
Ata de Consulta Pública - Central de Compras - Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão 

Ao 3°(terceiro) dia do mês de março do ano de 2018 (dois mil e dezoito) às 

16h00min (dezesseis) horas na Coordenação de Compras - Célula 2 da 

Subsecretaria de Gestão Logística da Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão, situada na Rodovia Papa João Paulo II, 4001 – Bairro Serra Verde – 

Belo Horizonte – Minas Gerais - 13° andar, concernentes à Consulta Pública, 

publicada no Diário Oficial  do Estado de Minas Gerais, Caderno 1, Diário 

Executivo, quinta-feira, 22 (vinte e dois) de março de 2018 (dois mil e 

dezoito), visando à gestão e manutenção preventiva e corretiva da frota de 

veículos do Estado. Acusamos no dia 28 (vinte e oito) de março uma sugestão 

para especificação técnica do objeto pela empresa Vale Card. Isto posto, segue 

as ponderações realizadas: 
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3.2.3. Os preços máximos da hora/ homem e os serviços de reboque/guincho 

registrados serão fixos e irreajustáveis. 

Nestes dois itens temos registrado segundo o IBGE aumentos significativos 

nos últimos anos , sendo o serviço de guincho atingindo diretamente pelo 

reajuste do combustível, já os serviços hora homem temos a incidência da 

inflação, sendo que sofrem influência direta de acordo com a economia do 

pais, para tanto pode ser observado os indicies do IBGE no que diz respeito a 

variação acumulada nos últimos anos, logo questionamos como manter o 

serviço operando e com a qualidade se os custos para esta execução ficarem 

acima do que o mercado propõe? O reequilíbrio seria possível? 

 

Resposta: O instituto do reajuste de preços em contratos administrativos, 

insculpido no inciso XI da Lei Federal nº 8.666, de 1993, tão somente visa 

proteger a equação econômico financeira do contrato dos efeitos do processo 

inflacionário. Consoante JUSTEN FILHO (2014) “é evidente que incumbirá 

ao particular, ao formular sua proposta, adotar todas as cautelas pertinentes 

aos eventos ordinários e previsíveis. Se a inflação mantiver-se estável, as 

variações de custo dela derivadas serão qualificáveis como riscos ordinários, 

inerentes à atividade.” Neste sentido, manteremos a redação, pois atende a 

demanda da Administração. 

 



3.2.3.2. Os preços máximos da hora/homem e serviço de reboque/guincho 

serão passíveis de revisão, a qualquer momento, para mais ou para menos, 

mediante demonstração por parte da CONTRATADA da maior onerosidade 

dos encargos necessários à execução do objeto, decorrente de fato 

excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, de forma 

justificada e por escrito, utilizando estudos técnicos devidamente 

documentados. 

Este item desqualifica o item 3.2.3. (Clausula ambígua) 

 

Resposta: Tal cláusula, em oposição à irreajustabilidade dos preços máximos 

de hora/homem e reboque/guincho, traz a possibilidade da revisão de preços, 

disposta no art. 65, inciso II, alínea “d”, da referida Lei de Licitações, não 

sendo ambíguos tampouco contraditórios, visto que, se no primeiro se trata de 

situações ordinárias com relativa precisão em sua previsão, neste se trata de 

casos extraordinários os quais, por sua imprevisibilidade, afetam a equação 

econômico-financeira, tornando-a onerosa para uma das partes contratantes. 
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9.3.1.1 A base de dados de serviços, peças e acessórios deve ser, 

obrigatoriamente, padronizada de acordo com a nomenclatura das 

montadoras. As nomenclaturas não podem ser inseridas de maneira diferente 

daquelas constantes nas tabelas oficiais. 

Não há como manter o padrão da montadora, uma vez que a empresa 

mediadora não possui controle sobre este banco de dados, logo a 

nomenclatura pode ser alterada e a composição de relatórios fica 

comprometida, a relação que traz esta equiparação no mercado é o part 

number, logo questionamos se este pode ser o padrão para esta padronização. 

Pode ser dessa forma? 

 

Resposta: A redação do item 9.3.1.1 será alterada para: “A base de dados de 

serviços, peças e acessórios deve ser, obrigatoriamente, padronizada conforme 

práticas de mercado, seja de acordo com a nomenclatura das montadoras, ou 

outra forma que atenda ao exigido.”.  

 



9.3.3.10. Cotação eletrônica de preços na rede credenciada com no mínimo 

03 (três) orçamentos para cada peça/material e/ou serviço, em oficinas e 

estabelecimentos distintos. É facultado ao gestor de frota solicitar, sempre 

que julgar necessário, outras cotações, sem restrição à quantidade, devendo o 

sistema permitir o registro dessas cotações adicionais. 

O aumento na quantidade de cotações impacta na combinação econômica, 

influenciando nos prazos de execução bem como nos prazos de orçamentação, 

neste sentido e tendo em vista outros editais deste seguimento onde existe a 

limitação do sistema referente a quantidade, logo é possível a definição de um 

quantitativo? 

 

Resposta: Este item será mantido, pois atende às demandas da Administração. 

 

9.3.3.11.1. Regra geral, os serviços devem ser executados em apenas um 

estabelecimento, visando evitar deslocamentos desnecessários e manter a 

garantia dos serviços prestados. 

Seria uma cláusula restritiva uma vez que há grupos de serviços e as empresas 

concorrentes podem ofertar o melhor preço, logo ferimos o preceito 

constitucional de economicidade. Como atender? 

 

Resposta: Este item será mantido, pois atende às demandas da Administração. 

Ressalta-se que a restrição é apenas para a execução do serviço (mão de obra), 

sendo possível aquisição de peças em outros estabelecimentos. 
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9.3.12.1.3. O sistema deverá reconhecer caracteres especiais, tais como 

acentos, cedilha, dentre outros. 

Questionar a necessidade de haver essa obrigatoriedade? Qual o ganho de 

economicidade para o programa? 

 



Resposta: Este item será mantido, pois atende às demandas da Administração. 

O sistema de gestão da contratada deverá reconhecer todos os caracteres 

provindos do sistema corporativo do Governo de Minas Gerais. Ainda, 

divergências de grafia no sistema de gestão da contratada corresponderão a 

divergências, também, nos relatórios. 
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9.4.1.8. Realizar, via sistema de gestão, a cotação eletrônica de preços em 

oficinas e estabelecimentos distintos da rede credenciada a fim de se obter, no 

mínimo, 03 (três) orçamentos para cada item/peça e serviços da manutenção 

passível de ser realizada; 

Quando a peça ou serviço a ser cotado não possuir estabelecimentos aptos na 

região ou no raio como será feito a cotação? Será dispensada? 

 

Resposta: Este item será mantido, pois atende às demandas da Administração. 

Não haverá dispensa de cotações. 

 

9.4.1.12. Acompanhar remotamente a finalização da manutenção e a entrega 

do veículo pela oficina ao servidor do órgão/entidade contratante, bem como 

verificar se o serviço foi executado corretamente; 

Não há como garantir remotamente que o serviço foi executado corretamente, 

esta atribuição é do condutor que retira o veículo, sendo que é necessário teste 

de rodagem (este dever único e exclusivo pelo servidor), para garantir este 

item a contratada teria que ter um colaborador in loco em todas os 

estabelecimentos que houverem retiradas, logo este não é o objeto do contrato. 

 

Resposta: Este item passará a ter a seguinte redação: “9.4.1.12. Acompanhar 

remotamente a finalização da manutenção e a entrega do veículo pela oficina 

ao servidor do órgão/entidade contratante”. 

Ressalta-se que a contratada é responsável por garantir a qualidade na 

prestação dos serviços por sua rede credenciada. 

 



9.4.2. A equipe especializada deve ser formada por profissionais 

EXCLUSIVOS, devendo se manter a proporção mínima de 1 profissional para 

cada 1050 veículos e ampliada à medida que o quantitativo de veículos 

gerenciados aumentar. 

Mantendo a equipe e comprovando conforme especificado neste item o 

quantitativo de colaboradores, como será tratado nos casos onde os órgãos 

enviarem os 1050 veículos ou volume proporcionalmente superior a 

capacidade do colaborador e rede credenciada em tratar a demanda, como se 

dará a cobrança pelos prazos e indicadores? Este fato ocorre com frequência 

quando temos o represamento de demanda devido a liberação de credito, onde 

o órgão fica impossibilitado devido a limitação orçamentaria. 

 

Resposta: Este item será mantido, pois atende às demandas da Administração. 
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9.5.5.1. Manter, pelo menos, a quantidade mínima de oficinas e 

estabelecimentos credenciados em cada um dos municípios apresentados no 

Anexo VI; 

O anexo VI faz referência a rede credenciada após o aceito do termo de 

referência e no momento da assinatura com os órgãos que irão aderir a ATA, 

assim não tendo um quantitativo mínimo no qual impossibilita a contratada de 

avaliar sua capilaridade e a necessidade de entrega da rede dentro do prazo de 

75 dias corridos, conforme definido no item 9.5.6 

 

Resposta: Os quantitativos e localidades referentes à rede credenciada serão 

definidos após a adesão dos órgãos interessados em participar do Registro de 

Preços e será disponibilizado juntamente com a publicação do edital. 

 

9.5.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar 100% da rede credenciada, de 

acordo com este Termo de Referência e o Anexo VI deste Edital, em até 75 

dias corridos, contados a partir da data da assinatura da Ata do Registro de 

Preços. 



Como entregar a rede em 75 dias se não é conhecido as cidades necessárias, 

uma vez que o anexo VI faz a referência que a rede será preenchida somente 

após a adesões dos órgãos/entidades. Como saberemos nosso desafio de 

entrega de rede? 

 

Resposta: Este item será mantido, pois atende às demandas da Administração. 

As informações constantes no Anexo VI serão definidas após a adesão dos 

órgãos interessados em participar do Registro de Preços e será disponibilizado 

juntamente com a publicação do edital. 

 

9.6.1.2. Utilizar obrigatoriamente peças genuínas, ou seja, comercializadas 

exclusivamente pelas Revendedoras Autorizadas das marcas, podendo utilizar 

também peças originais, desde que autorizado/solicitado pelos gestores de 

frota competentes. A utilização de peças de 1ª linha somente poderá ocorrer 

mediante justificativa procedente da equipe especializada e autorização pelo 

gestor de frota. 

Utilizar obrigatoriamente peças genuínas seria restrição de mercado, uma vez 

que o mesmo edital faz a referência do que são as peças genuínas e originais, 

que segundo a ABNT as peças possuem a mesma qualidade das peças 

genuínas, sendo que apresentam um valor mais baixo que as peças genuínas. 

Além vamos restringir a rede para esse atendimento? Não irá ferir o princípio 

da economicidade? 

 

Resposta: Este item passará a ter a seguinte redação: “9.6.1.2. Utilizar 

preferencialmente peças genuínas, ou seja, comercializadas exclusivamente 

pelas Revendedoras Autorizadas das marcas, podendo utilizar também peças 

originais, desde que autorizado/solicitado pelos gestores de frota 

competentes. A utilização de peças de 1ª linha somente poderá ocorrer 

mediante justificativa procedente da equipe especializada e autorização pelo 

gestor de frota”. 

 

9.6.2. O tipo de peça a ser utilizado em cada manutenção poderá ser definido 

por cada órgão/entidade contratante junto à CONTRATADA, de acordo com 

sua política de manutenção, podendo: 

Desqualifica a necessidade de possuir a equipe técnica e restringe a livre 

concorrência. Sempre será a mesma peça com o mesmo valor de mercado. 



 

 Resposta: Este item será mantido, pois atende às demandas da Administração. 
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9.6.2.1. Utilizar exclusivamente peças genuínas nos reparos de sua frota de 

veículos, ou aceitar o uso de peças originais, na ausência de genuínas ou 

quando a utilização destas não for viável financeiramente desde que 

autorizado pelo gestor de frota; 

Se utilizado exclusivamente peças genuínas, as cotações de peças não será 

vantajosa, uma vez que o valor da peça genuína é tabelada em 

concessionarias, não sendo possível a ampla concorrência pela rede 

credenciada. 

 

Resposta: Este item passará a ter a seguinte redação: “9.6.2.1. Utilizar 

preferencialmente peças genuínas nos reparos de sua frota de veículos, ou 

aceitar o uso de peças originais, na ausência de genuínas ou quando a 

utilização destas não for viável financeiramente desde que 

autorizado/solicitado pelo gestor de frota”. 

 

9.6.2.5. É vedado o uso de peças originais e de 1ª linha nas manutenções em 

que seu uso implicar a perda da garantia de fábrica do veículo. 

Para as revisões de garantia, que contratualmente é obrigatório ocorrer na rede 

de concessionárias e o preço é fechado, a cotação será dispensada mesmo o 

valor ultrapassando o definido no item 9.9.8.1? 

  

Resposta: Este item será mantido, pois atende às demandas da Administração. 

 

9.7.1.2. Realizar o orçamento, inclusive quando envolver a desmontagem do 

motor do veículo, sem ônus aos órgãos/entidades contratantes; 

A cobrança é vedada mesmo com aviso prévio? 



 

Resposta: Este item será mantido, pois atende às demandas da Administração. 

 

9.7.1.6. Entregar o veículo, logo após a conclusão dos serviços, 

preferencialmente limpo internamente e, obrigatoriamente, limpo 

externamente; 

Este item obriga que toda a rede credenciada tenha o serviço de lavagem, 

sendo que há grande maioria dos estabelecimentos não possuem autorização 

dos órgãos competentes para atuar neste ramo, o que compromete e expõe a 

contratada ao atendimento pleno ao contrato. 

Outro ponto a se destacar é que não limita se ao tipo ou valor de manutenção e 

assim o simples ato de trocar a lâmpada habilitaria este item. 

Destacasse ainda que há custos para esta ação de limpeza uma vez que é 

utilizado produtos e dispensados tempos de serviço, tendo em vista que o 

tempo não é mapeado o valor será variável e poderá ocorrer em 

estabelecimento diferente do qual o veículo foi manutenido. 

Com base no exposto há alguma restrição? 

 

Resposta: Este item passará a ter a seguinte redação: “9.7.1.6. Entregar o 

veículo, logo após a conclusão dos serviços, nas mesmas condições em que foi 

recebido, ou limpo interna e externamente”. 

 

9.8.3.1. Após a correção dos serviços considerados imperfeitos, deverá ser 

reiniciado o prazo de garantia. 

Para seguir deve ser observado o Artigo 50 do CDC onde dispõe sobre as 

garantias, sendo que a garantia do produto não será reiniciada, mas sim terá o 

prazo de 90 dias garantidos por lei, logo se uma bateria for trocada em 

garantia no último dia da garantia contratual Legal, a peça passa a ter mais 90 

dias, pode se entender “ser reiniciado o prazo de garantia” levando em 

consideração o CDC? 

 

Resposta: O entendimento está correto. 
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Tabela 2 – Prazo para emissão do Orçamento 

    

Qual o prazo será utilizado para compor os indicadores (cada um da lista), 

como será a categorização do que é média monta ou não será media monta? 

 

Resposta: O prazo considerado nos indicadores será de acordo com o tipo de 

manutenção e o tipo e veículo. Com relação à “média monta”, sua definição 

consta no item 9.9.9.2. 

 

9.9.8.1. Se o orçamento recebido for inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais), 

para veículos leves, ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), para veículos 

pesados, fica dispensada a realização das demais cotações, desde que o 

orçamento em questão esteja em conformidade com o subitem 9.3.5 deste 

Termo de Referência. Todavia o órgão/entidade contratante poderá requisitá-

los, caso julgue necessário, devendo ser atendido pela equipe especializada. 

Os valores informados estão defasados com a realidade praticada no mercado 

e com base no último edital praticado, logo o objetivo final deste item não 

será alcançado visto que os valores de serviços de valores foram atualizados 

diversas vezes conforme inflação. 

 

Resposta: Este item será mantido, pois atende às demandas da Administração. 

 

9.9.9.1. A negociação de preços deverá ser concluída em até 2 (dois) dias 

úteis, após o registro de todas as cotações realizadas, exceto no caso de 

manutenção de média monta, que poderá ser realizada em prazo superior, 

desde que devidamente justificado ao gestor de frota; 

Após a negociação e liberação por parte da contratada, qual o prazo para que o 

gestor finalize a aprovação ou cancelamento? Será analogamente ao 

estipulado a contratada? Se não qual o prazo, tendo em vista que implica na 



entrega e disponibilidade de peças e de preparação para execução dos 

serviços. 

  

Resposta: Este item será mantido, pois atende às demandas da Administração. 

Não haverá a restrição formal em edital referente a prazo de aprovação por 

parte dos gestores de frota dos órgãos/entidades contratantes. 
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9.9.12.2. Por meio de relatórios extraídos de sistemas de orçamentação 

eletrônica (como o Audatex, Órion, Cilia, dentre outros) que possuem em sua 

base de dados os preços atualizados de peças da Fábrica/ Montadora e os 

tempos de reparo oficiais. Estes relatórios deverão ser anexados, via sistema 

de gestão, à manutenção em andamento. 

Entende se como empresa de orçamentação empresas que forneça preços 

atualizados das peças genuínas por meio de sistema ou banco de dados com 

preços atualizados da montadora? Exemplo SUIV, Audatex, Cilia, Orion e 

outros. 

  

Resposta: O entendimento está correto. 

 

Tabela 3 – Prazos para execução da Manutenção 

 

Quando houver incidência de peças genuínas com BO de fábrica (peças 

indisponíveis para a reposição) ou peça especifica com prazo de entrega acima 

do prazo de execução, a contagem dos prazos se iniciaram após a chegada das 

peças? 

 

Resposta: Esta tabela será mantida, pois atende às demandas da 

Administração. 

 



Qual o prazo para os órgãos efetuar a retirada do veículo após os serviços já 

executados? 

 

Resposta: Tais prazos não serão contemplados neste edital.  
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10. ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO: 

• Todo serviço realizado pela rede credenciada da CONTRATADA deverá ser 

aceito pelos órgãos/ entidades contratantes, que adotarão os seguintes 

procedimentos para recebimento do veículo: 

Recebimento provisório: será realizado pelo servidor designado a retirar o 

veículo da rede credenciada ao término da manutenção. Este servidor deverá 

conferir se as peças e serviços descritos na ordem de serviço foram 

utilizados/aplicados ao veículo nas quantidades indicadas, a qualidade do 

serviço prestado, se o veículo se encontra limpo, internamente e 

externamente, além de recolher as peças substituídas, se houver. Caso 

encontre alguma irregularidade, o veículo não deverá ser retirado. Se a 

solução não ocorrer no ato, a equipe especializada deverá ser acionada para 

as devidas tratativas, com fixação de prazos. 

Recebimento definitivo: ocorrerá após a aprovação, pelo gestor de frota, na 

funcionalidade de pré-faturamento (conforme Anexo II), devendo ocorrer em 

até 2 (dois) dias úteis após a finalização do processo de manutenção no 

sistema de gestão. 

Caso não ocorra a finalização ou contestação por parte do gestor em até dois 

dias uteis, a contratada poderá finalizar e não poderá ser questionada ou 

contestada pela contratante? Qual a garantia da execução deste item que a 

contrata terá? 

 

Resposta: Os recebimentos, provisórios e definitivos, somente poderão ser 

realizados pelos contratantes, nunca pelo contratada. Caberá à contratada 

notificar os contratantes quanto ao descumprimento deste prazo, caso ocorra. 
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12.3.18.4. Este profissional deverá prestar esclarecimentos e atender às 

reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato, 

fornecendo os meios de contato disponíveis como números de telefone, 

endereços de correio eletrônico, call center ou outro meio de comunicação 

que possibilite permanente e irrestrito contato entre CONTRATANTES e 

CONTRATADA, inclusive fora dos dias e horários normais de atendimento, 

sábados, domingos e feriados. 

No tocante ao referido item, devemos entender que o atendimento fora dos 

dias e horários normais de atendimento, sábados, domingos e feriados serão 

via call center? 

 

Resposta: Conforme item 12.3.18.1, o funcionário deverá estar disponível, 

fisicamente, juntamente com a equipe gestora da Ata de Registro de Preços, 

no período de 8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira. Já referente ao item 

12.3.18.4, caberá à contratada definir a forma do atendimento, de acordo com 

as regras editalícias. 
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13.1.2.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada 

ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse. Enquadram-

se neste item o fornecimento de peças de qualidade e tipos diferentes do 

registrado no sistema de gestão; 

Como será feito essa atribuição? 

 

Resposta: Cabe à contratada garantir essa exigência, uma vez que ela é a 

responsável pela qualidade dos serviços prestados por sua rede credenciada. 

Todas as manutenções devem ocorrer de acordo com o que for previamente 

solicitado e aprovado no sistema de gestão pelos contratantes. 

 



ANEXO II 

6 Checklist de entrada e saída de veículos de oficinas e estabelecimentos ou 

para serviços de reboque/guincho. 

Este checklist pode ser automatizado, uma vez que o condutor no momento do 

registro ira atesta mediante senha pessoal e intrasferível a entrada do veículo, 

não sendo necessário a assinatura. 

  

Resposta: O item 9.7.1.1, que prevê a obrigatoriedade do checklist, passará a 

ter a seguinte redação: “9.7.1.1. Obrigatoriamente, preencher checklist de 

entrada e saída do veículo, físico, ou via sistema, para cada manutenção. No 

caso do checklist físico, uma via deverá ser entregue ao condutor 

responsável, devidamente assinada por ambas as partes. No caso de 

checklist via sistema, deverá haver o ateste via inserção da senha do 

condutor”. 

 

ANEXO VIII – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS – IMR 

Quando da reincidência do mesmo tipo de ocorrência (graus 2, 3 ou 4), esta 

será tratada como sendo do grau imediatamente superior. Considera-se 

reincidência qualquer descumprimento, após a primeira ocorrência, um 

período de 3 (três) meses. Ex.: Se, em uma determinada quinzena, a 

CONTRATADA atingiu o grau 2, e na quinzena seguinte, atingiu o mesmo 

grau novamente, automaticamente, o grau considerado será o 3, para fins de 

cálculo do valor a ser pago como taxa de administração. 

A reincidência será medida por órgão? 

 

Resposta: O entendimento está correto. 

 

Para o indicador 01, os critérios de avaliação são os abaixo: 

Para o indicador 02, os critérios de avaliação são os abaixo: 

Para compor o indicador a contratada terá um Forecast, pois caso tenha um 

represamento de demanda devido a saldo por parte do órgão por exemplo, e o 



volume for concentrado em uma data, como se dará a composição deste 

indicador? 

 

Resposta: Os critérios definidos no Anexo VIII serão mantidos, pois atendem 

às demandas da Administração. 

 

Para o indicador 03, serão consideradas as faixas de desempenho abaixo: 

   

  

O indicador faz referência a disponibilidade de rede credenciada e descreve 

sobre percentual de orçamentos dentro dos prazos máximos permitidos, não 

foi possível entender. 

 

Resposta: A tabela 4, do Anexo VIII, será alterada. O texto “Percentual de 

orçamentos dentro dos prazos máximos permitidos” terá nova redação, 

passando a ser “Percentual de disponibilidade da rede credenciada”. 

   

Nada mais a ser tratado deu-se por encerrada a sessão. 

 


