entendimento do mercado para a prestação deste tipo de serviço.
Destacamos que ainda por força da IN 03/2017 e da IN 05/2015, ambas do Ministério
do Planejamento, esta pesquisa, posteriormente, deverá ser validada pelo setor
administrativo ou setor responsável, de modo a compor o orçamento estimado em
planilhas, inclusive no que tange à inserção de novos orçamentos obtidos diretamente

com os prestadores de serviço, se for julgado necessário.
Abaixo, seguem os valores das empresas vencedoras dos certames de locação de
automóveis com motorista – com base no documento extraído no Banco de Preços
(através deste documento é possível verificar os melhores lances ofertados por outras
empresas):

2.6.1. Mão de Obra de Motorista
ÓRGÃO

CREA-ES

SERVIÇO

VALOR
MENSAL POR
MOTORISTA

Mão de obra R$ 4.971,75
de
motorista
44h semanais
(2 motoristas)

INSS – São João Mão de obra
da Boa Vista – motorista
SP
categoria “B”
44 h semanais
(1 motorista)
DOCS – Montes
Mão de obra
categoria “B”
Claros / MG
44 h semanais
(1 motorista)
ANVISA – Santos Mão de obra
/ SP
motorista
categoria “B” –
44h semanais
–
(3
motoristas)
ANVISA
– Mão de obra
Guarulhos/ SP
motorista
–
categoria “B” –
44h semanais
– (1 motorista)

DATA

SÍTIO ELETRÔNICO

Contrato
assinado
em
09/12/2019

file:///C:/Users/usuario
/Downloads/2019%20
%20Edital%20de%20
Preg%C3%A3o%20El
etr%C3%B4nico%200
11-2019%20%20%20MOTORISTAS%
20COM%20PLANILH
A.pdf
http://www.creaes.org.
br/creaes/TRANSPAR
%C3%8ANCIA/Licita
%C3%A7%C3%B5es
eContratos/Rela%C3
%A7%C3%A3odeCon
tratos.aspx
Edital e ata em anexo

R$ 3.451,89

Pregão:
27/11/2019

R$ 3.879,85

Pregão:
29/10/2019

Edital e ata em anexo

R$ 4.583,32

Pregão:
15/10/2019

Edital e ata em anexo

R$ 4.999,91

Pregão:
15/10/2019

Edital e ata em anexo

ANVISA –
Paulo/ SP

São Mão de obra R$ 4.775,00
motorista
–
categoria “B” –
44h semanais
– (1 motorista)
POTIGÁS – Natal Mão de obra R$ 3.976,96
/ RN
motorista
–
categoria “B” –
44h semanais
–
(24
motoristas)

Pregão:
15/10/2019

Edital e ata em anexo

Pregão:
03/01/2020

Edital e ata em anexo

– Mão de obra R$ 3.414,51
motorista
–
categoria “B” –
44h semanais
– (2 motorista)

Pregão:
19/12/2019

Edital e ata em anexo

Superintendência
Estadual
do
Tocantins
Palmas

Mão de obra R$ 3.283,33
motorista
–
categoria “B” –
44h semanais
–
(4
motoristas)

Pregão:
27/11/2019

Edital e ata em anexo

Superintendência
do IPHAN em
Roraima – Boa
Vista, RR

Mão de obra R$ 4.333,33
motorista
–
categoria “B” –
44h semanais
– (1 motorista)

Pregão
19/11/2019

Edital e ata em anexo

FUNAI
Altamira/PA

Valor médio MDO motorista 44h semanais, categoria B – R$ 4.166,99
Obs.: O salário mínimo da categoria, conforme acordo coletivo RJ002358/2018: R$ 1.300,89
(17/12/2018) – reajuste INPC até 30/03/2020: R$1.368,46

2.6.2. Veículo LOTE 1
2.6.2.1.
ÓRGÃO

Editais similares
SERVIÇO

VALOR MENSAL

DATA

onselho
Regional
de
Farmácia de SP

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO R$ 1.266,66 (o valor 11/03/2020
SUSPENSÃO ELEVADA estimado era de 3.423,63)
Quantidade de veículos: 01
unidade - Tipo: SUV, utilitário
esportivo ou HATCH (0 km).
Cor: Branca; Ano Fabricação:
2019 ou mais recente; Altura
mínima em relação ao solo de
200 mm, Potência mínima: 85
(cv)
VEÍCULOS
DE
REFERÊNCIA: HONDA WR-V,
HYUNDAI HB20X, FORD KA
TRAIL,
SUZUKI
JIMNY,
RENAULT DUSTER, FORD
ECOSPORT, NISSAN KICKS
OU SIMILAR
FRANQUIA: 3.000km
55 carros no contrato
Não inclui combustível

IBGE – ES

No mínimo 0 (zero) e no R$ 1.861,28
máximo 5 (cinco) veículos por
mês, sem motorista.: veículo
SUV compacto, motor a partir
de 1.6, direção hidráulica, ar
condicionado, flex (etanol /
gasolina), 4 portas, ano de
fabricação a partir de 2016,
capacidade para 5 pessoas
(incluindo condutor), equipado
com todos os itens básicos de
série e itens regulamentares
de segurança, seguro total
(sem
franquia
para
a
Contratante), documentação
em dia, todas as despesas
(exceto combustível) inclusas
e quilometragem livre.

10/01/2020

SES - MA

VEÍCULO
TIPO
SUV
COMPACTO
1.6
OU
SUPERIOR
SEM
MOTORISTA
E
SEM
COMBUSTÍVEL, ano/modelo
do ano vigente com as
seguintes
características:
Veículo na cor branca ou prata,
original de fábrica, motorflex ou
a gasolina, tanque com
capacidade mínima de 45
litros; câmbio manual ou
automático, potência mínima
110cv,
ELETROSUL - Locação de veículos, sem
motorista, em tempointegral,
Florianópolis
mínimo 1.4 e máximo 2.0, tipo
SUV e/ou mini van e/ou station
wagon para transporte de
empregados e equipamentos,
conforme
disposto no Anexo 1 – Termo
de Referência, parte integrante
deste edital – DOS SEDE
Eletrosul
(veículo oferecido: SPIN)
Fundação
Apoio
Pesquisa
Extensão
Sergipe

de
à
e
de

Prefeitura
Municipal de
Uruçuí - PI

R$ 2.623,00

03/01/2020

R$ 1.893,68
09/01/2020
(obs.: total de 5 veículos e
pagamento por diária: total
fr 15.840 diárias – foi
utilizado como referência
valor de 30 diárias)

LOCAÇÃO
DE
VEÍCULO R$2.700,00
conforme detalhes: • Sem
motorista • Sem combustível
• Veículo tipo SUV Compacto •
Câmbio
Automático
•
Motorização 1.6 ou superior •
04 (quatro) Portas • Ar
Condicionado
•
Direção
Hidráulica Air Bag • Freio ABS
• Vidros e Travas elétricas •
Quilometragem inferior ouigual
a 5.000Km – total: 16
veículos
Veículo novo SUV, ou Cross R$ 5.833,33
Over,
ano
de
fabricação/modelo igual ou
superior a data da compra.
Motorização mínima de 1.6
e/ou potência mínima (CV)

30/01/2020

01/04/2020

120, Total diversos modelos:
4 veículos
Prefeitura
Locação de veículo utilitário R$ 3.000,00
Municipal de esportivo tipo SUV, com as
João Pessoa
seguintes
especificações
mínimas: 04 portas, tração
4x2, capacidade para 05
(cinco) passageiros, 2.0 l,160
cv de potência,
Conselho
Veículo Tipo SUV de no R$2.058,00
Regional
de mínimo
1.5
–
1.496
Odontologia
cilindradas, com direção, Ar,
de MG
trava, vidro e seguro total. MENSAL - KM LIVR

2.6.2.2.
EMPRESA
LOCADORA

Localiza

VALOR
MENSAL DA
COTAÇÃO
ANUAL

SERVIÇO

GRUPO GX AUTOMÁTICO

SUV R$ 2.286,19

365 Diárias - 3000 KM
GRUPO SM

R$1.868,56

358 Diárias - 3000 KM

Movida

13/06/2019

Empresas de locação de veículos similares

Jeep Renegade Sport
1.8 ou similar

Unidas

18/10/2019

GRUPO HX AUTOMÁTICA

SUV R$1.888,52

Renegade, Captur ou
Similar
365 Diárias - 3000 KM
Cotações em 20/04/2020
VALOR MÉDIO: R$ 2.479,93

2.6.3. Veículo LOTE 2

OBSERVAÇÃO

Taxa de Aluguel
R$ 3.008,62 (já considerado
no valor mensal) – em caso de
terceirização de frota essa taxa
diminui. Seguro do carro
incluído, mas não contra
terceiros
Seguro parcial e contra
terceiros já incluído.

R$ 5.840,00 (R$16/dia
proteção básica)

de

+ Taxa Administrativa
2.427,99 (fixa de 12.00%)

R$

2.6.3.1.
ÓRGÃO

Editais similares
SERVIÇO

VALOR
MENSAL POR
VEÍCULO

DATA

OBSERVAÇÃO

SEFAZ
Secretaria
Estado
Fazenda
Governo
Estado do
de Janeiro

de
de
–
do
Rio

Locação de 1 R$ 5.508,33
veículo
sedan
GRANDE e
blindado (por
36 meses) –não
inclui
motorista, nem
combustível.
Quilometragem
livre.
Veículo
deve
ser
reposto após
60.000km. Há
mera estimativa
de 3.000km/mês
para fins de
manutenção
(item 3.5.16)

Pregão:
24/03/2020

SETUR
Secretaria
Estado
Turismo
Governo
Estado do
de Janeiro

de
de
–
do
Rio

Locação de 1 R$3.200,00
veículo
sedan
GRANDE (por
12 meses) –
não
inclui
motorista, nem
combustível.
Quilometragem
livre. Disponível
24h e 7 dias da
semana.
Veículo
deve
ser
reposto
após 60.000km.

Pregão:
11/11/2019

Edital e TR em
anexo

- Locação de 1 R$ 2.999,00
de veículo
sedan
da GRANDE com
rastreador (por
e 12 meses) –não
–
inclui
do motorista, nem
de combustível.

Pregão:
18/12/2019

Edital e TR em
anexo

SIC
Secretaria
Estado
Indústria,
Comércio
serviços
Governo
Estado

Edital e TR em
anexo
Este edital não
foi
utilizado
como
referência,
pois o veículo
é blindado.

Goiás
SIC
Secretaria
Estado
Indústria,
Comércio
serviços
Governo
Estado
Goiás

Quilometragem
livre.
- Locação de 8 R$ 1.370,00
de veículos sedan
da PADRÃO
A,
com rastreador
e (por 12 meses)
– – não inclui
do motorista, nem
de combustível.
Quilometragem
livre.

Pregão:
18/12/2019

Edital e TR em
anexo

Locação de 1 R$ 2.099,97
veículo sedan –
não
inclui
motorista, nem
combustível.
Quilometragem
livre.

Pregão:
27/11/2019

Edital e TR em
anexo
6432019
/
UASG:926922

Pregão:
03/12/2019

Edital
anexo

Secretaria
Municipal de
Administração
de Uberlândia
- Governo do
Estado
de
Minas Gerais

Há
mera
estimativa
de
2.500km/mês
Veículo deveser
reposto após 2
anos.
SAEB
Secretaria de
Administração
- Governo do
Estado
da
Bahia

Locação de 1 R$ 3.853,85
veículo sedan
(com algumas
adaptações) –
não
inclui
motorista, nem
combustível
(apenas tanque
cheio
na
entrega).
Quilometragem
ilimitada.

2.6.3.2.

Empresas de locação de veículos similares

em

EMPRESA
LOCADORA

Localiza

Localiza

VALOR MENSAL DA
COTAÇÃO ANUAL

SERVIÇO

GRUPO
FS
INTERMEDIÁRIO SEDAN
GM Prisma 1.4 ou similar

X

GRUPO
FX
- R$ 2.093,15
INTERMEDIÁRIO
AUTOMÁTICO
Novo Hyundai HB20S 1.6
ou similar

R$1.808,89

GRUPO CA
358 Diárias - 3000 KM

Movida

GRUPO F COMPACTO S

SEDAN R$ 1.439,08

Prisma, HB20 S, Voyage
ou similar
365 Diárias - 3000 KM

ESGOTADO.
Não foi possível
cotar

365 Diárias - 3000 KM

Unidas

OBSERVAÇÃO

Taxa de Aluguel
R$ 2.754,58 (já
considerado no
valor mensal) –
caso
de
terceirização de
frota essa taxa é
bem
menor.
Seguro do carro
incluído,
mas
contra terceiros
não.
Seguro parcial e
contra terceiros já
incluído.
R$
3.650,00
(R$10/dia
de
proteção básica)
+Taxa
Administrativa R$
1.850,24 (fixa de
12.00%)

Cotações em 20/04/2020
VALOR MÉDIO: R$ 2.357,99

2.6.4. Combustível
2.6.4.1.

LOTE 1

Para chegar ao consumo médio do veículo do LOTE 1, foi utilizada tabela ENCE B,
com peso 1 para estrada e peso 2 para cidade, considerando serem essas as proporções,
respectivamente, que o carro fica dentro da Região Metropolitana e em viagem.
Valor dos combustíveis: https://precodoscombustiveis.com.br/pt-br/city/brasil/rio-dejaneiro/rio-de-janeiro/3239 (data de verificação: 20/04/2020)

Modelo HB20x – vision M-6:
COMBUSTÍVEL

KM/L

CONSUMO
FRANQUIA
3.000KM

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Gasolina

12,5

240L

R$ 4.596

R$ 1.103,04

Etanol

8,73

343,6L

R$ 3.760

R$1.291,936

Modelo FordEcoSport SE ou Freestyle
COMBUSTÍVEL

KM/L

CONSUMO
FRANQUIA
3.000KM

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Gasolina

12,1

248L

R$ 4,596

R$ 1.139,81

Etanol

8,53

351,7L

R$ 3,76

R$ 1.322,39

Modelo Nissan Kicks 1.6 – versão S – M-5
COMBUSTÍVEL

Gasolina

KM/L

11,7

CONSUMO
FRANQUIA
3.000KM

256L

VALOR
UNITÁRIO

R$ 4,596

Etanol
8,2
365,8L
R$ 3,76
Valor líquido máximo estimado combustível Lote 1: R$ 1.176,50

2.6.4.2.

VALOR TOTAL

R$ 1.176,5

R$ 1. 375,4

LOTE 2

Para chegar ao consumo médio do veículo do LOTE 2, foi utilizada a tabela ENCE B,
apenas referente ao consumo na cidade, uma vez que este veículo será utilizado
majoritariamente dentro da Região Metropolitana.
Toyota Corolla 1.8
COMBUSTÍVEL

Gasolina

KM/L

16,3

CONSUMO
FRANQUIA
2.000KM

122,7L

VALOR
UNITÁRIO

R$ 4,596

VALOR TOTAL

R$ 563,93

Etanol

10,9

183,5L

R$ 3,76

R$ 689,96

HB20s 1.5

Gasolina

12,6

CONSUMO
FRANQUIA
2.000KM
158,7L

Etanol

8,5

235,3L

COMBUSTÍVEL

KM/L

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 4,596

R$ 729,38

R$ 3,76

R$ 884,73

Toyota Yaris Sedan 1.5
COMBUSTÍVEL

Gasolina

KM/L

12,6

CONSUMO
FRANQUIA
2.000KM

158,7L

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

R$ 4,596

R$ 729,38

Etanol
8,8
227,3L
R$ 3,76
Valor líquido máximo estimado combustível Lote 2: R$ 729,38

R$ 852,37

Taxa de Administração: 5% - é o que se usa contabilmente para empresas desse ramo
(Entre 5 e 10% para prestação de serviços. Sendo 5% o mais comum).
Fontes:
https://www.standardandpoors.com/pt_LA/delegate/getPDF?articleId=2162067&type=COMM
ENTS&subType= (pág.8).
https://www.localiza.com/Contratos/chile/es/Contrato_General_Alquiler_un_Auto.pdf (pág.7).

Impostos: PIS (1,65%) + COFINS (7,6%) + ISS (5%): 14,25%
Lucro: estimado em 25%
Valor total BDI: 44,25%
Valor bruto máximo estimado combustível Lote 1: R$ 1.697,10
Valor bruto máximo estimado combustível Lote 2: R$ 1.051,88

2.6.5. Diárias
O cálculo do valor médio para diária consistiu em dois estudos: o valor mínimo
encontrado nas regiões analisadas (tabela 1) e a média dos, seis, menores valores em cada

região (tabela 2 – salvo o mês de fevereiro de 2021, em que nem todas as regiões
apresentaram seis opções, algumas apresentaram apenas uma, três ou quatro opções).
O banco de análise de preços utilizado foi o site booking.com, o qual tem por
característica compilar todas as ofertas disponíveis em uma localidade, em uma certa data ou
intervalo de dias. Sendo este também o mais popular para pesquisa de preços deste setor.
As hospedagens utilizadas como referências foram as que atendiam a critérios
favoráveis ao zelo pela integridade física do veículo e do condutor, assim como prezavam
pela qualidade no serviço prestado, no que tange às condições que garantam período de
descanso e higiene do motorista, além de celeridade no atendimento às atividades da
contratante.
Desta forma, foram utilizados, na pesquisa, filtros para hospedagens que possuíssem:





Estacionamento;
Banheiro privativo;
Café da manhã;
Localização máxima de 5Km do Centro da cidade.

Foram desconsideradas, do resultado, as hospedagens classificadas como:



Hostel (quarto compartilhado);
Camping.

Considerando que a atuação desta Autarquia faceia todo o território do estado fluminense;
considerando que a diária a ser paga ao motorista precisa estar em consonância com a
diversidade e variação de preços, evitando ficar aquém em alguns casos; foram selecionados,
como referências, municípios que se enquadrassem em pelo menos um dos seguintes fatores:




Localidade de valor, notadamente, elevado para hospedagem;
Alta representatividade, exigindo presença frequente do Conselho*;
Variação de preço em função de alta temporada.

*Ex.: Região com maior número de arquitetos registrado na macrorregião em que se
insere ou com alta incidência de obras.
No tocante aos meses que compõem este estudo, foram considerados os que
possuem variação de preços em função de alta temporada – férias escolares, carnaval,
festividades regionais, estações de verão, inverno, dentre outros fatores. A exceção foi o mês
de setembro, contemplado para contrabalancear os valores de referência, levando-se em
conta que é considerado mês de baixa temporada.
Em suma, tomando por base a compilação dos valores de diárias adquiridos em:


Tabela 1 (menor valor em cada região, considerado em conjunto com os meses
estipulados);



Tabela 2 (menor média de valores em cada região, considerado em conjunto com
os meses estipulados);

Fazendo a média entre todos os valores encontrados em cada uma das tabelas – valor
mínimo e valor médio a ser pago para diária, chegou-se aos seguintes resultados de
referência:



Valor mínimo aceitável para diária: R$ 134,79;
Valor médio aceitável para diária: R$ 208,84.

ADENDO:
i.

ii.

iii.

Na análise dos valores de diárias encontrados na busca do mês de fevereiro/2021,
no município de Angra dos Reis, foram encontrados 5 resultados. Destes, no computo
da média da Tabela 2, um foi desconsiderado pela característica ser de camping e o
outro por seu valor destoar significativamente dos demais, com uma diferença de mais
de R$7.000,00 sobre o resultado imediatamente inferior a ele;
Foram consideradas, na pesquisa, período de hospedagem compreendido entreterça
e sexta-feira; tendo em vista que, em condições normais, as ações de fiscalização,
nestes municípios, ocorrem neste período;
O único Hostel considerado, dentre os resultados da busca, foi em Nova Friburgo,
tendo em vista que menciona claramente se tratar de quarto privativo;

iv.
v.
vi.
vii.

Formula utilizada isoladamente na Tabela 1 (=valor para 3 diárias/3)*;
Fórmula utilizada para a média geral na Tabela 1 (=SOMA das células/28)**.
Formula utilizada isoladamente na Tabela 2 ((= valor 1+valor 2...+valor 6)/6)/3)***.
Fórmula utilizada para a média geral na Tabela 2 (=SOMA das células/28)**.
*Sendo 3 a quantidade de diárias contempladas no valor do resultado da busca.
**Sendo 28 a quantidade de combinações (localidade X preço) pesquisadas.
***Sendo 6 a quantidade de resultados considerados na busca, e 3 a quantidade de
diárias contempladas no valor de cada resultado.

2.6.6. Pedágio
PESQUISA DE PREÇO (PEDÁGIOS)
O levantamento dos gastos com pedágio teve por base o computo de todos os
percursos, com cobrança de pedágio, realizados pelo carro da fiscalização no ano de 2019
(deslocamentos de ações rotineiras e de ações itinerantes), sendo acrescidas de três ações
itinerante a este montante (1x região do Centro Sul e 2x Centro Leste), considerando esta ser
a proposta da fiscalização a partir do ano de 2020. Desta forma, buscou-se tornar mais
fidedigno o levantamento rotineiro de despesas com pedágio, dentro das características das
atividades habituais.
Diante dessa diretriz, foram utilizadas como ferramentas de suporte os sites:



https://www.mapeia.com.br/ (Mapeia os postos de pedágio dentro do percurso
estipulado);
http://www.emsampa.com.br/pedrj.htm (Possui a relação de todos os postos de
pedágio do estado, de forma detalhada, com preço atualizado).

ADENDO:
i.

ii.

Os Municípios do Norte Fluminense e da Região dos Lagos tiveram aferição
diferenciada. Nestes casos, o site dispôs de trajetos diferentes dos utilizados no diaa-dia. Habitualmente, os percursos adotados são, respectivamente, pela via BR-101
(exclusivamente) e pela Via Lagos. Sendo assim, as mesmas ferramentas foram
utilizadas, contudo fracionando os trajetos na pesquisa, de forma a assegurar que os
postos de pedágios levantados fossem os usualmente adotados nas viagens de
fiscalização;
Na Via Lagos, foi considerada a alteração na tarifa em função do dia e horário. Às
sextas-feiras, após as 12h, a tarifa é ampliada até segunda-feira às 12h.

Diante de todo o exposto, foram elaboradas planilhas de percursos mensais, em que
são detalhados os trajetos, os dias, a descrição de cada posto de pedágio e seus respectivos
valores. Todavia, para compilar as informações mais relevantes (valores globais, valor médio
e quantidade de postos de cobrança), foi elaborada a planilha a seguir:

Com isso, chegou-se aos seguintes valores de referência:




Gasto anual: R$ 1464,40;
Gasto médio mensal: R$ 122, 03;
Quantidade de pedágios acessados: 202.

As demais informações foram especificadas para melhor análise da origem desses gastos.
2.6.7. Conclusão da estimativa de preços :
LOTE 1
ITEM
MDO de motorista
Locação de veículo
Combustível
Diárias (10 ao mês)
Pedágio
TOTAL

VALOR
R$ 4.166,99
R$ 2.479,93
R$ 1.697,10
R$ 2.088,40
R$ 122,03
R$10.554,45

LOTE 2
ITEM
MDO de motorista

VALOR
R$ 4.166,99

Locação de veículo
Combustível
Diárias (3 ao mês)
Pedágio (2/3 da franquia do Lote 1)
TOTAL

R$ 2.357,99
R$ 1.051,88
R$ 626,52
R$ 81,35
R$8.284,73

Estão inclusos nos autos as memórias de cálculo da estimativa de preços ou dos preços
referenciais e os documentos que lhe dão suporte;

2.7. Descrição da solução como um todo:
LOTE 1:
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM SUSPENSÃO ELEVADA - SUV, Utilitário Esportivo
Compacto ou Hatch; com altura livre do solo igual ou superior a 200mm; distância entre
eixos igual ou superior a 249mm; potência igual ou superior a 100cv; comparação absoluta
geral do selo INMETRO da Etiqueta Nacional Conservação de Energia igual ou superior
a “B”; avaliação igual ou superior a 4 estrelas na categoria proteção adulto do teste de
segurança do Programa de Avaliação de Carros Novos (NCAP), (modelos de referência:
HB20x 1.6 Vision câmbio manual ou Diamond FE câmbio automático; Ford Ecosport SE ou
Freestyle câmbio manual 1.5; Nissan Kicks 1.6; Honda; Volksvagen TCross 1.0 Turbo);
quilometragem máxima de 10.000km; máximo 01 ano de antiguidade (considerando ano de
fabricação), a contar da data de solicitação de veículo; direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica; freio ABS; mínimo 2 airbags; 4 (quatro) portas; biocombustível (Flex – Gasolina ou
etanol); capacidade para o motorista mais 4 (quatro) passageiros sentados; ar condicionado;
sistema de som integrado: rádio AM/FM com entrada USB, antena e auto falantes instalados;
película de controle solar em todos os vidros (conforme Código de Trânsito Brasileiro); com
franquia de 3.000km ao mês ou 36.000km ao ano para circular por todo o estado do Rio de
Janeiro, incluindo todos os custos com abastecimento, limpeza, manutenção, seguro e
pedágios; e MÃO DE OBRA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MOTORISTA para 44 horas
semanais incluindo até 10 pernoites ao mês em viagens para o interior do estado.

LOTE 2:
LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN com altura livre do solo igual ou superior a 150mm;
distância entre eixos igual ou superior a 249mm; potência igual ou superior a 100cv;
comparação absoluta geral do selo INMETRO da Etiqueta Nacional Conservação de
Energia igual ou superior a “B”; avaliação igual ou superior a 4 estrelas na categoria proteção
adulto do teste de segurança do Programa de Avaliação de Carros Novos (NCAP),
(modelos de referência: Toyota Corolla 1.8; HB20s 1.6; Toyota Yaris 1.5; Volkswagen Virtus
1.0 Turbo ou 1.6; Ford Ka Sedan 1.5; Toyota Etios Sedan 1.5) quilometragem máxima de
10.000km; máximo 01 ano de antiguidade (considerando ano de fabricação), a contar da data
de solicitação de veículo; direção hidráulica, elétrica ou eletro-

hidráulica; freio ABS; mínimo 2 airbags; 4 (quatro) portas; biocombustível (Flex – Gasolina ou
etanol); capacidade para o motorista mais 4 (quatro) passageiros sentados; ar condicionado;
sistema de som integrado: rádio AM/FM com entrada USB, antena e auto falantes instalados;
película de controle solar em todos os vidros (conforme Código de Trânsito Brasileiro); com
franquia de 2.000km ao mês ou 24.000km ao ano para circular por todo o esta do do Rio de
Janeiro, incluindo todos os custos com abastecimento, limpeza, manutenção, seguro e
pedágios; e MÃO DE OBRA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MOTORISTA para 44 horas
semanais incluindo até 3 pernoites ao mês em viagens para o interior do estado.

2.7.1. Justificativa para o parcelamento ou não da solução:
Os serviços de transporte com mão de obra de motoristas objetos deste EP são
muito reduzidos, sendo ratificada, em um primeiro momento, apenas a contratação de um
veículo, o que, naturalmente, não pode ser parcelado. O serviço acoplado de terceirização
de mão de obra de motorista é uma prática comum de mercado, o que pode ser exemplificado
pela existência de um código de CNAE específico: “49.23-0-02 - Serviço de transporte de
passageiros - locação de automóveis com motorista”. O motorista também desempenha um
papel importante como preposto da empresa no local da prestação de serviços, verificando as
condições de manutenção do carro, promovendo o abastecimento e a sua limpeza. Sendo
assim, haveria prejuízo para o conjunto da solução, caso houvesse o parcelamento.
Quanto ao segundo veículo, este é apenas uma estimativa, não havendo garantia de
que será de fato solicitado pela Administração.
Caso houvesse parcelamento, teríamos um licitante vencedor sem nenhuma garantia
de que o serviço seria de fato solicitado, além da perda de economia de escala. Além disso,
sendo um órgão de pequeno porte, é interessante para o CAU/RJ ter a menor quantidade
possível de contratos terceirizados, haja vista a necessidade de destinar servidor (es) da
Autarquia para atuar na gestão destes contratos. Por todo exposto, entende-se que não cabe
o parcelamento da solução.

2.8. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros
disponíveis;
Pretendemos – com a terceirização da prestação de serviços de transporte, mediante
contratação de empresa, especializada, para fornecimento agregado de mão-de-obra e
veículo – atender às legislações já mencionadas neste estudo, às orientações do Tribunal
de Contas da União (TCU), garantia de qualidade e desempenho no serviço, bem como a
economicidade.
A opção por agregar, em um único contrato, o fornecimento de veículo com o
fornecimento de mão-de-obra, visa a eficácia e a eficiência na prestação global do serviço
desejado, assim como aprimorar a efetividade no gerenciamento destas atividades.

Isto posto, a terceirização deste serviço, apresenta-se como o meio mais indicado para
o CAU/RJ, uma vez que não há obrigatoriedade legal da Autarquia em ter a sua disposição
profissionais de carreira para a execução do serviço, assim como veículo próprio, além do fato
de que a terceirização custará menos do que inserir em seu quadro servidor(es) e veículo(s)
próprio(s) para atender às demandas já mencionadas.
Cumpre-nos ressaltar que, atualmente, só há a possibilidade de terceirização, visto
que este cargo não está previsto no Plano Cargos e Salários do CAU/RJ, conforme Decreto
9.507/2018, assim como não há previsão orçamentária nem em planejamento estratégico para
a realização de novo concurso público por esta Autarquia Federal.

Ademais, o fato da escolha pela terceirização, em detrimento à compra de veículo
próprio e à abertura de concurso para provimento de cargo de motorista, deve-se
especialmente ao acúmulo de responsabilidades e gastos adicionais que seriam demandados
desta Autarquia para:
Suporte técnico e operacional ao veículo:












Manutenção;
Conservação;
Reposição emergencial;
Adesão de seguro veicular;
Pagamentos de imposto;
Custeio de pedágio;
Custeio de combustível;
Custeio de higienização;
Reposição por desgaste e defasagem;
Disposição de um setor ou funcionário, exclusivamente, para gerenciar este tema,
dada a sua especificidade e demanda intermitente de trato;
Dentre outros.

Cargo Efetivo de Motorista:









Aumento significativo com gastos referentes às diárias, pela Autarquia; tendo em vista
que este seria o funcionário que mais viajaria. Numericamente, nenhum funcionário
efetivo faz mais de uma viagem ao mês e este faria, com duração mínima de 4 dias
cada;
Previsão de contratação de mais funcionário do que o necessário, visando a
continuidade do serviço público em momentos de férias, licenças médicas, licenças
trabalhistas;
Custeios com direitos trabalhistas (férias, 13° salário, FGTS, etc);
Custeios com benefícios trabalhistas (vale alimentação, refeição, passagem etc);
Manutenção de despesas com este(s) funcionário(s), mesmo quando o veículo estiver
impossibilitado de uso;
Limitações legais, por se tratar de cargo efetivo, para substituição deste funcionário,
caso o seu desempenho venha a se apresentar aquém do esperado;




Limitação legal de não ultrapassar 55% das receitas com funcionários;
Dentre outros.

Optando pela terceirização, nos principais apontamentos acima, as responsabilidades
com veículo(s) e funcionário(s) ficam totalmente a cargo da CONTRATATADA. Os valores e
medidas, quando adotados por ela, para atendimento das demandas pré-estabelecidas,
apresentam-se menos custosos e com mais flexibilidade de saneamento. Tais como:







Veículo disponível em sua frota para reposição emergencial, à parte dos limites do
contrato (por ser empresa especialista);
Motorista reserva disponível em sua frota, à parte dos limites do contrato (por ser
empresa especialista);
Reposição imediata e sem impedimentos legais do funcionário, caso este não esteja
atendendo satisfatoriamente à demanda da CONTRATANTE;
Valor próprio estipulado para diária do motorista, desvinculado do valor que o
CAU/RJ paga a seus funcionários;
Opção, condições e valores de pagamento de vale refeição e alimentação
desvinculado do valor que o CAU/RJ paga a seus funcionários;
Dentre outros.

Vale ressaltar que, à título de economicidade, mediante terceirização, em caso deausência
do motorista ou de inoperância do veículo, desconta-se, da CONTRATADA, ovalor de
repasse pelo(s) dia(s) parado(s), diferentemente do que ocorreria, na situação do funcionário
ser efetivo e do veículo ser próprio do CAU/RJ.

2.9. Providências para a adequação do ambiente do órgão;
Não se vislumbra a necessidade de qualquer adequação no espaço físico da sede do
CAU/RJ, uma vez que esta já conta atualmente com vagas para automóveis na garagem do
edifício em que está instalada, e possui espaço destinado à permanência dos colaboradores
terceirizados no andar da sede.
No entanto, é sabido que o CAU/RJ possui, em seu planejamento orçamentário, verba
destinada à capacitação de servidores. Portanto, mesmo que já tenha havido contratação de
curso, in company, referente à Instrução Normativa n° 05/2017 – MPOG, esta comissão
julga necessário a capacitação do futuro fiscal deste contrato no tema de fiscalização de
contratos da Administração Pública, principalmente com foco nas questões abordadas na
Instrução Normativa supracitada, visando o aprimoramento da fiscalização do contrato, bem
como o atendimento ao §3°, art. 16 do Decreto 10.024/2019.

2.10.

Declaração da viabilidade ou não da contratação

Diante de todo exposto, esta Comissão de Planejamento declara viável a contratação
de Pessoa Jurídica especializada para a prestação de serviços continuados de locação de
veículos com dedicação exclusiva de mão de obra de motorista.

3. Identificação dos servidores que participarão da fiscalização do contrato, os quais
poderão ser convidados a participar do Planejamento da Contratação.
Rodrigo Abbade Pinto de Oliveira será o servidor responsável pela fiscalização docontrato
do objeto em tela, podendo vir a ser substituído, em sua ausência, pelo servidor designado,
por Portaria, para substitui-lo em suas atividades de Gerente de Fiscalização.

4. Avaliação da necessidade classificação nos termos da Lei nº 12.527
Avalia-se que não há necessidade de classificação desta licitiação quanto ao Grau e
Prazos de Sigilo uma vez que as informações constantes não são imprenscindíveis à
segurança da Sociedade ou do Estado, e cuja divulgação ou acesso irrestrito possam ser
enquadradas no art. 23 da referida Lei.
Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2021.

Elaine Machado Rossi
Arquiteta e Urbanista
Agente de Fiscalização
CAU n.A97774-8 - Matrícula 134
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Arquiteta e Urbanista
Analista Técnica
CAU n. A1065980 - Matrícula 133
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Arquiteto e Urbanista
Gerente de Fiscalização Interino
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