
Transportar funcionários em atividades administrativas do CRM-PR, em especial os agentes e médicos fiscais em rotinas do

Departamento de Fiscalização do Exercício Profissional (DEFEP).

Em atendimento a necessidade de transportar funcionários, o mercado dispõe das seguintes soluções:

Aquisição ou locação de veículos, e ainda a adoção do uso de táxi, pois o CRM-PR já possui contrato de transporte firmado em

Curitiba.

Conforme tabela, em anexo, o custo de compra e manutenção dos veículos é inferior ao de locação.

O custo é fator relevante, mas a segurança dos usuários não pode ser relevada. E para garanti-la o fiscal deste contrato de

locação (atualmente seria o coordenador do DEFEP) teria que despender uma carga horária significativa verificando se a

empresa está de fato mantendo veículos em boas condições e etc. Ou seja, este custo de recursos humanos especializados
(médico) também tem de ser levado em conta.

A utilização de táxi não contempla as necessidades do CRM-PR de realizar viagens a todos os municípios do Paraná.

Com a aquisição é mais vantajosa a Administração pública, a garantia solicitada nos permite o uso de veículos por 05 anos ou
100 mil km sem a necessidade de realizar nova licitação para manutenção dos veículos.

Os custos para licitação de serviço de manutenção de veículos não são compatíveis com o tamanho da frota do CRM-

PR, atualmente composta por 06 veículos de passeio, por outro lado, os valores históricos ultrapassavam os limites legais
para realização direta do serviço com três orçamentos.

Outro aspecto é a grande dificuldade prática de obter 03 orçamentos para realização destes serviços (usualmente para realizar

orçamento é necessário desmontar partes do veículo, ou seja, há dispêndio de mão de obra pela prestadora de serviço que
nem sempre será de fato realizado no local. Deste modo, era frequente a negativa dos estabelecimentos em realizar

orçamentos para órgãos públicos como o CRM-PR.

Assim, a solução lógica e respaldada pela assessoria jurídica foi a manutenção dos veículos em garantia durante sua vida útil
em atenção ao Art 24, da Lei 8.666/93 o qual dispensa a licitação, de acordo o inciso "XVII - para aquisição deno Conselho,

componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de

garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável
para a vigência da garantia"



A vida útil dos veículos é limitada a 100 mil km ou 05 anos (conforme orientação do CFM Resolução 2124/2015), assim a

garantia buscada satisfaz as necessidades do Planejamento de Frota (vide anexo).

Podem ser aceitos modelos com garantia de 05 anos ou 100mil km, cuja potência de motor e freios garanta segurança dos
motoristas (desempenho mínimo na estrada) e cujas características proporcionem a maior ergonomia e segurança possíveis

(encosto, regulagem, airbags, etc.) - conforme Termo de Referência.

Segue pesquisa realizada com diferentes montadoras:

Florença

modelo: Cronos Drive 1.3

custo: R$ 98.880,00/unid

garantia: 05 anos pode ser contratada junto à montadora

observação: potência do motor e o número de airbags inferior ao modelo adquirido no último certame. Menor potência reduz

as ultrapassagens, comprometendo a segurança.

Chevrolet

modelo: Onix Plus

custo: R$ 105.000,00/unid

garantia: Garantia somente de 03 anos, não há possibilidade de ofertar a garantia estendida.

observação: A garantia é essencial para o planejamento.

Caoa

modelo: Arrizo

curto: R$ 139.890,00/unid

garantia: para motor e câmbio de 5 anos ou 10mil km para CNPJs.

observação: valor maior se comparado ao Toyota

Toyota

modelo: Yaris SD XS

custo: R$ 115.590,00/unid

garantia: 05 anos

observação: Melhor custo benefício.



VEÍCULO AUTOMOTOR (TERRESTRE) DE PASSAGEIROS

Veículo tipo sedan; zero quilômetro; ano de fabricação a partir de 2022 modelo a partir de 2023; cor branca;
Garantia, não inferior a 03 (três) anos para itens em geral e de 05 (cinco anos) para motor e caixa de câmbio.

Podendo ser garantia de fábrica ou garantia estendida;

Apoio de braços (central) para motorista;

Volante com regulagem de altura;

Banco do motorista com regulagem em altura;
Controle de estabilidade e tração;

Apoios/encostos de cabeça com regulagem de altura;

Direção elétrica progressiva;
Ar condicionado digital;

Travas elétricas (de segurança) das portas e porta malas;
Desembaçador do vidro traseiro;

(mínimo duplo frontal e laterais + de joelho e de cortina);air bags

Freios ABS com EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem), discos ventilados na dianteira (. ABS + EBD+
BAS) e tambor na traseira;

Central multimídia, com tela tipo de no mínimo sete polegadas, com espelhamento paratouchscren Android Auto
entrada USB e entrada auxiliar; USB de carregamento; 04 alto falantes (mínimo); com AM/FM, função/Apple CarPlay;

MP3;

Porta copos/objetos;
Faróis de neblina; Brake Light;

Vidros elétricos dianteiros e traseiros (quatro) com fechamento/abertura pela chave e ;one touch

Alarme antifurto (com acionamento via controle remoto);
Retrovisores externos com ajuste elétrico;

Suspensão independente com barra estabilizadora na dianteira e eixo de torção na traseira;

Assistente de partida em rampas;
Sensor crepuscular;

Acendimento automático de faróis;

Câmera de ré;
Cintos de segurança de 03 pontos;

Controle de cruzeiro;
05 portas (incluído porta malas); capacidade para 05 lugares para passageiros;

Chave presencial (deve possuir controle remoto de destravamento das portas e acionamento do alarme);

Banco do motorista com revestimento em tecido e/ou couro;
Bancos traseiros bipartidos com revestimento em tecido e/ou couro;

Alças de segurança no teto para passageiro frontal/dianteiro e passageiros traseiros;

Acabamentos exteriores na cor do veículo (retrovisores externos e maçanetas);
Retrovisores externos rebatíveis eletricamente;

Acabamento interior podendo ser de um ou mais tons;
Rodas de liga leve de 15’’ (mínimo) com pneus 185/60 R15 (mínimo);

Jogo de tapetes;

Luz interna na dianteira e traseira de teto.
Para sol/sombreiras para motorista e passageiro, com espelho;

Sistema de imobilização do motor;

Painel de instrumentos (velocímetros, e demais itens que sejam de série) e/ou computador de bordo;
Para-choques na cor do veículo;

Motor 1.0 turbo e 03 cilindros ou Motor de 1.5 (mínimo) com 04 cilindros;
Potência mínima 110cv; torque mínimo de 14,9; bicombustível (etanol/gasolina);

Sistema de partida a frio;

com, no mínimo, 06 velocidades à frente e uma ré;Transmissão automática
Tanque de combustível com capacidade mínima de 44 litros;

Carga útil/Capacidade total de carga mínima 350kg;

Porta malas com capacidade mínima de 470 litros;
Dimensões mínimas (mm): comprimento total: 4,25; largura total: 1,7; altura: 1,45; distância entre eixos: 2,5;



Adesivos que sejam itens de série serão aceitos

Serão adquiridos 02 veículos de acordo com o planejamento em anexo.

Como o veículo da Toyota, modelo Yaris apresentou o melhor custo benefício, o investimento a ser considerado é de R$
231.180,00 para 02 veículos.

O CRM-PR adquiriu em 2020, dois veículos da marca/modelo supracitada, e se houvesse nova aquisição mantendo a mesma

marca/modelo, poderia haver padronização da frota, o que facilitaria em muito o conserto e manutenções preventivas sempre
na mesma rede de concessionárias da montadora.

Como serão adquiridos 02 veículos com o mesmo descritivo, não há justificativa para parcelamento, sendo mais vantajoso a

empresa vender duas unidades do que apenas uma.

Não há restrição da competitividade, pois os veículos podem ser ofertados pela fábrica, concessionárias ou por revenda

multimarcas.

Não há.

Aquisição prevista no cronograma de licitações 2022 enviado ao Conselho Federal de Medicina

A licitação estava prevista para ser realizada em janeiro de 2022, porém devido aos reflexos da pandemia do COVID-19 não

havia veículos em estoque no mercado, e para o certame não restar deserto, optou-se por postergá-lo, até que o mercado

fosse reabastecido novamente.

Manutenção da frota;

Maior segurança aos usuários;

Conforto ao motorista;

veículo disponível para uso imediato nas dependências do CRM-PR.



Não se aplica.

Não se aplica.

De acordo com os custos elencados e como há reserva orçamentaria prevista no exercício 2022, é viável a aquisição de 02

veículos.




































	



