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OFÍCIO CIRCULAR Nº: 092/2020 – SEAP/DETO                  Curitiba, 13 de agosto de 2020 
 Assunto: Informações para futura Locação da Frota 

 
Senhor Dirigente do Órgão/Entidade: 
 

O Departamento de Gestão do Transporte Oficial – DETO, vêm realizando estudos 
para implantar ações que visam modernizar a Gestão da Frota Oficial, oportunizando a 
Administração Pública Estadual diferentes modais para contratação de veículos, como 
exemplo recente o serviço de transporte TaxiGOVPR. 

 
 Dentre as ações pretendidas como alternativa a aquisição de veículos na modalidade 
de compra, é a contratação de veículos por meio da locação da frota. A intenção da 
Secretaria de Estado da Administração, por meio do DETO, em conjunto com os demais 
órgãos e entidades, é de publicar edital para Registro de Preços, contemplando lotes de 
veículos com diferentes características, que atendam as diversas necessidades, conforme a 
atividade desenvolvida pelo órgão/entidade. É certo que o lançamento do Edital, 
contemplando um quantitativo maior de veículos, em razão da unificação das necessidades 
dos órgãos do Estado, propiciará maior interesse das empresas licitantes, gerando maior 
disputa, e por consequência ganho de escala preços de contratação mais vantajosos para a 
Administração Pública Estadual. 
 

Cabe destacar que, a proposta é que o órgão/entidade realize a locação de veículos 
de forma parcial, com substituição gradativa dos veículos oficiais, coordenando com o 
recolhimento dos veículos que sejam considerados antieconômicos e inservíveis. 

 
 Nesse sentido, visando a elaboração dos estudos, o DETO/SEAP deseja obter 
informações acerca da frota atual desse órgão/entidade, para se realizar o mapeamento 
preliminar sobre a aplicação dos veículos oficiais nas atividades dos órgãos, identificando as 
necessidades particulares de cada atividade. 
  

Deste modo, pedimos que o órgão preencha o quadro a seguir, informando:  
QUANTITATIVO DE VEÍCULOS 

UTILIZADO NAS ATIVIDADES MEIO (A) UTILIZADO NAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS (B) TOTAL DE VEÍCULOS DO ÓRGÃO (A + B) 
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(A) Deslocamento de servidores para realização das atividades administrativas, por 
exemplo: reuniões, encontros, debates e treinamentos; 

(B) Aplicado para o cumprimento das atividades diretamente ligadas a missão do órgão, 
entidade ou secretaria, por exemplo: (fiscalização, pesquisa, entrega de materiais, 
atendimento a população, resgate de vítimas e segurança) 

 
A tabela a seguir deve ser preenchida com as informações do quantitativo e das 

características dos veículos com potencial de serem incluídos no processo de locação: 
 

CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS A SEREM LOCADOS (tabela exemplo) 
ESPÉCIE CARACTERÍSTICA EXEMPLO – MODELO 

REFERÊNCIA UTILIZADO PELO 
ÓRGÃO QUE SERÁ LOCADO 

ATIVIDADE QUANTITATIVO 

Automóvel Sedan 
Hatch 
Van 

Renault/Logan - VW/Voyage 
VW/Gol  

meio 
finalística 

15 
30 

Motocicleta Custom 
Off Road 

Harley Davidson finalística 10 
Caminhonete 

/ Utilitário 
4x4 
Cabine Simples 
Cabine dupla 

   

incluir 
conforme 

necessidade 
    

 TOTAL 55 
A tabela acima, é apenas um modelo/exemplo, devendo ser complementada com os dados que o órgão 
julgar pertinentes. 
 
 Cabe destacar que as informações prestadas pelo órgão/entidade, servirão para 
iniciarmos a elaboração do Termo de Referência, mas certamente será necessário 
complementar as informações, à medida que o trabalho de compilação dos dados for 
realizado. 
 
 Diante do exposto, solicitamos que o órgão/entidade apresente as informações ora 
solicitadas, até o dia 21/08/2020 (sexta-feira). Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas 
com o Sr. Ricardo – 3313-6003 ou Sr. Juan – 3313-6001. 
 
 Cordialmente, 

 
Assinado eletronicamente Juan Carlos Alves Diretor do DETO 


