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Para salvaguardar a observância do interesse público na gestão de suas 
atividades, como regra geral, compete à Administração Pública realizar regular 
procedimento licitatório previamente às suas contratações, em consonância com os 
princípios e disposições legais constantes na Constituição Federal de 1988 (art. 37, inc. 
XXI) e na Lei nº 8.666/1993. 

Além disso, convém pontuar que em função do dever de planejamento que 
lhe é regularmente imposto, a Administração Pública tem o dever de definir 
objetivamente o objeto de suas contratações, seus quantitativos, as especificações 
técnicas necessárias, as condições de execução contratual, dentre outros requisitos 
objetivamente impostos pelo ordenamento jurídico1. 

Essa, inclusive, é a determinação constante na Súmula nº 177 do TCU: 

“A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da 
competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do 
qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos 
concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, constituindo, na hipótese 
particular da licitação para compra, a quantidade demandada uma das especificações 
mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão.” 

Portanto, a perfeita e completa identificação do objeto, suas especificações, 
quantidades, condições de execução, etc., é pressuposto fundamental para a 
instauração da licitação, de modo a propiciar tanto à Administração Pública quanto aos 
licitantes o conhecimento pleno do que se quer licitar, de forma detalhada, precisa, 
suficiente e clara, sendo vedadas condições que frustrem a competitividade e não 
guardem relação com a finalidade almejada com a instauração do certame. 

Ainda, não se pode esquecer que a Administração Pública tem o dever de 
buscar, sempre, a solução mais adequada, sob a ótica da eficiência e da 
economicidade, para satisfazer plenamente a sua necessidade, o que demanda 
estudos e pesquisas prévias e a adoção daquela (solução) que resultar mais vantajosa. 

Com base nessas premissas fundamentais atinentes ao processo de 
contratação pública é que se propõe a analisar, sob a ótica do Tribunal de Contas da 
União, a viabilidade e em quais circunstâncias seria possível a Administração Pública 
contratar os serviços de gerenciamento de frota de veículos. 

 

 

                                                           
1 O art. 40 da Lei nº 8.666/1993 estabelece uma série de condições a serem obrigatoriamente observadas pela Administração 
Pública quando do planejamento de suas licitações. 



 

 

A natureza jurídica dos contratos de gerenciamento de frota de veículos 

Em rasas palavras, é possível conceituar os contratos de gerenciamento de 
frota como um modelo de gestão a partir do qual a Administração Pública seleciona 
uma empresa que será responsável por administrar a sua frota de veículos, através de 
métodos e técnicas que permitam uma maior eficiência na gestão dos bens, 
objetivando otimizar as operações e reduzir o custo de manutenção e administração 
da frota. 

Conforme elucida o Tribunal de Contas da União, “Por essa nova metodologia, 
seria transferido à contratada, além da administração da frota, que se daria por meio 
de sistema informatizado de gestão, o encargo de cuidar da manutenção preventiva e 
corretiva dos veículos, envolvendo o fornecimento de peças, acessórios e mão-de-
obra, por meio de rede credenciada de âmbito nacional.”2 

Jessé Torres Pereira Júnior e Marinês Rastelatto Dotti destacam as principais 
vantagens da institucionalização do gerenciamento de frota: 

“O modelo 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, nos 
moldes da antiga contratação.”
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A principal característica desses ajustes é que a relação contratual formada 
vincula apenas a Administração Pública à empresa responsável por gerenciar a frota de 
veículos, e não aos prestadores de serviços propriamente (oficinas, postos de 
combustíveis, etc.), que serão credenciados e selecionados pela empresa gerenciadora 
da frota para atuarem a cada demanda gerada pelo Poder Público. 

Em face dessa particularidade inerente aos contratos de gerenciamento de 
frota de veículos, observa-se a existência de algumas divergências no âmbito do TCU 
acerca da compatibilidade deste modelo de contratação com as normas disciplinadas 
na Lei nº 8.666/1993, tendo em vista que os prestadores de serviços de manutenção 
ou os fornecedores de combustível não serão selecionados sob o regime de 
contratação pública (no qual são avaliados objetivamente critérios referentes à pessoa 
e ao objeto a ser contratado), mas sim pela conveniência e oportunidade da empresa 
contratada para o gerenciamento. 

Nessa linha, destaca-se, uma vez mais, o teor do Acórdão nº 2.731/2009 – 
Plenário, que elenca de forma objetiva alguns desses problemas: 

“21. De acordo com o novo procedimento que se pretende implementar, na hipótese de uma 
viatura necessitar de manutenção, ela será encaminhada a um estabelecimento credenciado 
pela contratada para que seja verificado o tipo de serviço a ser realizado e as peças que 

                                                           
2 TCU. Acórdão 2.731/2009. Plenário. 
3 JÚNIOR, Jessé Torres Pereira. DOTTI, Marinês Rastelatto. Manutenção da frota e fornecimento de combustíveis por rede 
credenciada, gerida por empresa contratada: prenúncio da “quarteirização” na gestão pública? Disponível em: 
<http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/2048793> 



 

 

eventualmente serão substituídas. Após, a contratada solicitará aos estabelecimentos de sua 
rede credenciada que ofereçam, no mínimo, três orçamentos, tendo como limite máximo os 
valores constantes da tabela de preços oficial da montadora do veículo. Esses orçamentos 
serão encaminhados ao fiscal do contrato, para escolha daquele de menor valor, verificação 
da regularidade do estabelecimento credenciado e autorização do serviço. 
22. Consoante se verifica, pela rotina acima descrita, apesar de os preços das oficinas 
credenciadas apresentarem como limite máximo os valores constantes da tabela de preços 
oficial da montadora do veículo, nada assegura que a Administração conseguirá preço 
menor (melhor desconto) do que aquele que obteria caso todas as oficinas interessadas, 
credenciadas ou não pela contratada, participassem da competição. 
23. Na realidade, a ausência de disputa em torno dos preços das peças e dos serviços deixa 
em aberto o valor a ser pago pela Administração durante a execução do ajuste, o que 
impede a verificação da vantajosidade da proposta contratada. 
24. Registre-se, ademais, que todo esse procedimento é insuscetível de controle por parte 
do Estado, já que a contratada determina, de forma unilateral, as oficinas que participarão 
da coleta de preços para execução dos serviços. Nesse momento, abre-se a janela do 
arbítrio para a escolha de empresas que convenham ao interesse da contratada.” (grifou-se) 

Em outra oportunidade a Corte de Contas da União também destacou: 

“A terceirização do serviço de gerenciamento de frota deve ser vista com reserva, pois o 
Estado está delegando uma atividade de sua própria responsabilidade, o gerenciamento e o 
controle de seus bens. Além disso, está fornecendo informações estratégicas do Estado 
para terceiros, como os dados dos veículos que integram a frota estadual e os dados 
pessoais de seus motoristas.”
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 (grifou-se) 

A partir desse contexto, observa-se que mesmo constituindo solução 
disponível no mercado, a contratação do gerenciamento da frota de veículos pela 
Administração Pública pode sofrer severas críticas em razão do regime jurídico que 
disciplina as contratações públicas, tendo em vista que não há disputa para esse objeto 
que garanta, em condições isonômicas, a seleção da proposta que apresente a melhor 
relação custo-benefício para o Poder Público. 

Igualmente, vale mencionar que o Tribunal de Contas da União questiona 
também a viabilidade de reunir vários serviços distintos numa única contratação, a 
exemplo do serviço de manutenção e reposição de peças, a aquisição de combustíveis, 
etc., diante da impossibilidade de se aferir o menor preço: 

“1.6. Recomendar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, para que 
nas próximas licitações: 
1.6.1. não inclua no mesmo lote de uma licitação em que haja disputa apenas pelo item 
referente a prestação de serviços de gerenciamento de frota, o fornecimento de peças, 
acessórios e combustíveis, em função da impossibilidade de aferição do menor preço e da 
exclusividade do comércio de combustíveis conferida pelo art 3º da Resolução ANP nº 8, de 
6/3/2007; 
1.6.2. demonstre eficiência e economicidade do modelo de gestão de frota a ser 
eventualmente adotado, comprovando suas justificativas com estudos/pareceres prévios 
efetuados;”
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 (grifou-se) 

Quanto a este aspecto, é válido ressaltar que diante da contratação de 
objetos divisíveis, complexos ou compostos por parcelas de natureza distinta (que 
exigem qualificações diversas), como regra geral, compete à Administração Pública 

                                                           
4 TCU. Acórdão 7.401/2011. Plenário. 
5 TCU. Acórdão 1.040/2012. Segunda Câmara. 



 

 

realizar licitações autônomas6, isto é, em itens/lotes ou, até mesmo, em 
procedimentos licitatórios apartados, de modo que sejam respeitadas as 
peculiaridades de cada qual e preservados os princípios da eficiência, da 
economicidade, da competitividade e da isonomia. 

Nesse sentido, prevê o Tribunal de Contas da União na Súmula nº 247: 

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das 
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja 
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia 
de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, 
embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo 
as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.” (grifou-se) 

Nessa linha, é possível afirmar que os diversos serviços que compõem os 
contratos de gerenciamento de frota, a rigor, deverão ser licitados autonomamente 
pela Administração Pública, já que são objetos de natureza diversa, com 
prestadores/fornecedores também distintos, onde em cada qual se busque, em face 
de objetos perfeitamente delimitados, propostas efetivamente vantajosas. 

De outro lado, é preciso deixar claro que o entendimento acima esposado não 
afasta a possibilidade de a Administração Pública, em toda e qualquer hipótese, 
contratar os serviços de gerenciamento de frota. Em certos casos, por força dos 
princípios da eficiência e da economicidade, seria possível justificar a legalidade de o 
Poder Público adotar tal modelo de contratação. 

A propósito do tema, destaca-se o seguinte trecho do multicitado Acórdão nº 
2.731/2009 – Plenário: 

“10. Para avaliar esse ponto, deve-se ter em conta as características específicas dos veículos 
do DPF, que operam frequentemente fora das localidades em que estão baseados, inclusive 
em outras unidades da Federação, e que são utilizados em condições severas e desgastantes, 
o que torna indispensável a manutenção rotineira, célere e geograficamente dispersa. 
11. Tais circunstâncias de uso da frota – às quais deve ser acrescentada a peculiaridade do 
uso de quantidades maiores de veículos em operações de grande porte, o que acarreta a 
ocorrência de períodos de concentração de demandas de reparos, com os conseqüentes 
atrasos de reparos e aumentos dos tempos de indisponibilidade de viaturas – tornam 
inegavelmente mais vantajosa para o DPF e compatível com o princípio da eficiência a 
contratação de manutenção em âmbito nacional, ao invés da contratação de uma única 
oficina em determinada localidade.” (grifou-se) 

Da mesma forma, ponderam Jessé Torres Pereira Júnior e Marinês Rastelatto 
Dotti: 

“As contratações de bens, obras e serviços pela Administração Pública sujeitam-se a sistema 
jurídico-normativo que lhes impõe limitações no que se refere à realização de licitação prévia, 
bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, conforme o caso. 
Esse sistema não repele a influência do natural processo evolutivo por que passam as 
relações comerciais e que acaba por refletir-se nas contratações empreendidas por órgãos e 

                                                           
6 Respeitada a modalidade de licitação pertinente ao custo total da contratação, nos moldes da regra insculpida no art. 23 da Lei 
nº 8.666/1993, pois o parcelamento diz respeito ao objeto e não a despesa, razão pela qual o referido preceito aduz que o 
“parcelamento não ensejará a dispensa por valor” e “nem descaracterizará a modalidade de licitação pertinente.” 



 

 

entidades públicas, incorporando, ao longo do tempo, variações de modelos e paradigmas 
com o propósito de amoldar-se a novos mercados, suas exigências e diversificações. 
É o que se vê ocorrer com a contratação de empresa privada para o gerenciamento do 
fornecimento de combustíveis e a prestação de manutenção corretiva e preventiva de 
veículos do serviço público. O novo modelo propõe-se a modernizar os mecanismos de 
gestão pública - sem fugir à regra da licitação e da necessária fiscalização do contrato -, por 
meio da transferência de ações da Administração a particulares que se desdobram em dois 
níveis – o da gerência da prestação e o da execução da prestação. Ignorar esse processo, ou 
seja, não permitir a transcendência de um modelo para outro, presumidamente mais eficaz, 
pode desestimular esforços em prol da melhoria da qualidade do serviço público.”

7
 (grifou-

se) 

Inclusive, vale consignar que em recentes julgados a respeito do tema o TCU 
não tem questionado a legalidade do modelo de contratação em análise, mas somente 
questões afetas às cláusulas dos editais das licitações. Nesse sentido, menciona-se o 
teor dos Acórdãos nº 2.219/2014, 1.456/2014, 594/2013 e 90/2013, todos do Plenário. 

Em virtude disso e de acordo com as orientações do Tribunal de Contas da 
União, defende-se a contratação do gerenciamento da frota de veículos somente 
quando restar efetivamente comprovada a sua eficiência e economicidade em relação 
às outras formas de contratação corriqueiramente adotadas, devendo a Administração 
Pública realizar escorreito planejamento acerca de sua necessidade, no qual deverão 
ser sopesadas todas as particularidades, vantagens e desvantagens do caso concreto, 
de modo a justificar a adoção desse modelo de contratação para o efetivo 
atendimento do interesse público envolvido. 

Nesse desiderato, deve a Administração Pública, dentre outros requisitos, 
comprovar objetivamente no processo de contratação que: 

I) esta solução garante maior eficiência e economicidade, em detrimento de 
outras possibilidades, como o próprio gerenciamento interno da frota ou a realização 
de credenciamento entre oficinas, por exemplo;  

II) uma única oficina/prestadora de serviços/posto de combustível não seria 
capaz de atender a demanda; 

III) o critério de julgamento será capaz de propiciar a contratação mais 
vantajosa, impondo-se a realização de pesquisa de mercado com o intuito de aferir a 
melhor solução – a exemplo da menor taxa ou maior desconto;  

IV) comprovação de que não é viável técnica e economicamente o 
parcelamento do objeto em itens distintos (a exemplo do serviço de manutenção e 
reposição de peças, a aquisição de combustíveis) em face da regra constante no art. 
23, § 1º da Lei nº 8.666/93, bem como do teor da Súmula nº 247 do TCU, que 
expressamente consigna que a regra é parcelar objetos distintos em itens diversos, por 
imperativo de competitividade, salvo se o parcelamento não for vantajoso no viés 
técnico e/ou econômico, exigindo-se comprovação no processo. 

                                                           
7 JÚNIOR, Jessé Torres Pereira. DOTTI, Marinês Rastelatto. Manutenção da frota e fornecimento de combustíveis por rede 
credenciada, gerida por empresa contratada: prenúncio da “quarteirização” na gestão pública? Disponível em: 
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A partir da reunião desses elementos, a Administração Pública poderá 
demonstrar de forma objetiva as razões que a conduziram a adotar tal modelo de 
contratação. 

2. Principais cautelas a serem observadas quando da adoção do modelo de 
gerenciamento de frota pela Administração Pública 

Em relação às principais cautelas a serem tomadas pela Administração Pública 
quando da contratação dos serviços de gerenciamento de frota, destaca-se, 
primeiramente, a necessidade de o edital do certame licitatório estabelecer exigências 
que sejam imprescindíveis à escorreita execução do objeto contratual, não se 
admitindo a fixação de critérios imotivados, que frustrem o caráter competitivo de 
certame ou que não sejam indispensáveis para a satisfação da necessidade a ser 
atendida com a contratação, sob pena de restrição ou até mesmo o direcionamento 
indevido do certame a determinada empresa. 

A própria Lei nº 8.666/1993, em seu art. 3º, § 1º, inc. I, veda expressamente a 
inclusão no edital de cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 
frustrem o caráter competitivo da licitação, ou de qualquer outra circunstância 
considerada impertinente ou irrelevante para a escorreita execução do objeto, nos 
seguintes termos: 

“Art. 3º. (...) 
§ 1º É vedado aos agentes públicos: 
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, 
da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste 
artigo e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991;” (grifou-se) 

De acordo com Marçal Justen Filho, “o ato convocatório da licitação deve 
estabelecer condições que assegurem a seleção da proposta mais vantajosa (...), com 
observância do princípio da isonomia. É essencial que a licitação seja um 
procedimento orientado por critérios objetivos, sendo ilícita a adoção de cláusulas 
ou quaisquer práticas que, de modo parcial ou total, restrinjam, afetem ou dificultem 
ilegitimamente a competição.”8 (grifou-se) 

Isso não significa, que a Administração Pública não pode prever exigências 
necessárias para garantir a qualidade dos serviços que pretende contratar. O que não 
se admite é a fixação de cláusulas e condições que comprometam, restrinjam ou 
frustrem o caráter competitivo da licitação por estabelecerem circunstâncias 
impertinentes ou irrelevantes na especificação do objeto a ser contratado. 

Portanto, toda e qualquer exigência fixada no instrumento convocatório deve 
guardar estrita pertinência com o objeto da contratação, cabendo sempre à 
Administração Pública, mediante justificativa técnica adequada, demonstrar a 

                                                           
8 FILHO, Marçal Justen. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, 
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essencialidade de tais condições, sob pena de restringir indevidamente o caráter 
competitivo da licitação. 

Ademais, realizada a licitação e celebrado o contrato com o particular que 
passará a ser responsável pelo gerenciamento da frota de veículos, caberá à 
Administração Pública, durante todo o período previsto para a execução do objeto, 
acompanhar e fiscalizar o escorreito cumprimento das obrigações impostas ao 
particular, devendo indicar para esta finalidade um representante pertencente aos 
seus quadros funcionais devidamente qualificado, consoante estabelece o art. 67 da 
Lei nº 8.666/1993. 

Ressalte-se que a fiscalização contratual constitui um poder-dever inerente a 
todos os órgãos e entidades sujeitos ao dever de licitar, não podendo a Entidade se 
escusar de seu cumprimento. É medida essencial para a consecução do interesse 
público no que tange ao gerenciamento contratual, uma vez que o acompanhamento e 
a fiscalização produzem efeitos preventivos, evitando possíveis prejuízos, transtornos e 
inconvenientes decorrentes da má execução desses ajustes. 

Nesse sentido, interpreta o Tribunal de Contas da União: 

“30. Segundo dispõe o art. 67 da Lei n. 8.666/1993, ‘a execução do contrato deverá ser 
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, 
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a 
essa atribuição.’ 
31. A prerrogativa legal conferida à Administração de fiscalizar a implementação da avença 
deve ser interpretada também como uma obrigação. Por isso, fala-se em um poder-dever, 
porquanto, em deferência ao princípio do interesse público, a atuação fiscalizatória efetiva 
do representante da Administração tem o desiderato de evitar a utilização de materiais não 
condizentes com o projeto ou fora das especificações anteriormente acordadas, tudo isso 
com vistas a assegurar a regular aplicação de recursos e a boa qualidade das obras públicas. 
32. Ademais, não pode a Administração esperar o término do contrato para verificar se o 
objeto fora de fato concluído conforme o programado, uma vez que, no momento do seu 
recebimento, muitos vícios podem já se encontrar encobertos.”

9
 (grifou-se) 

Jessé Torres Pereira Júnior e Marinês Rastelatto Dotti destacam, ainda que de 
maneira exemplificativa, uma série de medidas fiscalizatórias que podem ser adotadas 
pela Administração Pública durante a execução dos contratos de gerenciamento de 
frota: 

“Todo contrato administrativo deve ser objeto de fiscalização por agente público ou comissão 
designada para esse fim, consoante estatui o art. 67 da Lei nº 8.666/93. No contrato por meio 
do qual a Administração transfere à empresa especializada o gerenciamento da manutenção 
da frota, é fundamental que a fiscalização verifique: (a) se a empresa gerenciadora cumpre o 
percentual de desconto sobre o preço, à vista da tabela oficial de preços das peças, fornecida 
pela montadora, consoante percentual fixado no instrumento convocatório, ou o percentual 
de desconto que se sagrou vencedor da licitação; (b) a comparação entre o tempo gasto para 
a execução do serviço e o quantitativo de horas (mão de obra) estabelecido em tabela pela 
montadora (tabela de tempo padrão de reparos); (c) o cumprimento do valor da hora/homem 
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ofertado na proposta vencedora, quando esse tenha sido o critério de julgamento adotado na 
licitação, ou o valor hora/homem fixado no edital.”

10
 

Portanto, o adequado planejamento da licitação e a escorreita fiscalização da 
execução do contrato, dentre outras medidas admitidas pelo ordenamento jurídico, 
são as principais cautelas a serem observadas pela Administração Pública para garantir 
a contratação de um objeto que atenda efetivamente a sua necessidade, em 
consonância com os princípios atinentes às licitações e contratos que visam assegurar 
a isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa. 
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