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APRESENTAÇÃO 
O Plano de Terceirização da Frota – PTF de Altinópolis (1◌ِª etapa) consiste em uma ferramenta 
de planejamento que possibilitará o estabelecimento de práticas de racionalização dos gastos 
institucionais e dos processos administrativos, caracterizando uma agenda estruturante para a 
atuação eficaz na gestão dos gastos públicos relacionados à área de transportes do município. 

O presente plano foi idealizado a partir de um trabalho integrado entre a Secretaria de 
Administração, Finanças e Gestão de Transportes e a Diretoria de Gestão de Transportes. Por sua 
vez, ficou a cargo do Controle Interno municipal a consolidação das informações de ordem 
financeira e operacional, bem como a sua estruturação no PTF. 

1. INTRODUÇÃO 
O PTF – 1ª Etapa abrange o levantamento da situação da frota de veículos leves de todo o Poder 
Executivo Municipal. Os estudos foram feitos em nível de secretaria, com vistas a elucidar a real 
situação da frota de cada órgão integrante da estrutura do ente. 

Por se tratar de um trabalho pioneiro, que consiste na modificação do modelo de gestão de frota 
utilizado até então – veículos próprios – para um modelo de transição, contemplará, 
inicialmente, apenas à frota de veículos leves: automóveis de passeio e utilitários. 

Tal modelo de transição se refere à substituição dos veículos mais dispendiosos. Em outras 
palavras, aqueles veículos que apresentarem relação custo-benefício inviável, conforme 
parâmetros objetivos estabelecidos pela administração, transcritos no item 4 – Diretrizes 
Operacionais, serão substituídos por veículos equivalentes, locados por meio de processo 
licitatório junto a empresas do ramo. 

Este PTF foi desenvolvido em observância aos princípios administrativos da economicidade e 
legitimidade e à luz dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e 
eficiência, que permeiam e servem de fundamento para todas as ações desta administração. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Promover, a partir de critérios objetivos e econômicos, a racionalização do modelo de gestão de frota 
adotado no Poder Executivo Municipal de Altinópolis. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Reduzir o custo de manutenção da frota; 

• Adequar o tipo de veículo disponível para a atividade a que se destina; 
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• Reduzir sobremaneira as quedas no nível de serviço ocasionadas por constantes 
manutenções a que parte da frota própria necessita para ser mantida em funcionamento. 

• Otimizar a prestação de serviços a partir da utilização de veículos em melhores condições 
de uso e conservação; 

• Promover maior segurança aos motoristas e passageiros que utilizam a frota municipal. 

3. METODOLOGIA 

A metodologia de desenvolvimento utilizada consistiu na estruturação de uma política objetiva, 
fundamentada nas diretrizes emanadas pela Secretaria de Administração, Finanças e Gestão de 
Transportes, elencadas no item 4 – Diretrizes Operacionais; e fomentada por informações 
repassadas pela Diretoria de Gestão de Frota, tais como: características dos veículos, custo de 
manutenção, valor de mercado e valor de locação.  

4. DIRETRIZES OPERACIONAIS 

Os parâmetros objetivos a serem considerados para que um veículo integrante da frota própria 
esteja apto a ser substituído por um locado que atenda à sua demanda e seja mais econômico, 
além de proporcionar ganhos qualitativos à gestão da frota, observarão a seguinte dinâmica: 

1) Levantar-se-á mensalmente o valor de referência do veículo1; 

2) Fica estabelecido que o veículo próprio será substituído por um locado quando atender a 
um dos seguintes parâmetros; 

a) Tiver o custo de manutenção no período de doze meses ininterruptos, superior a 60% 
(sessenta por cento) do seu valor de referência; 

b) Tiver seu custo mensal médio de manutenção superior a 75% (setenta e cinco por 
cento) do custo de locação do veículo apto a substitui-lo. 

3) Ao atender à condição nº 2 acima, o veículo será alienado por processo licitatório de 
leilão; 

4) Devido às características próprias inerentes às cinco ambulâncias pertencentes à 
Secretaria da Saúde, e, tendo em vista a demanda real de cada uma delas, somente duas 
serão elegíveis para terceirização, na forma do PTF (serão substituídas por veículos da 
categoria “Econômico 1.0 com ar”); 

                                                           
1 Conforme tabela disponibilizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Tabela FIPE. 
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5) O montante arrecadado com o leilão dos veículos da frota própria será revertido para a 
compra de novas ambulâncias, que substituirão as remanescentes, na forma do PTF (três 
automóveis Fiat Doblò, antigos e com custo de manutenção elevado); 

6) A presente política não impede que a administração venha a adquirir oportunamente 
novos veículos. 

5. GANHOS QUALITATIVOS COM A TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA 

Os ganhos qualitativos mencionados no item 4 – Diretrizes Operacionais, referem-se a: 

 Disponibilização de veículos em melhores condições de uso; 

 Veículos segurados, com proteção contra sinistros e danos decorrentes, tanto do 
automóvel coberto, quanto de terceiros; 

 Maior segurança para o condutor e passageiro, uma vez que os veículos locados deverão 
ter no máximo três anos de uso, sendo dessa forma, mais modernos e seguros que os 
veículos próprios atualmente em uso; 

 Veículos locados mais novos, com no máximo três anos de uso, restritos a duas categorias: 
econômico hatch (motor 1.0), e utilitário pickup (motor 1.4). Tratam-se das categorias de 
veículos com maior eficiência energética, logo, trarão redução no consumo de 
combustível, e, consequentemente, economicidade na operação. 

6. ESTUDO DE VIABILIDADE 
O estudo apresentado neste item do PTF destina-se a evidenciar, por meio de informações 
quantitativas, o custo de manutenção individual, o custo de locação e a viabilidade de operação 
dos veículos integrantes da frota do Poder Executivo Municipal de Altinópolis. A partir dos dados 
disponíveis e das diretrizes que norteiam o trabalho, será evidenciada a viabilidade de 
manutenção do veículo próprio em operação, ou a sua substituição por um locado, que atenda 
de forma efetiva à demanda a que se destina. 

Esta etapa consiste no ponto central do plano, que servirá de base objetiva para a tomada de 
decisão.  Possibilitará, ainda, o alcance do objetivo primacial do trabalho, que é a mitigação dos 
custos de manutenção e uso da frota, combinada à obtenção de ganhos qualitativos na operação.  

As informações segregadas por secretaria e individualizadas por veículo, apresentadas no 
subitem 6.1, a seguir, serão continuamente atualizadas pela Diretoria de Gestão de Frota, para a 
apuração contínua da viabilidade de terceirização dos veículos próprios pertencentes à Prefeitura 
Municipal de Altinópolis. 
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6.1 Teste de Viabilidade de Terceirização 

A seguir são apresentados de forma individualizada, em tabelas, os veículos leves integrantes da 
frota, segregados de acordo com a secretaria a que pertence, com o respectivo custo individual 
anual de manutenção – apurado de 01/10/2017 a 30/09/2018 – (coluna E); e valor de referência 
(coluna F). O cotejo dessas informações, caso resulte em um valor superior a 60% (sessenta por 
cento), indicará a satisfação do primeiro parâmetro de habilitação do veículo à terceirização 
(coluna G). Na sequência, será demonstrado o custo médio de manutenção mensal apurado nos 
doze meses imediatamente anteriores – 01/10/2017 a 30/09/2018 – (coluna H); a categoria do 
veículo locado apto a substituir o próprio (coluna I); o custo mensal estimado de locação (coluna 
J). O resultado obtido pela razão entre o custo mensal de manutenção e o custo estimado de 
locação, caso superior a 75%, indicará o atendimento ao segundo parâmetro de habilitação à 
terceirização (coluna K). Se, pelo menos um dos parâmetros de habilitação for satisfeito, o veículo 
estará habilitado à terceirização (coluna L). 

a) Secretaria da Saúde: 

A Secretaria Municipal da Saúde possui 13 (treze) veículos leves em sua frota. Conforme 
explanado no Item 4 – Diretrizes Operacionais, do presente plano, somente duas das cinco 
ambulâncias Fiat Doblò serão elegíveis à terceirização. A tabela 1, a seguir, apresenta as 
informações relativas a estes veículos e o resultado da satisfação às condições de habilitação à 
terceirização de cada um. 

Tabela 1 – Veículos Leves pertencentes à Secretaria da Saúde 
                     Em R$  

 

b) Secretaria de Administração: 

A Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Transporte possui 06 (seis) 
veículos leves em sua frota. Dentre eles, uma motocicleta e dois carros que, devido a questões 
de conveniência, foram retirados do plano de terceirização, por hora. Possui ainda um automóvel 
GM Caravan, placa BFY-0989, ano 1989, fora de operação, que será incluído no processo 
licitatório de leilão dos veículos substituídos. A tabela 2, a seguir, apresenta as informações 
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relativas a estes veículos e o resultado da satisfação às condições de habilitação à terceirização 
de cada um. 

Tabela 2 – Veículos Leves pertencentes à Secretaria de Administração 
                                    Em R$ 

 

c) Secretaria de Obras 

A Secretaria Municipal da Obras possui 13 (treze) veículos leves em sua frota. Dentre eles, uma 
motocicleta, não incluída no PTF. A tabela 3, a seguir, apresenta as informações relativas a estes 
veículos e o resultado da satisfação às condições de habilitação à terceirização de cada um. 

Tabela 3 – Veículos Leves pertencentes à Secretaria de Obras 
                                Em R$ 

 

d) Secretaria da Família 

A Secretaria Municipal da Família, Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar possui 5 (cinco) 
veículos leves em sua frota. A tabela 4, a seguir, apresenta as informações relativas a estes 
veículos e o resultado da satisfação às condições de habilitação à terceirização de cada um. 

Tabela 4 – Veículos Leves pertencentes à Secretaria da Família 
                                 Em R$ 
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e) Secretaria de Educação 

A Secretaria Municipal de Educação possui 10 (dez) veículos leves em sua frota. A tabela 5, a 
seguir, apresenta as informações relativas a estes veículos e o resultado da satisfação às 
condições de habilitação à terceirização de cada um. 

Tabela 5 – Veículos Leves pertencentes à Secretaria da Educação 
                                  Em R$ 

 

LEGENDA: 

                          Veículos não elegíveis à terceirização. 

CATEGORIAS DE LOCAÇÃO 
Classificação Descrição 

1 Econômico 1.0 com ar 
2 Utilitário pickup 1.4 com ar 

 
 

Altinópolis, 25 de outubro de 2018 
 

 

Carlos Eduardo da Silva Lucena Poiares 

Secretário de Administração, Finanças e Gestão de Transportes 

 

 

Elter Flávio Pereira de Souza 

Controlador Interno 
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