
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

ESTUDOS PRELIMINARES

CONTRATAÇÃO DE GESTÃO DE FROTAS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

I  -  Descrição  da  necessidade  da  contratação,  considerado  o  problema  a  ser
resolvido sob a perspectiva do interesse público;

O presente ESTUDO PRELIMINAR objetiva identificar os problemas e estudar
as  soluções  aplicáveis,  por  meio da documentação  e reunião de elementos  técnicos,
mercadológicos,  econômicos  e  ambientais  necessários  e  suficientes  para  permitir  a
ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA FINS DE CONTRATAÇÃO
DE  EMPRESA  PRESTADORA  DE  SERVIÇOS  DE  GESTÃO  DE  FROTA  DE
VEÍCULOS, à luz do disposto no art. 6º, IX, da Lei nº 8.666/93 c/c art. 3º, III, e 9º,
todos da Lei 10.520/2002, bem como as disposições contidas no art. 9º, I, e § 2º, ambos
do Decreto nº 10.024/2019. 

A contratação de Empresa de Gestão de Frota atenderá com maior presteza e
economicidade  a  realização  de  serviços  afetos  à  gestão  e  manutenções  da  frota  do
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO, composta por 21 (vinte
e um) veículos. 

Com  esta  contratação  haverá  melhoria  do  gerenciamento  das  manutenções,
sejam elas preventivas ou corretivas,  substituição de peças,  pneus,  baterias e demais
insumos utilizados por cada veículo que compõe a frota deste Regional. A execução dos
serviços  propostos  atenderá  com  maior  presteza  e  economicidade  a  realização  de
serviços afetos à gestão, visando otimizar o trato com o bem público, estabelecendo-se
mecanismos  aglutinadores  de  eficiência  e  eficácia,  utilizando  ferramentas  úteis  que
viabilizem sua análise e gestão, aliado a um controle gerencial moderno e eficiente. 

Os  serviços  de  gerenciamento  de  frota  mostram-se  essenciais  ao  regular
desempenho das  atividades  desse  Egrégio,  cujos  veículos  em uso  devem apresentar
plenas condições de funcionamento e conservação para os serviços demandados e, no
caso  de  situações  emergenciais,  receber  o  atendimento  e  assistência  devidos,
proporcionando condições de segurança aos seus usuários diretos e indiretos. 

A contratação encontra-se em consonância com o Ato N.º 20, de 19/01/2011,
que  disciplina  aquisição,  alienação,  locação,  condução,  utilização,  manutenção  e
controle de veículos da frota oficial no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª
Região, visando adequação deste Egrégio aos preceitos uniformizadores das Resoluções
68 e 73, de 21 de junho de 2010 e 23 de outubro de 2010, respectivamente, do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho CSJT, a teor do que reza o seu art. 30.

Muito embora o Tribunal possua o contrato TRT/DLC nº 017/2020, vigente até
04/08/2022, que pode ser aditivado face a previsão legal constante do art. 57, inciso II,
da Lei nº 8.666/93, este setor demandante é de parecer desfavorável a renovação, haja
vista existir contratos da mesma espécie com taxas de administração mais vantajosas
para a administração. 

Destaca-se,  ainda,  que  apesar  de  os  serviços  estarem  sendo  prestados  em
conformidade com o contrato, a atual empresa contratada não dispõe de uma ampla rede
de oficinas credenciadas para atender às demandas da frota do TRT. Este fato reduz a
possibilidade de concorrência entre as credenciadas na oferta de melhores preços para



execução dos serviços, gerando assim a oferta de melhores preços e por conseguinte
uma  maior  economicidade  para  o  erário.  Essa  modalidade  de  contratação  tem
justamente  esses  objetivos;  agilidade  na  execução  dos  serviços  e  melhores  preços
visando  a  vantajosidade  e  economicidade  através  do  desconto  contratual  e  da
concorrência entre as oficinas credenciadas. Sob esse prisma uma nova licitação com
novos critérios estabelecidos no TR alcançará todos os objetivos da contratação. 

Quanto aos equipamentos diversos, ou seja, os geradores de energia, as máquinas
de cortar grama e a empilhadeira, o Tribunal não possui um contrato que dê suporte a
manutenção corretiva e preventiva para tais bens. 

Estes bens são considerados essenciais para manutenção da atividade meio deste
Tribunal,  no  que  tange,  particularmente,  ao  fornecimento  de  energia  em  caso  de
emergência,  apresentação visual dos jardins do Tribunal e organização na guarda de
bens diversos no Depósito Judicial, respectivamente.

Portanto,  diante  da  possibilidade  técnica  de  agrupá-los  no  contrato  de
gerenciamento da frota de veículos do Tribunal,  mediante sistema informatizado via
internet,  visando  a  manutenção  preventiva  e  corretiva,  optou-se  por  fazê-lo  visando
ganho de tempo, recursos materiais e pessoais, trazendo mais eficiência e efetividade na
solução da demanda apresentada.

Ressalta-se  que  o  contrato  TRT/DLC  nº  016/2021,  que  tem  por  objeto  o
fornecimento de combustível, possui em seu escopo além das viaturas do Tribunal, seus
geradores e equipamentos de corte de grama. Portanto a presente demanda busca um
certo alinhamento com aquele contrato.

Quanto a empilhadeira elétrica, tombo 30456, utilizada pelo Depósito Judicial, há
histórico de demanda preventiva e  corretiva.  Em ano anterior  houve necessidade de
sanar defeito no terminal de baterias, que inviabilizava seu carregamento. 

À época o Diretor Geral  despachou processo para a CSEIT atuar na solução da
manutenção utilizando o contrato 017/2020. Esta Coordenação entendeu que o objeto
em questão era diverso do ramo de manutenção veicular, visto que não era praxe no
mercado naquela ocasião, além de não conter tal previsão no aludido contrato.

A  empresa  NP3,  atual  contratada,  não  vem  prestando  o  serviço  nas  melhores
condições, não se empenhando em atender o contratante da melhor forma, como por
exemplo, no cadastramento de novas oficinas credenciadas.

No  item  5.4  Termo  de  Referência  existe  previsão  de  no  mínimo  3  oficinas
credenciadas,  por ocasião da assinatura do Contrato. Atualmente,  mesmo tendo sido
realizado solicitações de cadastramento de novas oficinas, na forma do preâmbulo do
item 5 do Termo de Referência, estão cadastradas apenas 9 oficinas credenciadas em
Natal, as quais não atendem a todos os seguimentos necessários.

Registra-se que a Justiça  Federal  no Rio Grande do Norte  possui  contrato  com
mesmo  objeto,  e  a  empresa  contratada  por  aquela  Instituição  tem  183  oficinas
credenciadas em Natal.

O Termo de  Referência  redigido  em 2019 foi  carente  quanto  as  cláusulas  para
aplicação de sanções, o que inviabilizou o setor demandante de buscar a aplicação de
sanções administrativas.

Insta  observar  que  o presente  termo de  referência  apresenta  redação  totalmente
reestruturada no item referente às condições para prestação dos serviços; no ítem da
habilitação  e ao  capítulo das  penalidades,  o  que  possibilitará  a  contratação  de  uma
empresa já estruturada e com plenas condições de prestar um serviço com qualidade
superior, além do aumento coercitivo junto a contratada de forma mais efetiva.

Ressalta-se que a renovação ou não do contrato administrativo é uma faculdade da
administração, não havendo necessidade de motivá-la.



Frisa-se,  ainda,  que  existem  contratos  no  mercado  que  possuem  taxas  de
administração inferiores a taxa de – 9,13% praticada pelo TRT21, como por exemplo os
contratos do Supremo Tribunal Federal  e Superior Tribunal de Justiça,  que possuem
taxas de administração – 20,07% e – 15,70%, respectivamente.

Diante dos fatos apresentados este setor demandante  acredita  que uma nova
licitação pode alcançar uma taxa de administração mais vantajosa para a administração,
sendo portanto economicamente viável,  além de possibilitar  uma melhor execução e
fiscalização contratual.

II -  Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações  anual,
sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento
da Administração;

A presente contratação está prevista no Plano Anual de Contratação.

III – Requisitos da Contratação

A  CSEIT  controlará,  por  meio  da  transferência  à  empresa  especializada,  o
gerenciamento da manutenção da frota,  e a sua logística,  de forma a obter não só a
padronização  nos  serviços  prestados,  mas  também  o  atendimento  tempestivo  das
demandas  (celeridade),  em  especial  quando  da  necessidade  de  deslocamentos  dos
veículos pelo território do estado, com garantia de cobertura na manutenção. 

Assim, quando um veículo necessitar de manutenção preventiva ou corretiva, é
encaminhado pela empresa gerenciadora a uma oficina da rede credenciada, onde será
verificado  qual  o  tipo  de  serviço  a  ser  realizado  e  quais  as  peças  e  acessórios  que
demandam substituição. Com base nesse relatório, a empresa gerenciadora solicita de
algumas das  oficinas  integrantes  da  rede  credenciada,  costumeiramente  três  delas,  a
apresentação de orçamentos para a execução do mesmo objeto. Ao agente público fiscal
do contrato, com base no relatório de serviços e nos orçamentos apresentados, incumbe
tomar as seguintes providências:  (a) aprovar a execução dos serviços; (b) diligenciar
acerca da regularidade do estabelecimento credenciado; (c) acessar o sistema através de
senha fornecida pela empresa gerenciadora; (d) comparar os valores apresentados com
os valores constantes da tabela AUDATEX; (e) autorizar a realização do serviço. 

Para que o presente serviço seja contratado e corretamente prestado, os seguintes
requisitos e critérios devem ser observados:

a) A contratada deverá possuir atividade  comprovada no estado consolidando
sua atuação nos diversos seguimentos necessários para atender às demandas da frota do
TRT e dispor de ampla rede de estabelecimentos conveniados nos diversos seguimentos,
inclusive especializados (borracharias, lava jatos, concessionárias autorizadas, oficinas
automotivas  de  mecânica  geral  e  também  especializada,  autopeças  e  serviços  de
guincho) em todo o Estado do Rio Grande do Norte.

b) A Contratada deverá tornar disponível à Contratante, sendo considerado como
base operacional o TRT21, sistema em ambiente web, de gerenciamento de serviços,
cuja  tecnologia  possibilite/forneça  um perfil  mínimo de  funcionalidade,  conforme  o
descrito nos itens a seguir:

Abertura de Ordens de Serviço on-line/real time; Recebimento de orçamento on-
line/real  time;  Avaliação  e  aprovação  on-line/real  time  de  orçamento  de  peças,
acessórios e serviços;  Cotação de preços de peças,  acessórios  e serviços on-line/real
time;  Acompanhamento  on-line  do  status  dos  serviços  que  estiver  sendo  efetuado;
Sistemas Integrados de Informações,  permitindo a geração  de Relatórios  Gerenciais;



Sistemas  Tecnológicos  integrados  que  viabilize  a  autorização  para  realização  dos
serviços de manutenção e reparos  e fornecimento de autopeças  e acessórios  para os
veículos da frota da Contratante junto aos estabelecimentos da rede, por meio de senha
fornecida  aos  fiscais  designados  pela  Administração;  Utilização  de  logística
especializada de rede, com amplo número de oficinas e concessionárias credenciadas,
em todo o Estado do Rio Grande do Norte;  Banco de Dados para  fornecimento de
relatórios gerenciais com históricos dos serviços executados, despesas de manutenção
de cada um dos veículos da frota, fornecendo, inclusive, índice de atendimento por tipo
de serviço; Fornecimento de relatórios específicos, analíticos e sintéticos, por período
preestabelecido, extraídos por veículos individuais ou grupos, que possibilitem a análise
de gastos  discriminados em peças  e  mãos de obra;  Faturamento de  nota fiscal  com
demonstrativo de compra, discriminado valores gastos com mãos de obra, peças e taxa
de administração;

c) O sistema de gerenciamento deverá registrar e armazenar todos os dados da
vida mecânica do veículo.

d) O sistema deverá emitir relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que
permitam o controle de despesas e tipos de serviços, do valor das peças e da mão de
obra, das garantias, do histórico de ordens de serviço, do histórico de ordens de serviço,
orçamentos e de manutenção por veículo e centro de custo;

e) O histórico das operações deve ser armazenado e de imediata e fácil consulta
pela  Contratante  durante  a  vigência  contratual,  bem como,  ao  término  do  contrato,
deverá ser disponibilizado pela Contratada em planilha eletrônica.

f)  Disponibilizar  acesso  ao  Sistema  AUDATEX  MOLICAR  ou  outro
instrumento hábil similar, composta por uma ferramenta que possibilita ao gestor/fiscal
efetuar consulta on-line, TANTO À TABELA DE PREÇOS DOS FABRICANTES DE
PEÇAS,  QUANTO  À  TABELA  DE  TEMPOS  DE  MÃO  DE  OBRA  PADRÃO
(TABELA  TEMPÁRIA),  conforme  informação  técnica  do  Sindicato  da  Indústria  e
Reparação de Veículos e Acessórios.

IV  -  Estimativas  das  quantidades  para  a  contratação,  acompanhadas  das
memórias  de  cálculo  e  dos  documentos  que  lhes  dão  suporte,  que  considerem
interdependências com outras contratações,  de modo a possibilitar economia de
escala;

1) Veículos
O  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  21ª  REGIÃO  dispõe

atualmente de uma frota composta por 21 veículos, conforme tabela abaixo: 
Placa Marca Modelo Ano
QGY-3I39 TOYOTA COROLA ALTIS

PREMIUM 
2019/2020

QGA-0834 PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 2015/2015
QGA-0874 PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 2015/2015
QGA-2764 PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 2015/2015
QGA-0784 PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 2015/2015
QGA-0774 PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 2015/2015
QGA-0954 PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 2015/2015
QGA-0854 PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 2015/2015
QGA-0814 PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 2015/2015
NNS-5995 FORD FUSION 2.5 2010/2010



NOF 9025 MITSUBISHI PAJERO DAKAR 3.5 4X4 2012/2012

OKA-3836 FIAT
DUCATO M BUS

RONTAM
2013/2014

JIL-0401 FIAT DUCATO M BUS 2011/2011
MYK-0732 NISSAN FRONTIER 4X4 SE 2007/2008
MZL-7667 FORD RANGER XLT 13P 2006/2007

NNP-6675 GM
MERIVA EXPRESSION

1.8
2010/2011

MZF-5571 FORD FIESTASEDAN 1.6 2005/2005
NNS-6215 FORD FIESTA 1.6 2010/2011
MZD-7218 AGRALE CAMINHÃO 8500 TCA 2006/2006
OSV-8376 RENAULT LOGAN EXPR 1.6 2014/2015
OSV-8380 RENAULT LOGAN EXPR 1.6 2014/2015

OBS: o veículo placa MZF-5571, encontra-se indisponível desde 2017, aguardando processo de
desfazimento.

Baseado  no  Plano  de  Manutenção  da  frota  de  veículos  do  Tribunal,  e
considerando  a  quilometragem  atual  de  cada  um dos  veículos  estima-se  realizar  as
seguintes substituições de peças. 

a) Veículos Motor à Gasolina/Flex
Quilometro 20.000 km 40.000 km 50.000 km 60.000 km 70.000 km 80.000 km
Veículo QGA0874

QGA0774
QGA0954
QGA0834
QGY3I39

QGA0784
QGA2764

QGA0814
NNS6215
NNP6675

QGA0854
OSV8D80
NOF9025

OSV8D76 NNS5995

Óleo motor 5 2 3 3 1 1
Filtro óleo 5 2 3 3 1 1
Filtro de 
combustível

5 2 3 1 1

Filtro de ar 5 2 3 1
Filtro do 
Pólem

5 2 3 1

Troca velas 2 1
Fluido de 
freio

2 1

Líquido para 
brisa

5 2 3 3 1 1

Líquido do 
radiador

5 2 3 3 1

Correia 
dentada

3

Mangueiras  
combustível

3

Palhetas para 
brisas

5 2 3 1

Líquido para 
brisa

5 2 3 3 1 1

Fluido caixa 
de 
transferência

1(NOF9025)



b) Veículos Motor à Diesel

40.000 Km 60.000 Km Mais 100.000 Km

JIL0401 OKA3836 MYK0732
MZL7667
MZD7218

Óleo motor 1 1 3
Filtro óleo 1 1 3
Filtro de combustível 1 1 3
Filtro de ar 1 1 3
Filtro do Pólem 1 1 3
Líquido de freio 1 1 2 (MYK0732

MZL7667)
Líquido para Brisa
Líquido do radiador 1 1 3
Correia dentada
Mangueiras de combustível 1 3
Palhetas para brisas 1 1 3
Líquido para brisa 1 1 3
Pneus 1 2 (MZL766

MYK0732)
Fluido da embreagem 3

Outras peças e serviços poderão ser necessários, haja vista a possibilidade de
manutenções corretivas que não são previsíveis.

A contratação pretendida objetiva atender aos itens a seguir listados: 
- Manutenção mecânica preventiva e corretiva
- Manutenção de garantia de fábrica
- Manutenção de veículos envolvidos em danos por acidentes ou incidentes.
- Manutenção elétrica.
- Serviço de guincho, com transporte em caminhão plataforma e socorro mecânico.
- Serviço de lanternagem e funilaria.
- Serviço de pintura.
- Serviço de estofagem.
- Serviços de alinhamento de direção e suspensão (cáster, cambagem,
convergência e divergência), desempeno de rodas, balanceamento, simples e
computadorizado.
- Serviços de chaveiro automotivo, incluindo fornecimento de chaves,
decodificação e cartões de ignição automotiva.
- Serviços de manutenção de ar condicionado automotivo.
- Fornecimento de toda e qualquer peça necessária ao uso regular do
veículo e/ou equipamento.
- Fornecimento de todo e qualquer componente e/ou acessório automotivo.
- Fornecimento de placas de identificação veicular.
-  Serviços  de  reparo  e  substituição  de  acessórios  veiculares  policiais  luminosos  e
sonoros.
- Serviços de plotagem, adesivagem e envelopamento nos padrões do TRT 21, inclusive
com fornecimento de material adesivo, ou imantado, utilizado nos veículos.
- Serviços de lavagem, aspiração, lubrificação, polimento e cristalização.
- Serviços, materiais e peças de borracharia em geral, incluindo fornecimento de pneus.



- Serviços de vidraçaria em geral, incluindo colocação e retirada de películas de controle
solar.
- Todo e qualquer serviço, material, peça, acessório ou componente que, embora não
explicitamente especificado neste Termo de Referência, faça-se necessário ao perfeito
reparo do veículo e/ou equipamento.

2) Outros Equipamentos

O Tribunal  Regional  do  Trabalho  dispõem de  3  geradores  de  energia,  que  dão
suporte  ao  Complexo  Trabalhista  Ministro  Francisco  Fausto  e  ao  Fórum
Desembargador  Silvério  Soares,  em  casos  de  pane  elétrica,  propiciando  o
funcionamento normal de suas atividades durante o período de pane elétrica.

A  parte  mecânica  de  um  gerador  de  energia  à  diesel  possui  os  seguintes
componentes: motor, sistema de combustível, alternador, bateria, regulador de tensão,
controle e painel de controle. 

Todos  estes  componentes,  a  exemplo  de  um veículo,  necessita  de  manutenções
preventivas, com troca de óleo, filtros, regulagens correias de tensão, substituição de
baterias, dentre outros, a exemplo do que ocorre com os veículos automotores.

Neste cenário estima-se realizar os seguintes intervenções ao longo do contrato:

Gerador 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano

Óleo motor Gerador
A, B, C

Gerador
A, B, C

Gerador
A, B, C

Gerador
A, B, C

Gerador
A, B, C

Filtro óleo Gerador
A, B, C

Gerador
A, B, C

Gerador
A, B, C

Filtro de 
combustível

Gerador
A, B, C

Gerador
A, B, C

Filtro de ar Gerador
A, B, C

Gerador
A, B, C

Bateria Gerador
A, B, C

Gerador
A, B, C

Líquido de 
arrefecimento

Gerador
A, B, C

Gerador
A, B, C

Gerador
A, B, C

Gerador
A, B, C

Gerador
A, B, C

Correias Gerador
A, B, C

* Gerador A - Gerador de energia marca Heimer, motor Iveco, modelo ECO40-2S/4.

* Gerador B - Gerador de energia Heimer, Motor John Deere, modelo 404H362

* Gerador C - Gerador de energia Volvo Penta de  227W, modelo TWD1010G

O  Tribunal  Regional  do  Trabalho  possui  uma  empilhadeira  elétrica,  marca

Paletrans,  modelo  PT 1645,  distribuída  ao  Depósito  Judicial.  A  empilhadeira  é  um

equipamento  de  tração  e  elevação  por  acionamento  elétrico  para  movimentação  de

materiais em almoxarifados ou depósitos. 

Este  equipamento  possui  uma  série  de  conjuntos  que  necessitam  de  troca  ou

recompletamento de lubrificantes, sejam eles do sistema hidráulico, rolamentos, sistema

de freios, correntes, guias e graxeiras e caixa de redução elétrica. 

Devem ser realizadas inspeções periódicas no equipamento visando identificar nível

de óleo do reservatório, se há vazamentos hidráulicos, estado dos conectores elétricos e

checagem de aperto e torque de parafuso.



Em se tratando de manutenção preventiva a troca do óleo do redutor de tração deve

ser trocado uma vez ao ano, segundo dados técnicos do fabricante, os demais itens são

substituídos diante de ocorrências, caracterizando-se como manutenção corretiva.

Gerador 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano

Óleo redutor de tração 1 1 1 1 1

O Tribunal Regional do Trabalho dispõem de 2 equipamentos para manutenção de

jardins (Roçadeira Costal / Marca STIHL - Modelo FS290 e Cortador de Grama / Marca

KAWASHIMA -  Modelo  LR225T)  que  estão  distribuídos  ao  Setor  de  Zeladoria,  a

quem compete a manutenção das áreas verdes do Tribunal.

A Roçadeira Costal / Marca STIHL - Modelo FS290, possui um motor 2 tempos a

gosolina, e o Cortador de Grama / Marca KAWASHIMA - Modelo LR225T, possui um

motor 4 tempos a gasolina, sendo preciso realizar uma série de inspeções, regulagens,

limpezas, ajuste e substituições de peças, necessário portanto à disponibilidade de uma

empresa apta a prestar os serviços de manutenção. 

Gerador 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano

Cabeçote de aspiração

no tanque de 

combustível

1 1 1 1 1

Importante  ressaltar  que  uma  manutenção  regular  e  cuidadosa  é  essencial  para
manter o nível de segurança e a potência original do motor inalteradas com o passar do
tempo. E o Setor de zeladoria vem realizando esta manutenção utilizando-se de cartão
corporativo, o que pode ser evitado com a inserção destes equipamentos no contrato de
gerenciamento da frota do TRT21.

V - Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e 
justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

Neste estudo vislumbrou-se três opções de soluções para evitar a indisponibilidade
dos veículos da frota deste Tribunal:

a)  realizar  a  manutenção  com pessoal  e  meios  materiais  (insumos  e  estruturas)  do
próprio Tribunal. 

O TRT 21 não disponibiliza de pessoal especializado suficiente,  nem mesmo de
estrutura  para  realização  dos  serviços  de  manutenção  de  2º  e  3º  escalões  em  seus
veículos.

b)  realizar  a  manutenção  em  oficinas  mecânicas  existentes  no  mercado  sem  a
intermediação de uma empresa gestora (terceirização). 

As oficinas existentes no mercado, exceto as concessionárias, não realizam todos os
serviços a que podem ficar sujeito os veículos oficiais da frota. O mercado e dividido
por seguimentos, como por exemplo: oficina mecânica; oficina elétrica; oficina de ar-
condicionado; oficinas de funilaria e pintura; oficinas de alinhamento e balanceamento
de pneus / borracharias; lava jatos; oficinas de capotaria; etc.



Desta forma este tipo de solução seria inconveniente, pois demandaria a realização de
uma série de contratos administrativos, um para cada tipo de seguimento. Portando esta
solução  seria  onerosa  para  a  administração  quanto  disponibilização  de  pessoal  para
realização  de licitações  (fases  interna  e externa),  bem como designação  de diversos
gestores de contrato, dentre outros.

c)  realizar  a  manutenção  em  oficinas  mecânicas  existentes  no  mercado  com  a
intermediação de uma empresa gestora (quarteirização).

Neste modelo a administração contrata uma empresa especializada para gerenciar a
frota de veículos, por meio de oficinas credenciadas que realizarão a manutenção dos
veículos  oficiais  da  frota.  A  administração  realizará  apenas  uma  licitação,
economizando tempo e pessoal  quanto da  elaboração  de processos  administrativos.  

Diminuirá  o  tempo  de  indisponibilidade  dos  veículos,  visto  que  as  oficinas
mecânicas credenciadas já estão previamente cadastradas no sistema informatizado e
integrado,  cabendo  ao  gestor  do  contrato  solicitar  o  orçamento  e  optar  pelo  menos
oneroso  para  a  administração  pública.  Além  de  possibilitar  a  disponibilização  de
relatórios informatizados que auxiliarão num melhor controle da frota de veículos, e
facilitarão a tomada de decisão das autoridades competentes. 

VI  -  Estimativa  do  valor  da  contratação,  acompanhada  dos  preços  unitários
referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que
poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o
seu sigilo até a conclusão da licitação;

No ano de 2020 este Tribunal passou a adotar a solução da quarteirização, desde
então o gerenciamento no controle da manutenção, bem como dos gastos,  obtiveram
ganhos de qualidade e efetividade.

Foram  levantados  os  gastos  com  mão  de  obra  e  peças  para  realização  da
manutenção preventiva e corretiva da frota, conforme se segue:

Ano 2020 2021 Média

Peças R$ 46.429,10 R$ 55.284,65 R$ 50.856,88

Mão de Obra R$ 16.392,22 R$ 17.284,34 R$ 16.838,28

Total R$ 62.821,32 R$ 72.568,99 R$ 67.695,16

Em dezembro de 2021, o Tribunal realizou o desfazimento de 3 veículos (placas
MYJ4142, MYJ 4152 e JKH2731), conforme o PROAD 2502/2021. 

Considerando que estes três veículos tiveram um gasto médio, nos dois anos de
referência,  no  valor  de  R$  782,21  e  R$  987,19,  em  mão  de  obra  e  peças,
respectivamente, foram expurgados tais valores da média dos referidos gastos, conforme
se segue:

Ano Média de 2020 e
2021

Gastos com veículos
retirados da frota

Total 

Peças R$ 50.856,88 R$ 987,19 R$ 49.869,69

Mão de Obra R$ 16.838,28 R$ 782,21 R$ 16.056,07

Total R$ 67.695,16 R$ 1.769,40 R$ 65.925,76

Considerando o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) para o ano de 2021, foi
realizada  a  atualização  monetária  referente  ao  valor  total  previsto  para  contratação
conforme se segue:



Ano Total Correção IGPM
(19,92%)

Valor final estimado
para os gastos

Peças R$ 49.869,69 R$ 9.936,04 R$ 59.805,72

Mão de Obra R$ 16.056,07 R$ 3.199,01 R$ 19.255,08

Total R$ 65.925,76 R$ 13.135,05 R$ 79.060,80

Desta forma o valor final  estimado para os gastos é da ordem de  R$ 79.060,80
(setenta e nove mil, sessenta reais e oitenta centavos).

VII - Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à
manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gerenciamento
e  Controle  de  Frota  mediante  sistema  informatizado  via  internet  e  tecnologia  de
pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciadas,
visando  à  manutenção  preventiva  e  corretiva,  incluindo  o  fornecimento  de  peças  e
acessórios permitirá a conservação da frota oficial em pleno funcionamento.

A  quarteirização  do  contrato  é  uma  tendência  de  crescente  utilização  tanto  na
iniciativa privada  como em órgãos  públicos  na administração  direta  e indireta,  bem
como nos demais poderes da República, em consequência das inúmeras vantagens que
oferece. 

A gestão da frota, objeto do contrato a ser firmado com a licitante vencedora, já
envolve a manutenção  preventiva e  corretiva dos veículos da frota do Tribunal,  por
meio de oficinas credenciadas pela empresa contratada, que estarão disponibilizadas no
sistema informatizado disponibilizado ao contratante.

VIII - Justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

Não haverá parcelamento. As manutenções preventivas serão realizadas ao longo do
ano  conforme  a  quilometragem dos  veículos  ou  tabela  de  temporalidade,  conforme
previsão no Plano de Manutenção dos Veículos do Tribunal. As manutenções corretivas
ocorrerão quando da indisponibilidade dos veículos, por quebra ou desgaste de peças, e
será realizada por demanda.

IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

Ao  transferir  a  empresa  privada  especializada,  vencedora  de  licitação,  o
gerenciamento de sua frota, a Administração Pública substitui a tradicional contratação
direta com os prestadores dos serviços de manutenção de veículos e adota um sistema
centralizado em uma só empresa gerenciadora, possibilitando, por meio de um sistema
informatizado,  a  manutenção  preventiva  e  corretiva  de  veículos,  incluindo  o
fornecimento de peças, acessórios e mão de obra. A manutenção e fornecimento serão
executados por meio de rede credenciada de oficinas localizadas em âmbito estadual, ou
seja,  a empresa especializada contratada  pela Administração gerencia a prestação de
serviços a serem executados por outras empresas. 

A contratação pretende garantir à Administração: 
(a)  gerenciamento  de  sua  logística  por  empresa  especializada  em  gestão,  a

propiciar presumível ganho de eficiência; 



(b) padronização dos serviços prestados; 
(c)  atendimento  tempestivo  das  demandas,  em  especial  quando  dos

deslocamentos de veículos entre pontos diversos; 
(d) pronta disponibilidade de veículos em condições de trafegabilidade; 
(e) redução, ou mesmo supressão, do uso constante de suprimentos de fundos

para  fazer  frente  a  despesas  com  manutenção  de  veículos,  em  localidades  não
alcançadas pela única oficina prestadora dos serviços. 

Por fim, a Contratação pretendida permitirá a execução do Plano de Manutenção
dos veículos da frota do Tribunal, aumentando seu tempo de vida útil e os mantendo em
disponibilidade,  visando  atender  as  demandas  de  transporte  de  pessoal  e  materiais,
oriundas dos diversos Setores,  administrativos e Judiciários,  do Tribunal regional do
Trabalho da 21ª Região.

X – Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração
do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para
fiscalização e gestão contratual;

Designar servidor da Coordenadoria de Segurança Institucional e Transporte para
acompanhar a execução do objeto contratado.

XI - Contratações correlatas e/ou interdependentes;

Não há no âmbito deste Tribunal Regional do Trabalho contratações correlatas e/ou
interdependente com o objeto da contratação em referência, exceto a contratação com
mesmo objeto realizada no ano de 2020. 

XII  -  Descrição  de  possíveis  impactos  ambientais  e  respectivas  medidas
mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos,
bem como logística  reversa  para  desfazimento  e  reciclagem de bens e  refugos,
quando aplicável;

A Contratada, por meio das oficinas credenciadas, deverá efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário da contratação,
bem como de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:
a) Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que
venha a ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras
substâncias  que  inviabilizem sua  reciclagem,  conforme artigo 18,  incisos  I  e  II,  da
Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata.
b) Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
Contratada coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou
entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua
destinação final  ambientalmente adequada,  conforme artigo 18, inciso III  e § 2°,  da
Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata.
c)  Exclusivamente  quando  se  tratar  de  óleo  lubrificante  usado  ou contaminado não
reciclável, dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo  órgão  ambiental  competente,  conforme  artigo  18,  inciso  VII,  da  Resolução
CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata.



A  Contratada,  por  meio  das  oficinas  credenciadas,  deverá  providenciar  o
recolhimento  e  o  adequado  descarte  dos  pneus usados  ou  inservíveis  originários  da
contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou centrais de armazenamento mantidos
pelo  respectivo  fabricante  ou  importador,  ou  entregando-os  ao  estabelecimento  que
houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua destinação final
ambientalmente  adequada,  nos  termos  da  Instrução  Normativa  IBAMA  n°  01,  de
18/03/2010,  conforme  artigo  33,  inciso  III,  da  Lei  n°  12.305,  de  2010  –  Política
Nacional  de Resíduos Sólidos,  artigos  1°  e  9°  da  Resolução  CONAMA n° 416,  de
30/09/2009, e legislação correlata.

XIII  -  posicionamento  conclusivo  sobre  a  adequação  da  contratação  para  o
atendimento da necessidade a que se destina.

A contratação pretendida é viável, uma vez que indispensável para este Tribunal
Regional do Trabalho manter a frota em pleno funcionamento com vistas a garantir a
viabilidade do trabalho, bem como a segurança dos seus usuários; 

Natal, 25 de março de 2022. 

____________________________
Gildarte Henrique Dos Santos

Técnico Judiciário - Segurança e Transporte

_________________________
Mauro Tadeu de Oliveira

Coordenador de Segurança Institucional e Transporte
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