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ESTUDOS PRELIMINARES 
 

Fornecimento de serviços de sonorização volante por meio de carro/motocicleta de 
som em Catanduvas/SC para divulgação da revisão do eleitorado 
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1 Análise de Viabilidade da Contratação 
 

1.1 Contextualização 

 
Estamos em processo de revisão do eleitorado no município de Catanduvas desde 
11/03/2019. Na metade do prazo notamos uma diminuída nos agendamentos e precisamos 
reforçar a divulgação do processo ao público. Já estamos divulgando com spots na rádio 
local, material gráfico, parceria com as agentes de saúde do município, material via 
WhatsApp e parcerias com diversos órgãos e entidades locais. Entendemos que na metade 
final do prazo, que se encerra em 07/06/2019, a divulgação via carro de som chegará a 
todos os locais do município promovendo difusão ampla do processo a toda a população. 
 
 

1.2 Equipe de Planejamento da Contratação 

 
Integrante 

Demandante João Ricardo Spagnol 

Substituto João Wellington Leite Borges 
Integrante 
Técnico Roberta Maria de Castro Sepetiba Quezado 

Substituto Sidinei Maciel de Souza 
Integrante 

Administrativo Simone Resquetti Tarifa dos Santos 

Substituto Giovanni Turazzi 
 

1.3 Definição e Especificação dos Requisitos da Dem anda 

A divulgação deverá ocorrer na área urbana do município de Catanduvas nos dias e horários 
definidos pelo gestor do contrato. Previsão de divulgação duas vezes ao dia, por 16 dias, 
alternados, até 07/06/2019.  
 

1.3.1 Requisitos Funcionais 

Disponibilidade para divulgação em toda a área urbana do município de Catanduvas/SC. 
 

1.3.2 Requisitos Não Funcionais 

Execução dos serviços conforme as especificações do projeto básico.  
 

1.3.3 Requisitos Externos 

 
A empresa contratada deve apresentar regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.  
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1.4 Produtos/Serviços Disponíveis no Mercado 

 

Produto/Serviço  Serviço de sonorização 
Fornecedor Manoel Carlos Busatto ME 
Descrição Serviço de sonorização de rua 

Valor Estimado R$ 30,00 a hora  

Observações 

Previsão de divulgação duas vezes ao dia, uma hora pela 
manhã e outra de tarde, no valor de R$60,00 ao dia, durante 
16 dias alternados até a data de 07/06/2019, totalizando R$ 
960,00. 

 

1.5 Contratações Públicas Similares 

 

Produto/Serviço 02 Serviço de sonorização 
Instituição Pública TRESC 

Fornecedor Terezinha Marlene Chiquetto 

Descrição 
Sonorização para a divulgação da revisão do eleitorado no 
município de Atalanta pertencente à jurisdição da 057ª ZE/SC 
(Trombudo Central) 

Valor Estimado R$ 35,00 por hora 
Observações PAE n. 6.019/2019 

 
Produto/Serviço 03 Serviço de sonorização 
Instituição Pública TRESC 

Fornecedor Ademir Marcos Bruch 

Descrição Sonorização para a divulgação da revisão do eleitorado nos 
municípios da 58ª ZE/SC - Maravilha 

Valor Estimado R$ 30,00 por hora 
Observações PAE n. 4.596/2019 

 

1.6 Outros Produtos/Serviços Disponíveis 

Divulgação via emissoras de rádio no município de Catanduvas/SC, distribuição de material 
gráfico, divulgação via WhatsApp, parcerias com órgãos e entidades locais. 
 

1.7 Análise dos Produtos/Serviços Identificados 

Dentre os produtos identificados, o que melhor atende à necessidade da ZE neste momento 
é a divulgação em carro/motocicleta de som, em função do alcance e dos curtos, uma vez 
que as outras alternativas de divulgação não alcançam toda a população do município.  
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1.8 Custos totais da demanda 

Os custos serão verificados após a pesquisa de preços. Mas, pode-se utilizar como 
parâmetro os valores orçados. Previsão de divulgação duas vezes ao dia, uma hora pela 
manhã e outra de tarde, no valor de R$60,00 ao dia, durante 16 dias alternados até a data 
de 07/06/2019, totalizando R$ 960,00 para as 32h demandadas. 

1.9 Escolha e Justificativa do Objeto 

Dentre os produtos identificados, o que melhor atende à necessidade da ZE neste momento 
é a divulgação em carro/motocicleta de som, em função do alcance e dos curtos, uma vez 
que as outras alternativas de divulgação não alcançam toda a população do município.  
 

1.9.1 Descrição do Objeto 

A divulgação deverá ocorrer na área urbana do município de Catanduvas nos dias e horários 
definidos pelo gestor do contrato. Previsão de divulgação duas vezes ao dia, por 16 dias, 
alternados, até 07/06/2019.  
 

1.9.2 Alinhamento do Objeto 

A divulgação por meio de carro/motocicleta de som se mostra a maneira mais eficaz de 
divulgação neste momento a toda parcela da população de Catanduvas por alcançar todo o 
limite geográfico urbano do município. 
 

1.9.3 Benefícios Esperados 

Aumentar a procura dos eleitores para realização da biometria com vistas ao atingimento das 
metas impostas às Zonas Eleitorais.  
 

1.9.4 Relação entre a Demanda Prevista e Contratada  

A quantidade de horas previstas para a divulgação é de 32 horas divididas em 16 dias, duas 
horas diárias. A quantidade se justifica para o atingimento de toda a população do município 
com a divulgação em dias e horários alternados. 
 

1.10 Adequação do Ambiente 

 
Natureza Adequações necessárias  

Infraestrutura Tecnológica Não necessário 
Infraestrutura Elétrica Não necessário 
Logística de Implantação Não necessário 
Espaço Físico Não necessário 
Mobiliário Não necessário 
Impacto Ambiental Não necessário 

 

1.11 Orçamento Estimado 
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O valor estimado da contratação é de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) 

2 Declaração de Viabilidade ou não da contratação 

Considerando que a medida visa divulgar ao máximo a revisão do eleitorado no município de 
Catanduvas, buscando-se evitar prejuízos aos eleitores, bem como o fato de que já foram 
adotadas outras estratégias de divulgação que não atingem toda a população do município, 
a equipe de planejamento considera viável a contratação de serviços de sonorização. 
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