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RESUMO 

 

WULHYNEK, Paulo Pimentel. Modelo de Análise de Economicidade para a Locação de 

Veículos: estudo de caso na Administração Pública do Município do Rio de Janeiro. 2014. 
11f. Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação em Gestão Pública e 
Controle Externo) – Escola de Contas e Gestão, Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro, Niterói, 2014. 

 

  
O princípio da economicidade existe no ordenamento jurídico brasileiro desde a constituição 
de 1988. Embora muito citado e discutido, poucos são os trabalhos encontrados que se 
dispõem a avaliar a obediência ao princípio através de medidas numéricas, que permitam 
mensuração objetiva. A avaliação da economicidade nas contratações públicas é exigência 
constitucional e atribuição dos Tribunais de Contas. O contrato de locação de veículos, no 
âmbito da Administração Pública, é um tipo muito comum. É utilizado para as mais diversas 
finalidades, desde deslocamento de servidores e agentes públicos até a execução de atividades 
de ordenamento urbano, coleta de resíduos e obras públicas. Portanto, trata-se de objeto 
comum, prestação de serviço recorrente e aplicável em âmbito nacional. O presente trabalho 
objetiva construir um modelo de análise de economicidade para as contratações de locação de 
veículos para a Administração Pública. Um estudo de caso abrangendo os contratos de 
locação de veículos de passeio da Administração Pública Municipal do Rio de Janeiro é usado 
como validador do modelo, para verificar se as contratações municipais obedecem ao 
princípio constitucional da economicidade, com base no modelo de análise de economicidade 
estabelecido. Os contratos selecionados abrangem variados órgãos integrantes da 
Administração Pública Municipal do Rio de Janeiro, a partir do ano de 2001.  

 

Palavras-chave: Administração Pública. Economicidade. Locação de Veículos. 
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1.1 Controle 

 

 Conforme Trindade (2008), uma das grandes invenções da humanidade foi a escrita, 

que surgiu da necessidade do homem de criar registros dos mais diversos tipos (casamentos, 

empréstimos, orações), armazenar dados (número de animais, alimento estocado) e preservar 

sua história (batalhas, tratados e grandes feitos). Portanto, o controle em sentido lato, é 

inerente à natureza humana, na medida em que associa e registra atividades e conhecimentos 

para fins de acúmulo e progresso. 

 O vocábulo controle tem abrangência por demais ampla, podendo ser compreendido 

desde as tarefas mais simples, que necessitam de alguma organização e registro, até as mais 

complexas e elaboradas, que envolvam longo, detalhado e exaustivo planejamento. De fato, 

quanto mais complexa a atividade em foco, mais amplo e mais refinado deverá ser o controle 

procedido, para o alcance de objetivos pré-determinados. Como prova de sua amplitude, o 

motor de buscas Google (https://www.google.com.br) define controle como racionalização e 

fiscalização; ao ser solicitado pesquisar especificamente o vocábulo, retorna mais de duzentos 

e vinte e oito milhões de resultados. Portanto, trata-se de conceito tão entranhado na realidade 

humana que talvez seja mesmo impossível defini-lo e, portanto, limitá-lo. 

 O Dicionário Aurélio (2009) associa o vocábulo à verificação administrativa, à 

inspeção, à fiscalização e mesmo a registros administrativos; a seguir, apresenta diversos 

exemplos de uso do vocábulo. Aulete (2004) associa o termo, na forma do verbo derivado no 

infinitivo, a manter algo ou alguém sob domínio e à contenção e, a seguir, exemplifica. O 

Dicionário Priberam associa o termo à vigilância, inspeção, fiscalização, comprovação.  
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1.1.1. Da origem do termo 

 

 Conforme relatado por Bugarin (2011), a origem da palavra controle é considerada 

pela maioria dos autores como advinda do francês e do latim fiscal medieval (contra rotulum 

ou contre-rolê – contrôle), indicando o exemplar do catálogo (dos contribuintes, dos censos, 

dos foros anuais) com base em que se verifica a operação do exator. Vê-se portanto que, em 

sua origem, o vocábulo foi usado com o viés administrativo, de registro financeiro. Na 

antiguidade grega, na República e no Império romanos, o vocábulo já era usado para nomear 

o dever de prestar contas por parte de todos aqueles que exerciam algum tipo de cargo ou 

função pública. Ao contrário do que se possa pensar, o fenômeno da prestação de contas não 

tem aplicação exclusiva no republicanismo, ou índole ocidental. Bugarin (2011) registra que 

um dos primeiros códigos jurídicos que se tem notícia, o de Manú, na Índia, já falava de um 

controle externo dos gastos do príncipe. 

 Chaves (2007) aponta que a primeira literatura de que se tem notícia sobre o princípio 

ou dever de prestar contas são documentos de índole contábil com cerca de dois mil e 

seiscentos anos e redigido em escrita cuneiforme. Há registros na cultura helênica, criadora do 

conceito de res publica, da utilização deste instituto entre os administradores da democracia 

ateniense. 

 Mileski (2011) registra que no Brasil o termo encontrou resistência dos cultores do 

vernáculo, por ser de origem francesa, na medida em que estes defendiam o uso do vocábulo 

fiscalização, seu substituto adequado no idioma nacional. Foi Hely Lopes Meirelles quem 

dirimiu a questão, mostrando que “controle” é intraduzível e insubstituível no seu significado 

vulgar ou técnico, tendo sido introduzido e consagrado no direito pátrio por Seabra Fagundes, 

desde a publicação de sua monografia “O controle dos atos administrativos pelo Poder 

Judiciário” (1.ed,1941)1. 

 

 

 

 

 

1  Meirelles, Hely Lopes, op. cit., p.624, nota I.  
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1.1.2 O Controle sob a ótica administrativa 

 

 De acordo com Guerra (2005), no aspecto administrativo o controle é atividade estatal 

que se constitui em poder-dever da Administração Pública sobre seus próprios atos, podendo 

esta revogá-los ou anulá-los conforme o caso. No âmbito orgânico, o controle interno 

administrativo visa verificar os atos emanados da autoridade administrativa, ex officio ou 

provocado, orientar a execução de atos administrativos internos em conformidade com as 

normais legais, prevenir erros e fraudes, aprimorar os sistemas de controles internos e aferir a 

regularidade de procedimentos administrativos. Conclui-se, portanto, que a prevenção a atos 

de improbidade, abuso de autoridade e desvio de finalidade somente podem ser detectados, 

prevenidos ou reprimidos na presença de controles administrativos efetivos.  

 Numa visão macro, o controle tem o objetivo de zelar para que as diretrizes e os 

objetivos maiores sejam alcançados, por meio de ações, atividades e programas aderentes e 

alinhados à missão e aos valores da instituição. 

 O controle administrativo está intimamente ligado ao dever de prestar contas. Chaves 

(2007, p.11) diz que 

 

“a prestação de contas é um princípio tão consagrado entre nós, desde sempre, que 
até parece natural. O funcionário presta contas de seu trabalho ao chefe; o síndico do 
prédio presta contas da sua administração aos seus condôminos; os filhos prestam 
contas dos seus deveres aos pais, e assim por diante, sempre que alguém é 
subordinado a alguém ou delegado a gerir bens de outrem.”  
 

 No Brasil, o dever de prestar contas encontra-se explicitado no parágrafo único do art. 

70 da CF – Constituição Federal do Brasil: 

 

“Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores  públicos ou 
pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma  obrigações de 
natureza pecuniária.” (BRASIL, 1988) 

  

 O controle administrativo pode ser dividido em interno e externo (Lima, 2009). 

 De acordo com Diez (Manuel Maria Diez,1980, apud José dos Santos Carvalho Filho, 

Manual de Direito Administrativo, 2013, p. 955), “Controle interno é aquele exercido por 

órgãos de um Poder sobre condutas administrativas produzidas dentro de sua esfera.”, 
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consistindo em controle exercido pela Administração sobre seus próprios atos. Neste caso, o 

órgão responsável pelo controle interno está inserido na estrutura de poder da instituição e é a 

ela subordinado hierarquicamente.  

 Por estar inserido no órgão que controla e por se subordinar hierarquicamente a este, 

carece de independência para atuar. 

 O controle externo, por outro lado, é aquele exercido por órgão que não está inserido 

na estrutura de poder do controlado (Lima, 2009). Um exemplo pode ser o controle finalístico 

da Administração, em que um órgão da administração direta controla outro, da administração 

indireta, em relação à atuação no cumprimento de suas finalidades. 

 O controle externo propriamente dito é aquele exercido por um Poder sobre o outro. 

No Brasil, o controle externo é exercido pelo Poder Legislativo sobre os atos do Poder 

Executivo, com o auxílio dos Tribunais de Contas, como expresso na CF, caput dos art. 70 e 

71: 

 

“Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
da  União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder. 
(…) 
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...)” (BRASIL, 1988) 

 

 

1.1.3. O Controle administrativo sob a ótica dos princípios 
constitucionais explícitos 

 

 Os princípios constitucionais explícitos encontram-se expressos no caput do art. 70 (já 

transcrito) e no do art. 37 da CF, que segue: 

 
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:” (BRASIL, 1988) 
 

 Os princípios constitucionais são diretrizes de atuação da autoridade administrativa e 

do gestor público, com o fim de auxiliar na consecução dos objetivos necessários ao alcance 
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do interesse público, na esfera de atuação de cada órgão administrativo (Freitas, 2004). 

Intrinsecamente, o próprio estabelecimento de diretrizes constitucionais pressupõe a 

existência de mecanismos de gerenciamento das ações adotadas. 

 Em relação ao princípio da legalidade, um dos mais significativos, o controle dá-se 

através do confronto da rotina administrativa com as normas expressas sendo, dessa forma, 

relativamente fácil a sua execução, salvo nos casos em que a interpretação normativa dê 

margem a polêmicas (Lima, 2009). 

 O princípio da publicidade também é, na maioria das vezes, de controle imediato, pois 

que demanda a explicitação dos atos da Administração em veículos públicos, geralmente 

oficiais ou de grande circulação. (Freitas, 2004) 

 O princípio da impessoalidade confunde-se, de certa forma, com o princípio da 

moralidade, vez que, se o ato é pessoal, atenta também contra a moralidade, embora não seja 

este o único caso de ato administrativo imoral (Freitas, 2004). Nesta esteira, seu controle é 

menos direto, pois demanda exame acurado dos atos administrativos de menor abrangência, 

com o objetivo de verificar eventuais direcionamentos ou favorecimentos.  

 O princípio da eficiência tem sido largamente debatido, talvez porque os doutrinadores 

pátrios ainda não tenham chegado a um acordo acerca de sua natureza. De modo geral, é 

possível afirmar que a eficiência administrativa se verifica quando a atuação administrativa se 

dá através do meio mais adequado para o alcance dos objetivos públicos (Freitas, 2004). 

Neste sentido, o controle de tal princípio requer conhecimento aprofundado do analista no 

tema em estudo e das disponibilidades técnicas e de mercado para a satisfação dos objetivos 

pretendidos. Trata-se de uma análise mais detalhada e complexa. 

 Por fim, o princípio da economicidade refere-se ao valor desembolsado pela 

Administração para suprir a demanda existente (Freitas, 2004). Neste viés, o controle é feito 

adotando-se tabelas referenciais de preços, procedimentos licitatórios vigentes, estudos 

técnicos ou assemelhados idôneos, que possam funcionar como critério de comparação em 

relação aos valores adotados no processo em análise. O problema reside em que nem sempre 

existem critérios ou comparativos adequados, de modo que a tarefa de análise, que poderia ser 

relativamente simples, torna-se, por vezes, até mesmo inviável.  
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1.2 Economicidade 

 

 O custo de aquisição de bens ou de prestação de serviços é item importante de 

qualquer contratação, principalmente as de natureza pública, em face do princípio republicano 

(res publica). 

 Conforme Lima (2010), o termo economicidade foi traduzido do alemão por Torres 

(1991). Conforme Bugarin (2011), só existe expressa menção ao princípio da economicidade 

na CF (Art. 70) e na Lei Fundamental de Bonn (Art. 114, 2). O autor relata ainda que (Lima, 

2010, p.30): 

 
  “Existe na Alemanha uma tranquila autonomia conceitual. Conforme explica Stern, 

há termos distintos, pois, enquanto o conceito de modicidade sparsankeit diz 
respeito apenas à minimização de custo, o termo wirtschaftlichkeit compreende o 
resultado e o custo.” 

 
  

 Ainda segundo o mesmo autor, o conceito de economicidade não é pacífico na 

doutrina nacional. Segundo ele há, basicamente, duas vertentes conceituais: 

a) a mais conservadora, que adota uma compreensão mais restrita de economicidade, 

vinculando-a especificamente à modicidade de gastos; 

b) uma segunda corrente, que adota o conceito mais amplo, englobando não apenas a 

modicidade das despesas públicas, porém considerando também o retorno social obtido com o 

dispêndio, a relação custo-benefício social. 

 Conforme Guerra (2005), a análise de economicidade sob a ótica da relação custo-

benefício foi introduzida pelo caput  do Art. 70 da CF e impõe o controle da despesa em face 

dos recursos disponíveis, ou seja, a execução dos gastos estritamente necessários à 

consecução dos objetivos propostos em lei, sem que se incorra em valores exagerados, nem 

que se limite gastos indispensáveis. 

 No mesmo sentido, acórdãos do TCU bem como de outros Tribunais de Contas têm 

abordado a necessidade de os administradores públicos darem a devida importância à análise 

prévia da relação custo-benefício das contratações de bens e serviços, optando sempre por 

aquela alternativa que se apresentar como a melhor, ou seja, possuir a menor relação 

custo/benefício. São exemplos: Acórdão nº 2.088/2004 – TCU – Plenário, auditoria realizada 

no DNIT – Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes e Prefeitura de Jaguará 
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do Sul/SC; ANOP – Auditoria de Natureza Operacional realizada na CAIXA, com o objetivo 

de analisar a relação custo/benefício da política de terceirização de serviços, em cumprimento 

ao Acórdão n.º 2.985/2003-1ª Câmara (TC-014.523/2004-7); Acórdão TCU nº 2578/2010 (em 

que o custo-benefício está presente na decisão da quantidade de empresas a serem ouvidas no 

processo, em razão do grande número envolvido); Acórdão do Processo 862696/2012 – 

Tribunal Pleno TCE/MG no Programa “Saneamento Básico: mais saúde para todos”, 

instituído em 2004, no âmbito do estado de Minas Gerais; Processo TCM/BA nº 69987/12, 

Prefeitura Municipal de Itamaraju, punição ao gestor pelo uso inadequado de recurso público.  

 Como se vê, a busca pela economicidade nas contratações de bens e serviços públicos, 

por ser exigência constitucional, converte-se em ponto de controle obrigatório não apenas 

pelos sistemas e estruturas de controle interno, como também pelos órgãos de controle 

externo. 

 Embora a análise da economicidade sob a ótica da relação custo-benefício social 

atenda de modo mais aderente às demandas sociais, o escopo do presente trabalho leva, em 

razão de sua limitação espaço-temporal e da indisponibilidade de dados adequados, ao uso do 

conceito restrito, focado na modicidade dos gastos. 
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2 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
 

2.1 O Processo de Contratação Pública 

 

 Anteriormente à realidade do contrato administrativo propriamente dito, encontra-se a 

ideia da contratação pública. Segundo Mendes (2012) a expressão “contratação pública” é 

mais ampla do que o vocábulo “contrato”. Contratação pública compreende o planejamento 

do objeto, a seleção da melhor proposta, e a execução e gestão do contrato propriamente dito. 

  Assim, tudo o que se observa no texto de um contrato administrativo é decorrência 

direta do processo de contratação que o antecedeu, de modo que, ainda que o contrato 

estabeleça condições entre as partes a partir do momento de sua celebração, estas relações 

foram pensadas e estabelecidas em momento anterior, por ocasião do desenho da contratação 

(Mendes, 2012) 

 O contrato propriamente dito situa-se na terceira fase do processo de contratação 

pública, a fase contratual, sendo suas antecedentes as fases interna e externa (Mendes, 2012). 

Assim, considerando que o instrumento que aparece para o mundo dos negócios jurídicos é o 

instrumento contratual celebrado, ocorre que ele, contrato, resume e concentra todo o esforço, 

detalhamento e definições estabelecidos nas fases anteriores sendo, por isso, considerado 

instrumento de natureza autônoma. 

 

2.2 O Contrato Administrativo 

 

 Instrumento de enorme importância para a Administração Pública, o contrato 

administrativo pode ser definido de várias formas. Destacam-se aqui três, de conceituados 

administrativistas. 

 Conforme ensino de Marçal Justen Filho (2009, p.674) existem diversas espécies de 

contratos administrativos. Para o fim deste trabalho, interessa-nos aquele denominado 

contrato administrativo em sentido próprio ou restrito, cuja definição o autor estabelece: 

 

“Em sentido próprio, o contrato administrativo se caracteriza por ser um vínculo 
jurídico a) formado pela manifestação de vontade consensual, b) entre pelo menos 
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duas partes, c) sendo pelo menos uma delas integrante da Administração Pública, d) 
sujeito ao regime de Direito Público e e) tendo por objeto uma prestação 
economicamente avaliável, consistente em dar, fazer ou não fazer.” 

  

Para Di Pietro (2014, p. 264): 

 

“(...) a expressão contrato administrativo é reservada para designar tão somente os 
ajustes que a Administração, nessa  qualidade, celebra com  pessoas físicas 
ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, segundo 
regime jurídico de direito público.” 
 

e, conforme Carvalho Filho (2014, p. 175), é “o ajuste firmado entre a Administração Pública 

e um particular, regulado basicamente pelo direito público, e tendo por objeto uma atividade 

que, de alguma forma, traduza interesse público.” 

 De acordo com os posicionamentos anteriores, o contrato administrativo revela um 

acordo de vontades, livremente celebrado e, sendo de natureza administrativa, pelo menos 

uma das partes é a Administração Pública. Além disso, tem como componentes uma ou mais 

prestações (geralmente na modalidade facere) e uma remuneração correspondente. Os 

celebrantes incorrem, em razão de sua assinatura, em direitos e obrigações e podem exigir e 

ser exigidos, reciprocamente, pelos termos do instrumento assinado. 

 Embora existam divergências doutrinárias acerca da natureza jurídica do contrato 

administrativo, em razão do tipo de contrato celebrado, todos eles envolvem a Administração 

Pública em um de seus polos e, por consequência, a utilização de recursos públicos. Assim, 

independentemente do tipo de contrato administrativo celebrado, a natureza pública lhe é 

inerente e o regime jurídico público dificilmente pode ser afastado, como se pode deduzir das 

definições retrotranscritas. 

 Os contratos administrativos dividem-se em alguns tipos básicos. Di Pietro (2014), 

divide-os em: contratos de concessão, de obra pública e de prestação de serviços e contratos 

de fornecimento. Para Carvalho Filho (2014), eles se dividem em: contratos de obras, de 

serviços, de fornecimento (ou de compras), de concessão e de permissão, alienações e 

locações (de imóveis e outros bens de propriedade da Administração) e outras espécies. 

 O valor definido como remuneração no instrumento contratual não é estanque 

podendo, sob determinadas condições, ser alterado. Em caso de variação inflacionária, 



18 

 

procede-se ao reajuste de preços, com base em índice oficial de inflação, a fim de compensar 

os efeitos sobre os preços originalmente pactuados. Ocorrendo variação nos itens de custo que 

compõem o preço, procede-se a uma repactuação. Ainda, caso fato superveniente venha a 

alterar a equação econômico-financeira (relação entre encargo e remuneração), procede-se à 

celebração de instrumento específico formalizado para este fim exclusivo (Guimarães, 2014). 

 O presente estudo tem como foco o contrato administrativo cujo objeto é a locação de 

veículos ou, de modo mais específico, o contrato de prestação de serviços de locação de 

veículos. 

 

2.3 O Contrato administrativo de prestação de serviços 

 

 Ao falar em contrato administrativo de prestação de serviços, cabe ressaltar que a 

Administração pode ocupar qualquer dos pólos da relação jurídica.  

 Pode ser ela a fornecedora dos serviços, como no caso dos serviços de transporte 

público, limpeza pública, iluminação pública, etc. Nestes casos, a Administração assume a 

responsabilidade por fornecê-los, de modo centralizado, ou escolhendo a empresa privada que 

fornecerá os serviços, através de descentralização administrativa. Para tais casos, Di Pietro 

(2014) esclarece que a figura mais adequada é a do contrato de concessão  administrativa. O 

fornecimento do serviço é de responsabilidade exclusiva da Administração Pública por estar 

envolvido o interesse público. Por razões de conveniência e oportunidade, entende a 

Administração que é a melhor opção fornecer o serviço através de um ou mais particulares, 

que agem em lugar da Administração, sob as regras legais e determinações emanadas do 

órgão fiscalizador.  

 Ocupando a Administração o outro pólo da relação jurídica, vale dizer, a de usuária do 

serviço, surge a figura chamada contrato de prestação (ou locação) de serviços por Di Pietro 

(2014) ou contrato de serviço, no qual se realça a atividade material do contratado, destinada a 

obter determinada atividade concreta de interesse para a Administração (Carvalho Filho, 

2014).  Em ambos os casos, o serviço que constitui o objeto desse tipo de contrato é de 

natureza privada, do qual a Administração necessita para consecução de suas 

responsabilidades e que não deseja executar pessoalmente. (Di Pietro, 2014) 
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2.4 Contrato administrativo de prestação de serviço de locação de 
veículos  

  

 A utilização de veículos coloca uma questão de decisão diante do administrador 

público. Embora a aquisição seja sempre uma opção, um sem número de atividades acessórias 

e de apoio são necessárias para manter veículos em condições de uso: abastecimento, 

manutenção, limpeza, reforma, controle de frota, gerenciamento de multas, além dos registros 

contábeis pertinentes e descarte considerando que, de acordo com o Anexo I da IN SRF nº 

162/1998, depois de 5 anos os veículos de passageiros ou de transporte de pessoas, adquiridos 

novos, têm valor contábil zerado e devem ser substituídos. Tudo isto, naturalmente, sem 

contar a alocação de capital intelectual e humano, necessária tanto à competente gestão destas 

atividades como à execução operacional do objeto. 

 Não se encontra doutrina jurídica pátria tratando sobre a prestação de serviços de 

locação de veículos. Além de acórdãos dos tribunais superiores bem como de alguns tribunais 

de contas estaduais e municipais e de raras decisões e acórdãos do TCU, consegue-se, na 

melhor das hipóteses, cadernos técnicos sobre custos do serviço, como é o caso do 

CADTERC, do governo do estado de São Paulo. Raros são os estudos acadêmicos sobre o 

tema. Desta forma, o objeto do presente trabalho carece de estudo teórico anterior bem como 

de posicionamento jurídico-doutrinário consolidado em que se embasar.   Atualmente, é 

pouco comum encontrar-se frotas públicas próprias, dada a grande quantidade de encargos 

que oneram a manutenção de veículos. Não obstante, não há consenso acerca de qual seja a 

melhor opção. O que se observa, porém, é que a Administração Pública em geral tem feito 

largo uso dos contratos de locação de veículos.  

 Bugarin (2011, p.170/171) registra decisão recente do TCU a este respeito2: 

 

“(...) Este volume de dinheiro traz à baila a questão da economicidade dessa 
contratação. Não me parece, em princípio, desarrazoado que a aquisição de veículos 
próprios em conjunto com a contratação de motoristas, terceirizados ou não, seja 
mais econômica que a alternativa adotada pela Ancine, ainda que contemple os 
serviços de manutenção e o abastecimento de combustíveis. Com relação aos 
veículos, reforça esta linha de pensamento o longo prazo de garantia dos veículos 

 

2 Acórdão nº 1.791/2006 – Plenário. 
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atualmente comercializados no mercado e o baixo custo da manutenção nesse 
período.” (grifo nosso) 

 

 Galvão et alii (2013) e De Oliveira (2011) não abordam o modelo de locação de 

veículos em si, mas sim a comparação entre frotas próprias e terceirizadas na realidade de 

administrações públicas locais, a saber, no campus da UNEMAT em Tangará da Serra, no 

estado do Mato Grosso e na SAEB – Secretaria de Estado de Administração do Estado da 

Bahia, respectivamente.  

Trata-se de pertinente estudo verificar qual das duas opções, aquisição ou locação de 

veículos, é a mais interessante para os fins públicos no âmbito da administração do município 

do Rio de Janeiro, sob os aspectos econômico-financeiro, operacional e de relação custo-

benefício. Por ora, fica-se com a prática reiterada e até o momento observada, que é a de que a 

locação oferece vantagens sobre a aquisição e manutenção de veículos próprios. 
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3 METODOLOGIA 
 
3.1Modalidade da Pesquisa 

 

 O presente trabalho adota o método hipotético-dedutivo (Vergara, 1998), trabalhando 

com a hipótese geral de que o preço de locação de veículos de passeio para a Administração 

Pública guarda relação de causa e efeito, de natureza quantitativa, com diversas variáveis, 

quantitativas e qualitativas, que serão listadas em ítem específico. 

 A pesquisa fez uso do viés descritivo, na medida em que procurou estabelecer 

correlações entre variáveis que, conforme suposição inicial, influenciam o preço de locação 

dos veículos na Administração Pública. O trabalho também fez uso da vertente metodológica, 

com vistas a modelar a realidade da locação de veículos através das informações previamente 

coletadas (Vergara, 1998). 

 Neste diapasão, o uso de ferramentas estatísticas se mostra indispensável para 

quantificar e avaliar a influência de cada variável escolhida para explicar a variável 

dependente "valor de locação". 

 Em razão das fontes de dados disponíveis e do objetivo do trabalho, utilizou-se 

amostra de dados de natureza não probabilística, em razão principalmente da facilidade de 

acesso aos dados. (Vergara, 1998).  

 Na pesquisa bibliográfica procedida não foram localizados estudos focando a locação 

de veículos da ótica do preço individual de locação. O foco escolhido parece ser o mais 

adequado quando se objetiva prover a Administração de medida, ou padrão de referência, para 

avaliação do preço proposto para o serviço. 

 A pesquisa fez uso do estudo de caso na Administração Pública Municipal do Rio de 

Janeiro, com o objetivo de analisar a viabilidade do modelo desenvolvido em situação prática 

e no contexto mais realístico possível. 
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3.2 Delimitação do Objeto 

 

 Como abordado anteriormente, os contratos de locação de veículos são amplamente 

difundidos como instrumentos de gestão pública nos mais variados setores e para os tipos de 

serviço mais diversos, desde os simples e de natureza geral, como o transporte de agentes 

públicos e documentos, até os mais complexos, como ambulâncias, veículos de resgate, poda 

de árvores e reboque de veículos. Veículos para serviços complexos exigem maior grau de 

detalhamento técnico e aumentam o custo incorrido, além de restringir a disponibilidade de 

modelos existentes e a quantidade de empresas terceirizadas disponíveis para sua prestação, 

reduzindo a competitividade dos certames e, de certa maneira, uniformizando os preços 

praticados. Em face disso, é natural que não haja dados suficientes para uma análise do tipo 

proposto no presente estudo ou, ainda que fartos, os dados sejam oriundos de uma mesma 

natureza (mesmo tipo de serviço) ou de algumas poucas empresas. 

 Para o presente estudo foram selecionados os veículos empregados nos serviços de 

natureza simples, de transporte de agentes públicos. A razão da escolha recai sobre a relativa 

facilidade de definição do tipo de veículo, a pouca variabilidade de modelos, a existência de 

muitas empresas prestadoras e preços variados. Além disso, foi localizada uma quantidade 

razoável de contratos que permitiram uma base de dados adequada para o estudo. 

 O Decreto Federal nº 6403 de 17/03/2008, que disciplina a classificação de veículos 

para a Administração direta, autárquica e fundacional pública da União, o fez na esfera do 

Executivo Federal que "resolveu a questão, para o seu próprio âmbito e o das autarquias e das 

fundações federais, de modo inteiramente próprio, autônomo e independente, em atenção 

apenas a suas particulares necessidades e à sua realidade imensamente variada." (Rigolin, 

2010)3. Assim são classificados os veículos oficiais federais: 

 

"Art. 2º – Os veículos da Administração Pública federal direta, autárquica e 
fundacional são classificados, para fins de utilização, nas seguintes categorias: 
 

 

3  RIGOLIN, Ivan Barbosa. Uso de Veículos Oficiais por Estatais – A União e as Demais Esferas de Governo. 

Resenha Editorial. 18 out. 2010.Disponível em: http://www.sintese.com/doutrina_integra.asp?id=1157. 
Acesso em: 26/08/2015. 
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I – veículos de representação; 
II – veículos especiais; 
III – veículos de transporte institucional; 
IV – veículos de serviços comuns; 
V – veículos de serviços especiais." 

 

 O enquadramento dos veículos cuja locação será analisada no âmbito deste trabalho, 

segundo a tipologia do decreto federal, são os de serviços comuns e os de serviços especiais, 

com a seguinte destinação: 

"Art. 6o  Os veículos de serviços comuns são:  
I - os utilizados em transporte de material;     
  

e 
 

II - os utilizados em transporte de pessoal a serviço. 

§ 1o  Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa a serviço os integrantes de 
comitiva do Presidente e do Vice-Presidente da República e os colaboradores 
eventuais, quando no estrito cumprimento de atividade solicitada pela administração. 

§ 2o  Os veículos de serviços comuns serão de modelo básico. 
 

Art. 7o  Os veículos de serviços especiais são utilizados em   
 atividades relativas a: 
I - segurança pública; 
II - saúde pública; 
III - fiscalização; 
IV - segurança nacional; e 
V - coleta de dados.” 

 

 Conforme § 2º do art. 6º, os veículos de serviço comum são do tipo básico. 

 No âmbito do Município do Rio de Janeiro, apenas em 24/06/2015 foi editado o 

Decreto nº 40.285, que consolida a legislação que versa sobre o sistema municipal de 

transportes oficiais no Poder Executivo Municipal. Por este decreto: 

 

“Art.3º O transporte oficial far-se-á por meio de: 
 
I - veículo oficial próprio; 
II - veículo oficial locado; 
III - serviços de táxi: 
IV - serviços de transporte de massa; e     
V - serviços de mensageiro.” 

 

 De acordo com a classificação municipal, o escopo do presente trabalho abrange os 

veículos listados no item II, veículo oficial locado. A classificação dos veículos quanto à 

utilização, no decreto municipal, independente de tipo, é a seguinte: 
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“Art. 4º Quanto à utilização, os transportes oficiais classificam-se em: 
 
I - Transporte de Autoridades: destinados aos Secretários, Procurador-Geral, 
Controlador-Geral, Presidentes de Empresa Pública, Autarquias e Fundações e 
Superintendente da Guarda Municipal do Rio de Janeiro; 
 
II - Transporte de equipes de trabalho: destinados ao transporte de equipes em 
 serviços de fiscalização, reparos, manutenção ou outras tarefas oficiais 
desenvolvidas pela administração; 
 
III - Transporte de material: para transporte de ferramentas, pequenos equipamentos 
e/ou material; 
 
IV - Comunicação e expediente: para o transporte de correspondência entre os 
órgãos, sendo utilizado, sempre que o volume permitir, o serviço de mensageiro 
motorizado (motoboy); 
 
V - Transporte de carga: para transporte de cargas pesadas; 
VI - Transporte Especial: dar-se-á através de veículos específicos, tais como 
ambulâncias, ônibus, caminhões, etc.” 
 

 

 Tem-se,  assim,  um  perfil  do  tipo  de veículo abordado no presente estudo: básico, 

locado, de utilização para serviços comuns ou especiais, que transportem, preferencialmente, 

equipes de trabalho. 

 Em que pese a lacuna dos decretos em definir "veículo básico", no presente trabalho 

foram adotados os modelos denominados genericamente "sedan" ou "passeio", considerando 

os seguintes parâmetros: veículo motor 1.0, com quatro ou cinco portas, com ar condicionado, 

com ou sem acessórios (tais como GPS, localizador, telefones/rádio, giroflex, etc), sem 

especificação de combustível. 

 Os contratos de locação selecionados embutem, como regra, seguros contra os mais 

variados tipos de sinistros. O prêmio pago varia significativamente com a cobertura 

contratada. Porém, os editais analisados não trazem especificação detalhada, em sua maioria. 

Portanto, consideramos neste trabalho que os veículos básicos possuem o seguro básico, de 

forma a atender a necessidade da Administração Pública. 

 Alguns contratos embutem o preço de combustível, outros, o preço do motorista e, em 

alguns casos, ambos. Como o foco do trabalho é a locação, as variáveis combustível e 

motorista têm natureza acessória. Porém, sua presença ou não, implica impacto financeiro 

significativo. A decisão por tratá-las com natureza qualitativa (meramente presença ou 
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ausência), embora impeça maior especificidade matemática do modelo torna-o, por outro lado, 

mais simples, genérico e aplicável a outros cenários. Ao adentrar a avaliação de custos de 

motorista e combustível, forçoso seria analisar planilhas de formação de preços, encargos 

sociais e trabalhistas, dissídios coletivos, direitos e vantagens, tributação das empresas 

prestadoras de serviço, além de outros custos. Se por um lado estas informações geralmente 

não constam da documentação dos processos licitatórios (em inspeções e auditorias precisam 

ser solicitadas, quando necessárias), por outro, costumam variar enormemente a cada região 

nacional. 

 Ainda no âmbito municipal vale destacar o Decreto nº 22.623 de 31/01/2003 e 

alterações, que fixa normas sobre locação de veículos destinados aos órgãos da Administração 

Direta e Indireta, incluindo o estabelecimento dos valores máximos diários para os veículos 

locados, conforme seu tipo. No caso do modelo básico, as diárias evoluíram conforme tabela a 

seguir: 

 

Tabela 3.1: Valores Referenciais de locação para veículos de passeio e atualizações 

Decreto Data Diária Variação Percentual 

22.623 31/01/2003 R$ 63,50 - 

24.382 07/07/2004 R$ 76,20 20,00% 

29.658 05/08/2008 R$ 93,53 22,74% 

 

 O impacto do Decreto Municipal nº 22.623 pode ser analisado de duas formas. 

 Por um lado, o estabelecimento de teto para as diárias de veículos locados representa 

uma proteção contra excessivas variações de mercado, impulsionadas por interesses 

exclusivamente privados como cartéis. Neste sentido, representa a preservação do interesse 

público, e sua influência é salutar, caso os valores fixados tenham sido calculados com base 

em parâmetros realísticos. O presente estudo não abordou esta questão. 

 Do ponto de vista da modelagem estatística, a fixação de limitadores retira parte da 

variabilidade natural dos dados, podendo implicar certa artificialidade nos valores praticados. 

É público e notório que quando a administração fixa valores máximos para objetos das 
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licitações, via de regra estes tornam-se os preços finais. Em outras palavras, seja em razão da 

pouca competitividade, seja por acordo entre licitantes e, na ausência de estudos estatísticos 

ou critérios que meçam a adequação de preços, preço máximo implica preço final 

homologado. 

 

3.3 Objetivos do Trabalho 

 

 Nas contratações públicas, vários aspectos devem ser verificados pela via da 

legalidade: documentação, procedimentos administrativos adotados, requisitos formais, preço, 

etc.  

 Uma das questões mais sensíveis e de difícil julgamento é a avaliação da razoabilidade 

do preço pago pelo objeto contratado. Ao mesmo tempo, em regra, trata-se de um dos poucos 

parâmetros quantitativos disponíveis para análise. Assim, seu estudo reveste-se de especial 

importância. 

 A questão de precificação de produtos e serviços e de apuração de custos em geral é de 

difícil mensuração. Em primeiro lugar, existe a questão da formação do preço em si mesmo. 

Segundo as leis econômicas e de mercado, o preço é formado em razão da lei da oferta e da 

demanda. Como não é possível saber exatamente o ponto de encontro das curvas, esta é uma 

primeira dificuldade. Em segundo lugar, é raro existir uma base comparativa, um critério, para 

julgamento de preços. A formação destas bases necessita de pesquisas e estudos técnicos 

aprofundados, continuados e criteriosos, que demandam tempo, custos, pessoal e atualização 

periódica para se manterem válidos. Em terceiro lugar, pode-se considerar uma certa expertise 

de cada fornecedor, com implicação direta nos custos de fornecimento de serviços ou de 

produção de bens, que pode justificar um patamar de preço superior aos valores considerados 

razoáveis. Existem ainda as distorções mercadológicas, como os monopólios e os cartéis. 

Como se não bastasse todo o elencado, a ausência de um cadastro dos preços praticados pelos 

fornecedores da Administração Pública dificulta o controle das variações entre contratos 

sucessivos, dificultando a detecção de aumentos meramente especulatórios, na maioria das 

vezes. Em meio a todos estes vetores, encontra-se a Administração Pública, que necessita 

contratar pela melhor razão custo X benefício, a fim de atender aos ditames da Lei Federal nº 

8.666/93. 
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 A análise de economicidade das contratações, portanto, torna-se fundamental para 

cumprir a lei e para garantir a qualidade do gasto público. A economicidade não se mede 

apenas com números, mas analisando e entendendo as escolhas do administrador e 

verificando se, dentre as opções disponíveis, elas foram otimizadas. Estas escolhas 

dificilmente podem ser conhecidas e avaliadas sem o uso das auditorias operacionais e 

inspeções. Considerando que não há material humano ou disponibilidade de tempo para que 

os Tribunais de Contas atuem em todos os contratos do modo ideal, os critérios numéricos são 

largamente usados. Para tanto, a avaliação numérica da economicidade necessita de um 

padrão de análise, um critério de comparação bem definido. 

 O preço cotado, que é divulgado nos editais dos procedimentos licitatórios, não 

costuma ter sua composição explicitada. Em alguns casos, este detalhamento pode implicar 

grande impacto temporal e de análise, podendo chegar a inviabilizar uma licitação. 

 Fundamentados nesta premissa, muitos procedimentos licitatórios adotam a via do 

menor preço global para comparação de propostas. Como as cotações não são detalhadas, 

eventuais distorções são preservadas e levadas ao preço final do objeto. Assim, é comum que 

procedimentos licitatórios sejam finalizados com preços maiores do que o valor de mercado, 

ultrapassando o limite do aceitável. 

 O objeto de análise escolhido foi a locação de veículos. Trata-se de objeto comum nas 

contratações públicas e que atende a um amplo espectro de atividades de natureza técnica, 

administrativa ou operacional. A locação de veículos abrange uma multiplicidade de modelos, 

destinados a uma grande variedade de finalidades, das mais simples às mais complexas.  

 O presente trabalho objetiva responder a seguinte questão: Como analisar a 

economicidade em contratos de locação de veículos na Administração Pública ? Para este 

fim, o objetivo geral é a construção de um modelo de análise de economicidade para as 

contratações de locação de veículos. Para validar o modelo proposto, foi desenvolvido um 

estudo de caso focado nos contratos de locação de veículos da Administração Municipal do 

Município do Rio de Janeiro.  
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3.4 Coleta dos Dados 
 

 Os dados utilizados no presente trabalho foram extraídos do sítio Rio Transparente4 da 

CGM – Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro em março/2014. O sítio 

disponibiliza, de forma pública e acessível, dados dos contratos ativos e encerrados, 

celebrados pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, desde 2001. Contém informações 

resumidas do objeto, razão social da empresa contratada, número e ano do instrumento 

contratual, vigência e valor. O sítio Rio Transparente revelou-se uma excelente fonte de 

consultas, não só para o presente trabalho como, e principalmente, para o controle social dos 

munícipes, que podem ter uma visão, ainda que superficial, da aplicação dos recursos 

públicos arrecadados. 

 Não obstante a riqueza dos dados disponibilizados pelo Rio Transparente, faltou ao 

sítio uma organização propícia à filtragem rápida e eficiente dos dados de interesse. Para um 

órgão municipal que apresente muitas contratações, organizadas em dezenas de páginas, como 

por exemplo a SMDS – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, torna-se inviável a 

verificação de contratos página a página, acessando-se apenas aqueles de interesse. Como a 

descrição do objeto é bastante resumida, foi necessário gerar arquivos em formato de planilha 

eletrônica de uma grande massa de registros. Efetuou-se então a exclusão de todos os 

instrumentos claramente fora do escopo do trabalho, por inspeção visual. A seguir selecionou-

se as empresas cuja razão social indicava compatibilidade com o trabalho e cada contrato 

previamente selecionado foi acessado pelo sítio Rio Transparente para confirmação. Este 

procedimento abrangeu a baixa inicial de 5233 processos que, depois das duas etapas, 

geraram cerca de 65 registros. Uma terceira etapa de filtragem foi necessária porque nem 

todos os contratos de locação são de veículos considerados básicos, ou os respectivos 

processos não continham todos os dados necessários para a análise. Toda a seleção culminou 

em uma base de dados para a análise de 38 registros. 

 

4  Disponível no site: http://riotransparente.rio.rj.gov.br/ . 
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 Uma vez selecionados os instrumentos contratuais, o passo seguinte foi examinar o 

processo licitatório que culminou na escolha da contratada, colhendo os dados de interesse. 

Para tanto, foi utilizado o SCP/TCMRJ – Sistema de Controle de Processos do Tribunal de 

Contas do Município do Rio de Janeiro, sistema interno de trabalho daquela Corte de Contas 

que contém, além das peças processuais em trâmite, aquelas já arquivadas após decisão 

definitiva. O TCM/RJ possui uma unidade de digitalização de processos, que transforma em 

imagens os processos já julgados ou aqueles ainda em trâmite, até a última decisão plenária. A 

digitalização processual iniciou-se no ano de 2.000, razão porque adotou-se o corte temporal 

de 2001. Outros motivos para a escolha deste corte foi tomar os processos mais recentes e, 

portanto, mais representativos da realidade, além de tratar-se de período de estabilidade 

econômica da moeda. Todos os dados coletados para o presente trabalho são oriundos de 

processos já julgados. 

 Uma questão com que a pesquisa se deparou foi o tratamento a ser dado aos aditivos 

contratuais. A rigor, cada contrato deveria gerar apenas um registro. Todavia, em alguns casos, 

este procedimento ocasionaria perda de dados e, em outros, forçaria um "ajuste" nos valores 

unitários do objeto contratado, impactando a fidedignidade da coleta e gerando imprecisão. 

Assim, o protocolo adotado foi: 

- Aditivo de prazo, sem alteração do objeto ou do valor – considerado como único registro, 

como extensão de prazo contratual; 

- Aditivo de valor – considerado como novo contrato, pelo novo prazo ou prazo restante; 

- Aditivo de objeto – considerado como novo contrato, pelo novo prazo ou prazo restante, 

com os itens excedentes. 
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3.5 Metodologia de Análise 

 

 O modelo objetivado procurou estabelecer uma relação matemática entre a variável de 

interesse DIÁRIA, que expressa o valor contratual diário cobrado pela locação de cada 

veículo, e outras variáveis que, supôs-se, influenciariam a magnitude da variável dependente. 

Para tanto, fez-se uso de abordagem estatística. 

 Por tratar com dados da realidade, o modelo é estatístico, ou seja, uma parte dos dados 

será modelada matematicamente, com precisão. Outra parte, que não pode ser modelada - o 

erro aleatório - será tratado probabilisticamente. Isto quer dizer que, de acordo com a análise 

prévia, espera-se que o erro aleatório siga um determinado comportamento. 

 As etapas da análise são, basicamente, duas. 

 A primeira, Análise Exploratória de Dados, objetiva conhecer parâmetros básicos da 

amostra selecionada, como medidas de tendência central (média, moda, mediana, assimetria) 

e medidas de dispersão (variância e desvio padrão), bem como inspecionar visualmente os 

dados, através de gráficos como histograma ou o boxplot. Esta etapa é muito importante 

porque ajuda a consolidar, ou não, hipóteses prévias sobre a forma de distribuição dos dados. 

No caso em estudo, era razoável supor que a relação entre as variáveis fosse de natureza linear 

(se aproximasse de uma reta). O motivo para esta hipótese é porque trata-se de uma tendência 

natural que quando, por exemplo, a inflação, os combustíveis e outros insumos aumentam, o 

custo de se alugar um veículo também aumente. No tópico 3.7 são comentados os gráficos de 

dispersão para as variáveis utilizadas, apresentados nos Anexos IV a VIII. 

 Uma vez concluída a fase exploratória, passa-se para a fase da modelagem 

propriamente dita. 

 Para a aplicação das técnicas estatísticas, fez-se uso do software estatístico R. Trata-se 

de software livre, gratuito, de natureza colaborativa (existem centenas de pacotes de aplicação 

desenvolvidos) e utilizado atualmente por milhões de pessoas em todo o mundo. O R está 
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disponível para download na internet5 . Com o objetivo de aprender mais rapidamente a 

utilização do R, fez-se uso de uma série de 20 vídeos entitulados “Estatística com R”6, curso 

ministrado pelo IBRE / NMEC – FGV (os vídeos estão disponíveis no Youtube), bem como 

curso ministrado na Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro (ECG/TCE-RJ), “Introdução ao Software R – T.2”, no período de 26/08/2015 a 

11/09/2015, pelo professor Marcos Ferreira da Silva7. 
 

3.6 Descrição das Variáveis 

 

 Os registros selecionados contaram com diversas variáveis descritivas, utilizadas para 

individualizar variados aspectos dos dados. A seguir são listadas as variáveis efetivamente 

utilizadas no processo de modelagem: 

• mesctr, anoctr – variáveis qualitativas que indicam o mês e o ano da celebração do 

contrato; 

• passeio – variável quantitativa compreendida como a relação entre o valor do contrato 

destinado à locação de veículos de passeio dividido pelo total do valor do contrato; 

• fund – variável qualitativa compreendida como a modalidade licitatória utilizada para 

a seleção da empresa prestadora do objeto: Pregão Eletrônico (1), Pregão Presencial 

(2), Dispensa de Licitação (3) e TP (4); 

• quantidade – variável quantitativa que representa a quantidade de veículos locados; 

• prazomedio – variável quantitativa que representa o número de meses pelos quais os 

veículos foram locados; 

 

5 Disponível em: https://www.r-project.org/, acesso em: 07/08/2015. 
6 “FGV / IBRE – Estatística com R” - treinamento ministrado pelo Núcleo de Métodos Estatísticos e 

Computacionais (NMEC) da FGV/IBRE – série de 20 vídeos. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=8HQHf5XCS7g&list=PLuQWWXrHQLiejECp_ldRPEjuVnJrG7fVS. 
Acesso em: 25 e 26/07/2015. 

7 Notas de aula. 
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• diaria – variável quantitativa representativa do valor da diária cobrada; 

• dias – variável quantitativa que representa o número de dias por mês nos quais os 

veículos locados ficam disponíveis; 

• horasdia – variável quantitativa que indica a quantidade de horas por dia que o veículo 

locado fica à disposição da Administração; 

• motorista – variável qualitativa, do tipo indicador, que representa contrato com 

motorista (1) ou sem motorista (0); 

• comb – variável qualitativa, do tipo indicador, que representa contrato com 

fornecimento de combustível (1) ou sem fornecimento de combustível (0); 

• tempomaxuso – variável quantitativa medida em número de meses, que representa o 

tempo máximo de uso, previsto em edital, que o veículo locado pode ter de uso; 

• tipocomb – variável qualitativa que expressa o tipo de combustível para fornecimento 

ou de propulsão, descrito no edital, para os veículos locados. Classificados em: 

gasolina (1), álcool (2), gnv (3), indiferente (4); 

• emplacarj – variável qualitativa que expressa quais contratos foram celebrados sobre a 

égide do Decreto Municipal nº 34.739 de 16/11/2011, que obrigou que todos os 

veículos locados à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro sejam emplacados no 

município: (1) obrigatoriedade de emplacamento no município e (0) não 

obrigatoriedade de emplacamento no município; 

• fipe – variável quantitativa que representa o preço médio de veículo básico, 0 Km, 

motor 1.0, 4 portas, de acordo com a Tabela Fipe8. Para este levantamento considerou-

se representativo o veículo modelo GOL, marca Volkswagen, em suas várias versões, 

tomando-se a média aritmética de seus preços (Anexo IX); 

 

8  Disponível em: http://www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/. Acesso em: 28 e 29/07/2015. 
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• gas, etanol e gnv – variáveis quantitativas que expressam o preço médio de venda do 

combustível no estado do Rio de Janeiro, no mês de referência do registro9; 

• pisomotorista – variável quantitativa que representa o piso salarial do estado do Rio de 

Janeiro, no ano da contratação10; 

• compatível – variável qualitativa que expressa a compatibilidade do preço de diária de 

locação praticado no contrato com os parâmetros legais estabelecidos no Município do 

Rio de Janeiro: (1) compatível, (0) incompatível. 

3.7 Análise e Resultados 

 Os dados coletados para o presente trabalho constam do Anexo I.  

 A amostra tem a seguinte distribuição em relação aos tipos de licitação que suportaram 

os contratos celebrados:  

 

 

 

9 Disponível em: 
http://www.anp.gov.br/?pg=66510&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1378244159487– séries 
históricas do levantamento de preços e de margens de comercialização de combustíveis. Acesso em: 
25/07/2015. 

 

10 Disponível em:  http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/ – Pisos estaduais – motoristas. Acesso em: 
25/07/2015 
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É importante observar que a grande maioria dos registros coletados provêm de 

procedimentos licitatórios nos quais houve, em tese, disputa entre licitantes, como é o caso do 

Pregão e da Tomada de Preços (TP). 

Uma primeira questão enfrentada na análise dos dados coletados é que boa parte das 

contratações com o objeto locação de veículos foram firmadas em valores de diária 

incompatíveis com os decretos municipais (Tabela 1). O gráfico a seguir mostra claramente a 

situação da massa de dados: 

 

Dos 38 registros coletados, 22 são de contratos com valores de diárias dentro dos 

parâmetros legais (compatíveis com os valores máximos estabelecidos) e 16 tiveram preços 

praticados superiores (incompatíveis). Conquanto não seja do escopo do presente trabalho 

analisar os motivos dessa ocorrência, é interessante observar que os procedimentos licitatórios 

que originaram os dados coletados não oferecem explicação para isto, haja vista apenas 7,90% 

deles serem oriundos de dispensa licitatória, cujas hipóteses legais de contratação talvez 

pudessem explicar as disparidades entre os valores. 

Tal fato parece implicar a impossibilidade de analisar todos os registros de uma mesma 

forma. Sem a uniformidade dos dados, as possibilidades seriam desconsiderar a parte não 

compatível, procurando modelar o preço de locação com a parte restante (22 registros), ou 
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utilizar ambos os grupos separadamente na modelagem, de modo a conseguir dois modelos e 

procurar alguma forma de compatibilização.  

A função summary() do software R (Anexo II) fornece informações básicas (medidas 

de tendência central) sobre as variáveis do banco de dados. O resumo das variáveis 

quantitativas (passeio, quantidade, prazomedio, diária, fipe, gas, etanol, gnv e pisomotorista) 

mostrou que apenas a variável dependente DIÁRIA apresenta este comportamento acentuado. 

Foram gerados gráficos de dispersão comparativos (“scatterplot matrix”) das variáveis 

principais.  

Em relação aos dados completos, verificou-se que as variáveis gasolina (gas) e etanol 

possuem relação linear quase perfeita. O mesmo se verificou entre a variável gnv e piso 

motorista. Essas relações foram confirmadas pelos coeficientes de correlação. Assim, com 

relação aos dados completos, optou-se por excluir as variáveis etanol e gnv, mantendo-se 

diaria, fipe, gasolina e pisomotorista. 

Os dados compatíveis (cujas contratações obedeceram aos parâmetros da Decreto 

Municipal nº 22.623 e alterações) mostraram comportamento semelhante ao dos dados 

completos, razão porque mantiveram-se as mesmas variáveis principais. 

 Os dados incompatíveis não revelaram relações lineares, nem semelhantes a funções 

conhecidas, que pudessem ser reconhecidas graficamente.  

Com o fim de confirmar a procedência destas soluções, foi calculada a matriz de 

correlações entre as principais variáveis numéricas (paramétricas), tanto dos dados completos 

como separados em compatíveis e incompatíveis. As matrizes completas encontram-se no 

Anexo III. Com vistas à modelagem, foi observada principalmente as relações entre a variável 

dependente diária e as demais. A tabela a seguir resume as correlações mais fortes: 

 

 
Tabela 3.2  –  Principais correlações com a variável Diaria 

      
Dados fipe gas etanol gnv pisomotorista 

Completos 0.65374286 0.77812809 0.87838798 0.74246261 0.75901954 
Compatíveis 0.356152198 0.17608235 0.39992033 0.26942254 0.23073460 

Incompatíveis 0.7942293 0.7536719 0.8136988 0.83063724 0.5562766 
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Como é possível observar da tabela, as correlações calculadas com os dados completos 

são bastante fortes (todas acima de 65%). Comportamento semelhante é observado para os 

dados incompatíveis. Surpreende, entretanto, o fato de as correlações calculadas entre os 

dados compatíveis com o Decreto Municipal nº 22.623/2003 serem bem mais fracas. Os 

dados parecem indicar que os valores de diária estabelecidos com base no decreto não são 

mais representativos da massa de dados do que os demais, como se supôs inicialmente. Pelo 

contrário, parecem contribuir menos do que o esperado. 

De qualquer forma, a Tabela 3.2 aponta para as variáveis que, aparentemente, são as 

mais importantes na modelagem do preço de locação de veículos: o preço de combustíveis, o 

preço de venda do veículo básico (efeito veículo) e o valor do piso salarial do motorista 

(efeito salário).  

Em relação às demais variáveis, verificou-se correlações muito significativas entre as 

variáveis gasolina e etanol, da ordem de 95%, de modo que a presença de apenas uma delas é 

necessária no modelo. Por outro lado, altas correlações entre os preços de combustíveis e o 

piso salarial estadual de motoristas não podem ser explicadas pelo senso comum. O mesmo 

ocorre em relação aos valores de referência do veículo básico. 

Não se verificou associação significativa entre as variáveis qualitativas selecionadas na 

amostra, que justificassem sua incorporação ao modelo. 

Considerando que altas correlações geralmente indicam maior grau de explicação da 

variável dependente, o caminho que se apresenta mais adequado, com base na amostra 

coletada, é proceder a modelagem com toda a massa de dados. Plotando os valores de 

DIARIA ao longo do tempo, após a ordenação dos dados, obtém-se o gráfico a seguir: 
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O gráfico fornece alguma explicação para o comportamento observado dos dados. De 

fato, os classificados como compatíveis são os dados mais antigos, até 2010 (Anexo I). Para 

os dados mais recentes, os valores de diária subiram consideravelmente, ocorrendo a partir de 

então uma tendência decrescente. Ressalte-se que o Decreto Municipal nº 22.623/2003 

continua vigente para os contratos selecionados na presente amostra, conforme informações 

colhidas no site da SMA – Secretaria Municipal de Administração do Município do Rio de 

Janeiro11. 

Quando os valores de diária são condicionados ao tipo de licitação que os gerou, 

obtém-se a seguinte distribuição: 

 

11  Disponível: http://smaonline.rio.rj.gov.br/conlegis/, acesso em: 24/08/2015. 



38 

 

 

 Os maiores valores da variável diária concentram-se nos contratos oriundos da 

modalidade pregão eletrônico, ao contrário do que espera. Na verdade, tais valores são 

bastante semelhantes aos valores dos contratos oriundos de dispensa de licitação, modalidade 

na qual, em regra, os valores contratados costumam ser maiores. Observe-se que mesmo com 

a exclusão do “outlier” (valor de R$ 330,00), não se chegaria a conclusão diversa, vez que 

alguns valores oriundos de pregão eletrônico ainda são bastante altos. A análise dos dados não 

permitiu descobrir a causa desta discrepância. Com base no analisado até este momento, a 

única causa possível parece ser a desconsideração do estabelecido pelo instrumento municipal 

que institui teto para os valores de diária de locação de veículos no Município do Rio de 

Janeiro. 

A linearidade dos dados suposta inicialmente, embora razoável do ponto de vista 

teórico, não encontrou confirmação na amostra selecionada. De fato, a seleção não se 

aproxima de nenhuma das distribuições teóricas mais conhecidas. Ela se mostra em dois 



39 

 

patamares bem definidos, de modo a formar, realmente, dois conjuntos separados que 

parecem exigir análises específicas. 

Como já foi dito, as variáveis qualitativas selecionadas não se mostraram adequadas 

para serem inseridas no modelo. Porém, sua aplicação poderá ser encontrada na segregação 

dos contratos de locação em grupos específicos. 

No atual cenário, não é possível o ajustamento de um modelo linear.  

 

3.8 Conclusão 

 

A proposta do trabalho foi construir um modelo de análise de economicidade para o 

preço de locação de veículos para a Administração Pública Municipal. Procurou-se 

estabelecer relações entre variáveis que se supôs influenciarem as diárias pagas pelo 

município.  

Os dados coletados não permitiram modelar a variável diária de modo a permitir 

analisar a economicidade de contratações de locação de veículos, como se desejava. 

Do que foi levantado, verificou-se que as variáveis combustível e salário dos motoristas 

(nas contratações em que estiverem presentes) e valor médio de mercado dos veículos locados 

possuem grande influência no preço de locação, embora não tenha sido possível estabelecer 

uma relação matemática entre as mesmas e os valores de diárias de locação para a 

Administração Pública Municipal. 

O trabalho não logrou êxito, principalmente, em razão da natureza dos dados que, como 

visto, não seguiram a tendência crescente esperada. Além disso, as contratações mais recentes 

de locação de veículos no município não têm respeitado os ditames municipais, o que 

impactou significativamente a análise proposta.  

Uma grande quantidade de dados facilita a modelagem, não apenas porque torna a 

amostra representativa da população, como também porque facilita a aplicação de testes 

estatísticos. Uma melhoria possível para o presente modelo pode ser, com uma massa de 

dados maior, separar o conjunto em quatro subgrupos: com motorista e combustível (padrão 

estabelecido no Decreto nº 22.623/2003), com motorista e sem combustível, sem motorista e 

com combustível e sem motorista e sem combustível (apenas veículos), eventualmente 
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associando modelos estatísticos mais abrangentes. Desta forma espera-se que os valores de 

locação possam ser melhor explicados e se consiga estabelecer o desejado modelo de análise 

de economicidade para as contratações de locações de veículos. 
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DADO S DO  CO NTRATO DADO S DO  VEÍCULO
N_Ctr Ano_PA Dia_ctr Mês_ctr Ano_ctr Valor_Contratual Valor_Contratado Fundamento Quantidade Prazo Médio Diária dias horas/dia Motorista Combust ível

24 2003 2 6 2003 R$ 33.475,20 R$ 33.475,20 DL - emergência 4 6 R$ 63,40 22 12 1 NC
70 (*) 2003 1 9 2003 R$ 591.030,00 R$ 552.562,56 T P 02/2003 19 18 R$ 73,44 22 12 1 NC
70 (*) 2003 21 7 2004 R$ 38.776,32 R$ 38.776,32 T P 02/2003 3 8 R$ 73,44 22 12 1 NC

37 2006 1 8 2006 R$ 165.662,55 R$ 27.813,00 T P 03/2006 1 12 R$ 76,20 30 12 1 1
37 2005 1 8 2005 R$ 104.025,00 R$ 23.725,00 T P 02/2005 1 12 R$ 65,00 30 12 1 1
81 2003 3 11 2003 R$ 570.240,00 R$ 417.120,00 T P 10/2003 9 48 R$ 60,00 22 12 1 1
7 2007 9 5 2007 R$ 92.489,76 R$ 39.652,80 PP 02/2009 2 12 R$ 75,10 22 12 1 1
7 2007 7 5 2008 R$ 112.316,16 R$ 59.479,20 PP 02/2009 3 12 R$ 75,10 22 12 1 1
7 2007 10 2 2009 R$ 108.260,76 R$ 54.522,60 PP 02/2009 3 11 R$ 75,10 22 12 1 1
7 2007 8 5 2009 R$ 107.448,00 R$ 54.113,27 PP 02/2009 3 12 R$ 68,33 22 12 1 1
7 2007 3 9 2009 R$ 16.012,50 R$ 16.012,50 PP 02/2009 1 12 R$ 60,65 22 12 1 1

20 2009 25 5 2009 R$ 210.360,00 R$ 210.360,00 PE SMA 02/2009 – ARP 8 24 R$ 36,52 30 12 0 0
83 2009 2 12 2009 R$ 143.424,00 R$ 71.712,00 PE SMA 02/2009 – ARP 2 48 R$ 49,80 30 12 0 0
31 2012 3 9 2012 R$ 95.040,00 R$ 95.040,00 DL 3 6 R$ 240,00 22 NC 1 1
36 2011 20 10 2011 R$ 522.720,00 R$ 522.720,00 PE SMA 23/2011 6 12 R$ 330,00 22 12 1 1
6 2012 2 5 2012 R$ 126.720,00 R$ 126.720,00 PE SMA 23/2011 2 12 R$ 240,00 22 12 1 1
3 2011 6 1 2012 R$ 836.352,00 R$ 836.352,00 PE SMA 23/2011 12 12 R$ 264,00 22 12 1 1

125 2011 24 11 2011 R$ 278.784,00 R$ 278.784,00 PE SMA 23/2011 4 12 R$ 264,00 22 12 1 1
125 2011 24 11 2012 R$ 253.440,00 R$ 253.440,00 PE SMA 23/2011 4 12 R$ 240,00 22 12 1 1

2 2009 15 6 2009 R$ 4.678.560,00 ### PP 01/2009 68 24 R$ 51,00 30 24 0 0
5 2011 1 12 2011 R$ 69.696,00 R$ 69.696,00 PE SMA 23/2011 2 6 R$ 264,00 22 12 1 1
5 2011 1 6 2012 R$ 126.720,00 R$ 126.720,00 PE SMA 23/2011 2 12 R$ 240,00 22 12 1 1

50 2005 15 9 2005 R$ 29.304,00 R$ 23.724,00 PP SMA/PR 02/2005 1 24 R$ 32,95 30 12 0 0
165 2005 10 10 2005 R$ 29.304,00 R$ 23.724,00 PP SMA/PR 02/2005 1 24 R$ 32,95 30 12 0 0

2007 26 11 2007 R$ 3.088.768,00 ### PP PR Nº 13/2007 27 48 R$ 76,20 22 12 1
18 2012 20 4 2012 R$ 63.360,00 R$ 50.640,00 PP SMA Nº 023/2011 1 10 R$ 230,18 22 NC 1 1
44 2007 3 10 2007 R$ 64.800,00 R$ 64.800,00 PP SMA/SRP PR-022/2007 3 24 R$ 30,00 30 NC 0 0
80 2012 27 4 2012 R$ 121.400,00 R$ 121.400,00 DL 4 6 R$ 230,00 22 12 1 1
23 2009 5 2 2010 R$ 24.552,00 R$ 24.552,00 PE SMA PR Nº 50/2009 1 12 R$ 93,00 22 12 1 1

114 2009 25 5 2010 R$ 24.552,00 R$ 24.552,00 PE SMA PR Nº 50/2009 1 12 R$ 93,00 22 12 1 1
1 2007 3 9 2007 R$ 21.600,00 R$ 21.600,00 PP SMA/SRP PR-022/2007 1 24 R$ 30,00 30 12 0 0

15 2005 5 9 2005 R$ 34.884,00 R$ 34.884,00 PP SMA PR Nº 002/2005 1 24 R$ 48,45 22 24 0 0
16 2009 1 10 2009 R$ 98.208,00 R$ 98.208,00 PE SMA PR Nº 50/2009 2 24 R$ 93,00 22 12 1 1
13 2011 24 1 2012 R$ 1.393.920,00 ### PE SMA PE Nº 023/2011 11 24 R$ 240,00 22 12 1 1

210 2012 12 11 2012 R$ 571.296,00 R$ 422.400,00 PP PR Nº 009/2012 4 24 R$ 200,00 22 12 1 1
2 2011 6 1 2012 R$ 1.678.806,00 ### PE SMA PE Nº 003/2011 15 12 R$ 244,90 30 12 1 1

13 2013 6 1 2013 R$ 1.400.000,00 ### PE SMA PE Nº 003/2011 15 12 R$ 204,23 30 12 1 1
2 2014 4 1 2014 R$ 1.536.500,00 ### PE SMA PE Nº 003/2011 15 12 R$ 224,14 30 12 1 1

1) Aditivos contratuais:                  a) de prazo, sem alteração de objeto ou valor - considerar como único registro, como extensão de prazo do contrato;
2) O valor contratual 
3) Nos itens com (*), 
4) Valor do contratual = valor do instrumento celebrado; valor contratado = parte do valor do instrumento contratual referente ao objeto em análise (veículo “básico”).
5) No processo 40/5900/2007, o contrato consta como 117/2007; no processo 4/6319/2007, Termo Aditivo nº 35/2008, o contrato consta como 119/2007. Manteve-se a informação constante do processo principal.
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Anexo I – Dados Coletados (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADO S DO  VEÍCULO DADO S EXTERNO S
T empo máximo de uso T ipo_combustível Emplacamento RJ T . FIPE Gasolina Etanol GNV Piso Motorista

36 NC 0 24460,50 2,121 1,428 1,072 306,00
60 NC 0 25143,75 2,036 1,261 1,075 306,00
60 NC 0 25994,00 2,153 1,224 1,102 338,00
60 NC 0 28099,67 2,554 1,802 1,170 410,25
36 NC 0 24161,50 2,256 1,454 1,051 410,25
60 NC 0 24869,00 2,018 1,201 1,075 306,00
60 NC 0 29037,25 2,559 1,858 1,281 522,27
60 NC 0 31452,33 2,546 1,683 1,476 569,27
60 NC 0 28895,67 2,561 1,719 1,636 646,12
60 NC 0 28867,33 2,555 1,668 1,542 646,12
60 NC 0 28577,67 2,537 1,646 1,468 646,12
12 G/A/GNV 0 28867,33 2,555 1,668 1,542 646,12
12 G/A/GNV 0 29014,67 2,620 1,859 1,491 646,12
NC NC 1 29124,33 2,851 2,201 1,657 810,14
12 G 0 32148,00 2,853 2,239 1,674 709,84
12 G 1 32114,67 2,857 2,270 1,653 810,14
12 G 1 31936,40 2,850 2,266 1,666 810,14
12 G 1 32173,00 2,851 2,244 1,672 709,84
12 G 1 28503,83 2,854 2,244 1,663 810,14
24 G/A/GNV 0 29354,00 2,550 1,638 1,523 646,12
12 G 1 32061,20 2,846 2,256 1,668 709,84
12 G 1 31569,00 2,854 2,256 1,659 810,14
12 G/A/GNV 0 24152,25 2,371 1,473 1,144 410,25
12 G/A/GNV 0 25621,60 2,473 1,593 1,137 410,25
60 0 29471,25 2,517 1,592 1,331 522,27
NC NC 1 32262,33 2,855 2,267 1,648 810,14
NC NC 0 29635,25 2,514 1,546 1,335 522,27
60 G/A/GNV 1 32262,33 2,855 2,267 1,648 810,14
60 G/A/GNV 0 30327,50 2,687 2,110 1,501 646,12
60 G/A/GNV 0 32013,50 2,643 1,816 1,572 646,12
12 G/A/GNV 0 29441,75 2,519 1,559 1,314 522,27
12 G/A/GNV 0 24152,25 2,371 1,473 1,144 410,25
60 G/A/GNV 0 28859,00 2,577 1,761 1,472 646,12
NC G 1 31936,40 2,850 2,266 1,666 810,14
60 A 1 28503,83 2,854 2,193 1,663 810,14
12 G 1 31936,40 2,850 2,266 1,666 810,14
12 G 1 28494,17 2,898 2,243 1,667 891,25
12 G 1 30425,33 3,082 2,352 1,688 971,46
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Anexo II - Resumo – Medidas de Tendência Central - Variáveis Paramétricas 

          

          
Dados Completos 

Medida passeio quantidade       prazomedio diaria fipe gas etanol gnv pisomotorista 

Mínimo 0.1700 1.000 6.00 30.00 24152 2.018 1.201 1.051 306.0 

1º Quartil 0.7325 1.250 12.00 61.34 28497 2.518 1.592 1.289 522.3 

Mediana 1.0000 3.000 12.00 76.20 29081 2.569 1.809 1.532 646.1 

Média 0.8232 6.974 17.34 133.90 29103 2.615 1.865 1.458 628.3 

3º Quartil 1.0000 7.500 24.00 237.54 31845 2.851 2.244 1.662 810.1 

Máximo 1.0000 68.000 48.00 330.00 32262 3.082 2.352 1.688 971.5 

          
          
          
          

Dados Compatíveis 

Medida passeio quantidade       prazomedio diaria fipe gas etanol gnv pisomotorista 

Mínimo 0.1700 1.000 6.00 30.00 24152 2.018 1.201 1.051 306.0 

1º Quartil 0.5075 1.000 12.00 48.79 25715 2.397 1.491 1.144 410.2 

Mediana 0.8100 2.000 18.00 64.20 28867 2.542 1.642 1.333 522.3 

Média 0.7473 6.636 20.77 61.78 27969 2.466 1.626 1.335 521.6 

3º Quartil 1.0000 3.000 24.00 75.10 29420 2.558 1.750 1.498 646.1 

Máximo 1.0000 68.000 48.00 93.00 32014 2.687 2.110 1.636 646.1 

          
          
          
          

Dados Incompatíveis 

Medida passeio quantidade       prazomedio diaria fipe gas etanol gnv pisomotorista 

Mínimo 0.7400 1.0000 6.00 73.44 25144 2.036 1.261 1.075 306.0 

1º Quartil 0.7975 2.750 11.50 228.53 28969 2.850 2.242 1.656 785.1 

Mediana 1.0000 4.000 12.00 240.00 31936 2.853 2.256 1.665 810.1 

Média 0.9275 7.438 12.62 233.06 30662 2.818 2.193 1.627 775.0 

3º Quartil 1.0000 12.750 12.00 249.68 32123 2.855 2.266 1.667 810.1 

Máximo 1.0000 19.000 24.00 330.00 32262 3.082 2.352 1.688 971.5 
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Anexo III - Matrizes de Correlação - Variáveis Paramétricas 
          

Dados Completos 

          

  passeio quantidade prazomedio diaria fipe gas etanol gnv pisomotorista 

passeio 1.0000000 
-

0.15584942 -0.1604167 0.35623885 0.23325762 0.20099638 0.23146275 0.26562528 0.23579333 

quantidade -0.1558494 1.00000000 0.2447127 
-

0.03642391 0.04501077 -0.01335913 -0.06256534 0.07973133 0.07885286 

prazomedio -0.1604167 0.24471270 1.0000000 
-

0.42695686 -0.27564880 -0.32407806 -0.39229520 -0.29999788 -0.29918346 

diaria 0.3562389 
-

0.03642391 -0.4269569 1.00000000 0.65374286 0.77812809 0.87838798 0.74246261 0.75901954 

fipe 0.2332576 0.04501077 -0.2756488 0.65374286 1.00000000 0.80095944 0.77337681 0.84402056 0.76388361 

gas 0.2009964 
-

0.01335913 -0.3240781 0.77812809 0.80095944 1.00000000 0.95796063 0.90969648 0.94827025 

etanol 0.2314628 
-

0.06256534 -0.3922952 0.87838798 0.77337681 0.95796063 1.00000000 0.87340197 0.91230716 

gnv 0.2656253 0.07973133 -0.2999979 0.74246261 0.84402056 0.90969648 0.87340197 1.00000000 0.95351985 

pisomotorista 0.2357933 0.07885286 -0.2991835 0.75901954 0.76388361 0.94827025 0.91230716 0.95351985 1.00000000 

          
          

Dados Compatíveis 

          

  passeio quantidade prazomedio diaria fipe gas etanol gnv pisomotorista 

passeio 1.000000000 
-

0.16296839 0.007477262 
-

0.16733708 0.003540604 -0.08348750 -0.16574262 0.04174575 0.01398752 

quantidade 
-

0.162968391 1.00000000 0.269781764 
-

0.07445806 0.153099126 0.05940145 -0.05781184 0.20028591 0.18803729 

prazomedio 0.007477262 0.26978176 1.000000000 
-

0.31373396 
-

0.055342663 -0.06612622 -0.16118535 -0.04988092 -0.02555206 

diaria 
-

0.167337076 
-

0.07445806 -0.313733957 1.00000000 0.356152198 0.17608235 0.39992033 0.26942254 0.23073460 

fipe 0.003540604 0.15309913 -0.055342663 0.35615220 1.000000000 0.79964775 0.69075860 0.82766482 0.79718153 

gas 
-

0.083487501 0.05940145 -0.066126220 0.17608235 0.799647751 1.00000000 0.88851674 0.79203774 0.85891141 

etanol 
-

0.165742624 
-

0.05781184 -0.161185352 0.39992033 0.690758605 0.88851674 1.00000000 0.66869668 0.73474127 

gnv 0.041745752 0.20028591 -0.049880919 0.26942254 0.827664823 0.79203774 0.66869668 1.00000000 0.96345233 

pisomotorista 0.013987516 0.18803729 -0.025552063 0.23073460 0.797181525 0.85891141 0.73474127 0.96345233 1.00000000 

          
          

Dados Incompatíveis 

          

  passeio quantidade prazomedio diaria fipe gas etanol gnv pisomotorista 

passeio 1.00000000 -0.3648766 -0.2906038 0.3209585 0.2650386 -0.1201957 -0.0219771 -0.01854098 -0.2581386 

quantidade -0.36487660 1.0000000 0.3403109 -0.4899585 -0.4444299 -0.3816290 -0.4585846 -0.47949798 -0.2342274 

prazomedio -0.29060378 0.3403109 1.0000000 -0.3549176 -0.3300062 -0.2613667 -0.2846882 -0.25379237 -0.1833009 

diaria 0.32095846 -0.4899585 -0.3549176 1.0000000 0.7942293 0.7536719 0.8136988 0.83063724 0.5562766 

fipe 0.26503857 -0.4444299 -0.3300062 0.7942293 1.0000000 0.6365111 0.7322439 0.69256483 0.4793633 

gas -0.12019571 -0.3816290 -0.2613667 0.7536719 0.6365111 1.0000000 0.9813549 0.97315112 0.9494658 

etanol -0.02197710 -0.4585846 -0.2846882 0.8136988 0.7322439 0.9813549 1.0000000 0.99195940 0.9128303 

gnv -0.01854098 -0.4794980 -0.2537924 0.8306372 0.6925648 0.9731511 0.9919594 1.00000000 0.8926087 

pisomotorista -0.25813855 -0.2342274 -0.1833009 0.5562766 0.4793633 0.9494658 0.9128303 0.89260872 1.0000000 
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ANEXO IV – Gráficos de Dispersão – Dados Completos 
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ANEXO V – Gráficos de Dispersão – Dados Completos – Variáveis Principais 
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ANEXO VI – Gráficos de Dispersão – Dados Compatíveis 
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ANEXO VII – Gráficos de Dispersão – Dados Compatíveis – Variáveis Principais 
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ANEXO VIII – Gráficos de Dispersão – Dados Incompatíveis 
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Anexo IX - Estimativa do Preço Médio do Veículo Popular, por ano 
 
 

 
Modelo 06/2003 09/2003 11/2003 07/2004 08/2005 09/2005 10/2005 

Gol 1.0 Plus 16v 4p R$ 24.541,00 R$ 24.987,00 R$ 25.195,00 R$ 26.331,00 R$ 26.689,00 R$ 26.979,00 R$ 27.308,00 

Gol 1.0 Plus 8v 4p R$ 24.196,00 R$ 24.971,00 R$ 24.547,00 R$ 24.965,00 - - - 

Gol 1.0 Power 16v 76 cv 4p R$ 24.608,00 R$ 25.564,00 R$ 26.218,00 R$ 26.854,00 - - - 

Gol 1.0 Trend Power 8v 4p R$ 24.497,00 R$ 25.053,00 R$ 23.516,00 R$ 25.826,00 - - - 

Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8v 4p - - - - R$ 24.981,00 R$ 25.950,00 R$ 25.632,00 

Gol City 1.0 Mi 8v 4p - - - - R$ 23.373,00 R$ 23.242,00 R$ 23.271,00 

Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p - - - - - - R$ 31.476,00 

Gol Special 1.0 Mi 4p - - - - R$ 21.603,00 R$ 20.438,00 R$ 20.421,00 

Gol Copa 1.0 Mi Total Flex 8v 4p - - - - - - - 

Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8v 4p - - - - - - - 

Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8v 4p - - - - - - - 

Gol Ecomotion 1.0 Mi Total Flex 8v 4p - - - - - - - 

Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8v 5p - - - - - - - 

Gol Rock in Rio 1.0 Mi Total Flex 8V 5p  - - - - - - - 

Gol 1.0 Total Flex 8V 5p (25 Anos)  - - - - - - - 

Média R$ 24.460,50 R$ 25.143,75 R$ 24.869,00 R$ 25.994,00 R$ 24.161,50 R$ 24.152,25 R$ 25.621,60 

Modelo 08/2006 05/2007 09/2007 10/2007 11/2007 05/2008 02/2009 

Gol 1.0 Plus 16v 4p R$ 26.789,00 - - - - - - 

Gol 1.0 Plus 8v 4p - - - - - - - 

Gol 1.0 Power 16v 76 cv 4p - - - - - - - 

Gol 1.0 Trend Power 8v 4p - - - - - - - 

Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8v 4p R$ 26.267,00 R$ 26.480,00 R$ 26.985,00 R$ 27.600,00 R$ 27.985,00 R$ 31.300,00 R$ 27.198,00 

Gol City 1.0 Mi 8v 4p R$ 23.418,00 - - - - - - 

Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p R$ 30.126,00 R$ 30.915,00 R$ 33.282,00 R$ 33.266,00 R$ 33.329,00 R$ 33.401,00 R$ 29.692,00 

Gol Special 1.0 Mi 4p - - - - - - - 

Gol Copa 1.0 Mi Total Flex 8v 4p R$ 29.864,00 R$ 28.689,00 R$ 27.707,00 R$ 27.784,00 R$ 27.095,00 - - 

Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8v 4p R$ 32.134,00 R$ 30.065,00 R$ 29.793,00 R$ 29.891,00 R$ 29.476,00 R$ 29.656,00 - 

Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8v 4p - - - - - - R$ 29.797,00 

Gol Ecomotion 1.0 Mi Total Flex 8v 4p - - - - - - - 

Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8v 5p - - - - - - - 

Gol Rock in Rio 1.0 Mi Total Flex 8V 5p  - - - - - - - 

Gol 1.0 Total Flex 8V 5p (25 Anos)  - - - - - - - 

Média R$ 28.099,67 R$ 29.037,25 R$ 29.441,75 R$ 29.635,25 R$ 29.471,25 R$ 31.452,33 R$ 28.895,67 

Modelo 05/2009 06/2009 09/2009 10/2009 12/2009 02/2010 05/2010 

Gol 1.0 Plus 16v 4p - - - - - - - 

Gol 1.0 Plus 8v 4p - - - - - - - 

Gol 1.0 Power 16v 76 cv 4p - - - - - - - 

Gol 1.0 Trend Power 8v 4p - - - - - - - 

Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8v 4p R$ 28.616,00 R$ 29.008,00 R$ 28.113,00 R$ 28.250,00 R$ 29.185,00 R$ 29.797,00 R$ 28.020,00 

Gol City 1.0 Mi 8v 4p - - - - - - - 

Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p R$ 28.201,00 R$ 28.104,00 R$ 26.658,00 R$ 26.449,00 R$ 26.310,00 - - 

Gol Special 1.0 Mi 4p - - - - - - - 

Gol Copa 1.0 Mi Total Flex 8v 4p - - - - - - - 

Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8v 4p - - - - - - - 

Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8v 4p R$ 29.785,00 R$ 30.950,00 R$ 30.962,00 R$ 31.878,00 R$ 31.549,00 R$ 30.858,00 R$ 32.412,00 

Gol Ecomotion 1.0 Mi Total Flex 8v 4p - - - - - - R$ 31.772,00 

Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8v 5p - - - - - - R$ 35.850,00 

Gol Rock in Rio 1.0 Mi Total Flex 8V 5p  - - - - - - - 

Gol 1.0 Total Flex 8V 5p (25 Anos)  - - - - - - - 

Média R$ 28.867,33 R$ 29.354,00 R$ 28.577,67 R$ 28.859,00 R$ 29.014,67 R$ 30.327,50 R$ 32.013,50 
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Anexo IX - Estimativa do Preço Médio do Veículo Popular, por ano 
(continuação) 

 

 

 

 
Modelo 10/2011 11/2011 12/2011 01/2012 04/2012 05/2012 06/2012 

Gol 1.0 Plus 16v 4p - - - - - - - 

Gol 1.0 Plus 8v 4p - - - - - - - 

Gol 1.0 Power 16v 76 cv 4p - - - - - - - 

Gol 1.0 Trend Power 8v 4p - - - - - - - 

Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8v 4p R$ 29.467,00 R$ 29.314,00 R$ 28.961,00 R$ 28.691,00 R$ 28.633,00 R$ 28.163,00 R$ 27.678,00 

Gol City 1.0 Mi 8v 4p - - - - - - - 

Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p - - - - - - - 

Gol Special 1.0 Mi 4p - - - - - - - 

Gol Copa 1.0 Mi Total Flex 8v 4p - - - - - - - 

Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8v 4p - - - - - - - 

Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8v 4p R$ 30.422,00 R$ 30.375,00 R$ 30.109,00 R$ 29.714,00 R$ 31.455,00 R$ 31.298,00 R$ 30.150,00 

Gol Ecomotion 1.0 Mi Total Flex 8v 4p R$ 28.902,00 R$ 29.232,00 R$ 29.472,00 R$ 29.771,00 R$ 28.797,00 R$ 28.522,00 R$ 27.321,00 

Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8v 5p R$ 35.646,00 R$ 35.795,00 R$ 35.815,00 R$ 35.666,00 R$ 34.358,00 R$ 34.315,00 R$ 33.850,00 

Gol Rock in Rio 1.0 Mi Total Flex 8V 5p  R$ 36.303,00 R$ 36.149,00 R$ 35.949,00 R$ 35.840,00 R$ 35.041,00 R$ 35.100,00 R$ 35.015,00 

Gol 1.0 Total Flex 8V 5p (25 Anos)  - - - - R$ 35.290,00 R$ 35.290,00 R$ 35.400,00 

Média R$ 32.148,00 R$ 32.173,00 R$ 32.061,20 R$ 31.936,40 R$ 32.262,33 R$ 32.114,67 R$ 31.569,00 

Modelo 09/2012 11/2012 01/2013 01/2014 

Gol 1.0 Plus 16v 4p - - - - 

Gol 1.0 Plus 8v 4p - - - - 

Gol 1.0 Power 16v 76 cv 4p - - - - 

Gol 1.0 Trend Power 8v 4p - - - - 

Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8v 4p R$ 26.227,00 R$ 26.215,00 R$ 26.712,00 R$ 27.619,00 

Gol City 1.0 Mi 8v 4p - - - - 

Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p - - - - 

Gol Special 1.0 Mi 4p - - - - 

Gol Copa 1.0 Mi Total Flex 8v 4p - - - - 

Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8v 4p - - - - 

Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8v 4p R$ 28.130,00 R$ 28.408,00 R$ 30.224,00 R$ 31.377,00 

Gol Ecomotion 1.0 Mi Total Flex 8v 4p R$ 26.365,00 R$ 27.003,00 R$ 28.080,00 R$ 28.518,00 

Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8v 5p R$ 30.606,00 R$ 29.243,00 R$ 28.558,00 R$ 37.400,00 

Gol Rock in Rio 1.0 Mi Total Flex 8V 5p  R$ 31.968,00 R$ 30.472,00 R$ 28.794,00 R$ 28.902,00 

Gol 1.0 Total Flex 8V 5p (25 Anos)  R$ 31.450,00 R$ 29.682,00 R$ 28.597,00 R$ 28.736,00 

Média R$ 29.124,33 R$ 28.503,83 R$ 28.494,17 R$ 30.425,33 

 

 


