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2.1 Objeto 

Rede Credenciada Sistema  Especialistas 

EMPRESA GESTORA 

Estado 
(Contratante) 

Serviço de gerenciamento da manutenção 

 
O Registro de Preços nº 120/2013 (Planej. nº 239/2012) teve como o objeto o serviço de 
gerenciamento da manutenção. 
 
Trata-se da quarteirização do serviço de manutenção na qual a Administração contratou 
empresa especializada para o gerenciamento  da manutenção de sua frota por meio do 
sistema informatizado, equipe especializada e da rede de oficinas credenciadas. 
 
 



2.1 Objeto: principais elementos 

 

 Interliga a rede credenciada, a equipe especializada e os órgãos e entidades contratantes 

 Integrado ao SIAD/MG, de forma a restringir as manutenções apenas para os veículos oficiais 

 Registro do plano de manutenção preventiva por veículo (revisões) 

 Registro do orçamento prévio à cada manutenção (além de cotações e negociações) 

 Controle das garantias de peças, componentes, acessórios, materiais e serviços 

 Apresentação através de rotina especifica dos dados de todas as cotações realizadas para cada 

manutenção, com a indicação do orçamento de menor preço; 

 Aprovação parcial, total ou reprovação dos orçamentos feitos exclusivamente pelo órgão/ 

entidade contratante. 

 Registro de todos os responsáveis pelas etapas da manutenção. 

 Relatórios consolidados ou detalhados das informações sobre as manutenções 

Sistema de Gestão 



 

 Deve ser composta por uma equipe de técnicos e especialistas em manutenção de 

veículos 

 Deve atender a todos os órgãos e entidades, orientando-os nas manutenções de seus 

veículos 

 Deve direcionar o veículo aos estabelecimentos, realizar cotações e negociações, 

comprovar a economicidade das manutenções, avaliar e indicar para o órgão/ entidade 

contratante a melhor combinação econômica. 

Equipe especializada 

2.1 Objeto: principais elementos 
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2.2 Quarteirização 
O estudo do mercado fornecedor indicou como boa prática e tendência a contratação do serviço 
do gerenciamento da manutenção, que representa a quarteirização da manutenção veicular. 

Na quarteirização, a Administração contrata empresa para gerenciar a execução da manutenção 
de sua frota de veículos. Tal manutenção, por sua vez, é executada pelas oficinas que fazem 
parte da rede credenciada da contratada. 

O gerenciamento é realizado por meio de sistema informatizado de gestão e equipe de 
especialistas. 

Tal sistema interliga a rede credenciada, a equipe de especialistas e o contratante 
(Administração). 

Definição Des. Jessé Torres (TJRJ): “A ‘quarteirização’ é estágio seguinte ao da terceirização, 
constituindo-se na contratação, pela Administração, de um terceiro privado, especializado em 
gerenciar pessoas físicas ou jurídicas, os “quarteirizados”, que o terceiro contratará para a 
execução de determinados serviços ou o fornecimento de certos bens necessários ao serviço 
público. Em síntese: a função da empresa gerenciadora é administrar a execução do objeto cuja 
execução contratará a outrem.” 



2.2 Quarteirização 

Oficina Sistema  Especialistas 
Gestora 

Estado 
(Contratante) 

Oficina 
Estado 

(Contratante) 

Serviço de gerenciamento da manutenção 

Terceirização 

Quarteirização 



2.2 Quarteirização: Vínculos existentes 

O novo modelo propõe-se a modernizar os mecanismos de gestão pública, 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. 

Atores Vínculo? Instrumento 

Estado  Gestora Sim Contrato Administrativo 

Estado  Rede Credenciada Não Não há 

Gestora  Rede Credenciada Sim Contrato Código Civil 

 
Estado 

 
Gestora 

 
Rede 



2.2 Dinâmica do pagamento: Arranjo 

 
Estado 

 
Gestora 

 
Oficina 

Tomador do serviço Intermediário Prestador do serviço 

3 

2 

1 
3 

2 

1 

Reembolso à gestora referente às manutenções realizadas 

Pagamento da taxa de administração à gestora 

Pagamento à rede credenciada referente às manutenções realizadas 

A dinâmica dos pagamentos, na quarteirização, segue a seguinte relação: 

Importante: 

Devido ao fato de o Estado ser o tomador dos serviços, ele tem o dever de realizar as retenções de 
tributos na fonte, quando houver previsão legal. 
No caso do ICMS, ele tem o direito da isenção do imposto para os estabelecimentos de Minas Gerais, não 
optantes do SIMPLES. 



2.2 Exemplos de Quarteirização 

Cartão Refeição 

Cartão Abastecimento 

Empresa gestora 
(Intermediadora) 

Rede Credenciada 
(Prestador) 

Estado 
(Contratante) 
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 O Sistema de Gestão da Manutenção – SIAG encontra-se integrado ao módulo Frota 
do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD. 

 O cadastro das unidades de frota, de veículos e de condutores é realizado 
automaticamente por meio de carga de dados enviada, exclusivamente, do SIAD ao 
SIAG. 

 Esta medida visa tornar a gestão mais eficiente e segura, uma vez que as 
informações em ambos os sistemas serão as mesmas. 
 

 É fundamental que os dados de unidades de frota, de veículos e de condutores sejam 
continuamente atualizados no SIAD. 
 

 Somente a senha dos condutores deve ser cadastrada diretamente no (SIAG) 
 

3.1.1 – Cadastro das unidades, dos veículos e dos condutores no SIAG 

3.1 Ações Preliminares 



Existem no SIAG diversos tipos de perfil, cada um com atribuições específicas no sistema. 

3.1.2 – Cadastro de gestores e obtenção de senha (SIAG) 

3.1 Ações Preliminares 

Tipos de perfil 
Gestor de Frota do Estado – GFE  

(Perfil exclusivo da SEPLAG) 
Gestor de Frota do Órgão – GFO 

(subtipo - aprovação) 
Gestor de Frota do Órgão – GFO 

(subtipo - consulta) 
Gestor de Frota da Unidade – GFU 

(subtipo - aprovação) 
Gestor de Frota da Unidade – GFU 

(subtipo - consulta) 

Para cada perfil (subtipo aprovação), é possível optar por um nível de alçada, ou seja, qual o 
valor máximo de manutenção que o perfil será capaz de aprovar no sistema. 

Níveis de alçada 

Aprova até R$ 1.000,00 

Aprova até R$ 3.000,00 

Aprova tudo 

Importante: TODO o usuário cadastrado como Gestor de Frota do Órgão – GFO (subtipo - 
aprovação) terá o nível de alçada “Aprova tudo”. 



O cadastro de usuários (gestores de frota) é feito pela Valecard. 

A solicitação do cadastro de gestores para acesso ao SIAG deve ser feita pelo superintendente 
de planejamento, gestão e finanças, diretor de transportes ou equivalentes. 

3.1.3 – Solicitação da cadastro 

3.1 Ações Preliminares 

A solicitação de cadastro de usuário deve ser feita através do e-mail: 
raphael.rodrigues@valecard.com.br 
O assunto do e-mail deve ser: Solicitação de criação de usuários 

No e-mail de solicitação devem conter, também, as seguintes informações: 

Nome completo 

CPF 

RG 

Data de nascimento 

E-mail 

Telefone 

Telefone celular 

Qual o tipo de perfil do usuário 

O nível de alçada, se o usuário for do perfil 

Os códigos das unidades a serem acessadas pelo 
usuário com os perfis GFU 

Após o cadastro, será enviada uma senha de 
acesso ao e-mail cadastrado do usuário, e por 
SMS para o telefone celular cadastrado. 
 
Essa senha é provisória e deverá ser alterada 
no primeiro acesso ao sistema, como medida 
de segurança 
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O acesso ao Sistema de Gestão da Manutenção – SIAG, pode ser feito a partir de qualquer 
computador que possua acesso a internet. 

3.1.4 – Acesso ao SIAG 

3.1 Ações Preliminares 

O endereço para acesso é: https://siag.valecard.com.br 

Devem ser inseridos o usuário, a senha de acesso e o domínio “Usuário Terceiro” 

https://siag.valecard.com.br/
https://siag.valecard.com.br/
https://siag.valecard.com.br/
https://siag.valecard.com.br/
https://siag.valecard.com.br/
https://siag.valecard.com.br/
https://siag.valecard.com.br/
https://siag.valecard.com.br/
https://siag.valecard.com.br/


 É possível criar no SIAG planos de manutenção preventiva para os veículos da frota do 
órgão/ entidade. 

 Estes planos contém a relação de revisões que devem ser realizadas periodicamente em 
cada veículo oficial. 

 Os planos de manutenção preventiva devem ser criados pela Equipe Plataforma. 
Excepcionalmente, o usuário poderá, ele mesmo, criar planos de manutenção através do 
acesso ao sistema. 

 

3.1.5 – Criação de Planos de Manutenção 

3.1 Ações Preliminares 

 Os planos de manutenção poderão ser construídos a partir dos critérios de:  

• Tempo: com a definição de prazo limite para a realização da manutenção preventiva 
(ex: a cada 3 meses); 

 

• Quilometragem: com a definição de hodômetro limite para a realização da 
manutenção preventiva (ex: 10.000km, 20.000km, 30.000km, 40.000km, etc.). 



3.2.1 – Fluxo da manutenção 

3.2 O Processo de Manutenção 



Identificada a necessidade de manutenção de veículo, o gestor de frota (GFO ou GFU) deverá 
entrar em contato com a Equipe Plataforma. 

3.2.2 – Solicitação de manutenção 

3.2 O Processo de Manutenção 

Procedimentos para a solicitação: 

 

o Preencher o formulário padrão de solicitação de manutenção, 
disponibilizado pela empresa Valecard. 

o Deve ser feita uma solicitação para cada veículo. 

o O gestor deverá informar  o tipo de peças que devem ser 
usadas: genuínas ou originais. 

o O gestor deverá informar se é necessário o serviço de 
guincho/reboque. 

 

Estado 
(Contratante) 



3.2.2 – Solicitação de manutenção 

3.2 O Processo de Manutenção 

Procedimentos para a solicitação (continuação): 

 

o Enviar e-mail à Equipe Plataforma, exclusivamente pelo 
endereço  plataformaacionamento@valecard.com.br 

o No campo assunto, do e-mail, deve conter somente a 
informação da PLACA DO VEÍCULO e o Código que 
identifica o órgão solicitante no SIAD. 

Exemplo: Assunto: HNH-1476 – 01450. 

o Anexar ao e-mail o formulário padrão de solicitação de 
manutenção preenchido. 
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3.2.3 – Indicação do Estabelecimento 

3.2 O Processo de Manutenção 

A Equipe Plataforma analisa a solicitação e direciona o veículo a um estabelecimento da rede 
credenciada apto a realizar a manutenção requerida e, preferencialmente, mais próximo de 
onde o veículo se encontra. 

O gestor de frota responsável receberá um e-mail com a indicação do estabelecimento para 
onde deverá conduzir o veículo. 

Sistema  Especialistas 
Gestora 

Importante: A condução do veículo ao estabelecimento indicado deve se dar em no máximo 3 
dias. Caso não seja possível levar o veículo dentro deste prazo, nova solicitação deverá ser feita 
à Equipe  



3.2.4 – Condução do veículo ao estabelecimento 

3.2 O Processo de Manutenção 

 O condutor do órgão/entidade onde o veículo encontra-se alocado deverá levá-lo até o 
estabelecimento indicado pela Equipe Plataforma, ou, caso haja necessidade de guincho, 
deverá acompanhar a entrega do veículo no local indicado. 

 Somente condutor cadastrado no módulo Frota SIAD, vinculado ao órgão/entidade ao 
qual pertence o veículo, pode fazer a entrega do veículo no estabelecimento. 

 O estabelecimento deverá proceder ao registro da entrega do veículo no SIAG, 
informando a placa e hodômetro do veículo e os dados do condutor. 

Importante: O estabelecimento deve responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos 
dos órgãos, incluindo todos os pertences, acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à 
reparação total da perda, em casos de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, independente de 
culpa, bem como ressarcir os danos causados aos contratantes, no caso de uso indevido do 
veículo, enquanto este estiver sob sua guarda. 

Estado 
(Contratante) 



3.2.5 – Realização do Orçamento 

3.2 O Processo de Manutenção 

 O estabelecimento da rede credenciada deve registrar o orçamento no SIAG, com todos os 
itens de peças/ materiais e de serviços. 
 

 O orçamento no SIAG  é encaminhado para análise da Equipe Plataforma. 
 

 Podem ser inseridas fotos do veículo e das peças para auxiliar a aprovação da 
manutenção.  

Oficina 

Importante: O orçamento, inclusive quando envolver a desmontagem do motor do veículo, 
deverá ser feito sem ônus aos órgãos/ entidades contratantes, ou seja, o estabelecimento não 
poderá cobrar pelo orçamento efetuado. 



3.2.6 – Realização de Cotações e Negociações 

3.2 O Processo de Manutenção 

 
Como regra, devem haver sempre 3 orçamentos/cotações para cada serviço ou peça. 
 
A Equipe Plataforma deve avaliar o orçamento registrado e realizar cotações com outros 
estabelecimentos da rede credenciada. 

Há exceção apenas para casos de manutenções de valores abaixo dos estabelecidos em edital. 

Mesmo nos casos de exceção, o gestor de frota pode solicitar a realização de cotações, caso 
julgue necessário. 

Sistema  Especialistas 
Gestora 

Importante: Devem sempre haver, no mínimo, 3 propostas de preços para todos os itens e 
serviços das manutenções.  



3.2.7 – Indicação da melhor combinação econômica e 
comprovação da economicidade 

3.2 O Processo de Manutenção Sistema  Especialistas 
Gestora 

A Equipe Plataforma deve, a cada manutenção, verificar se os preços das propostas estão 
abaixo dos valores máximos aceitáveis. 

Para isso, deve se utilizar dos preços de peças das montadoras (Audatex) e dos preços 
máximos dos serviços oferecidos na proposta comercial. 

Sobre esses valores máximos devem, ainda, ser calculados os descontos mínimos, também 
constantes da proposta comercial da Valecard. 

 

Somente após isso, deverá ser feita a indicação da melhor combinação econômica ao gestor 
de frota. 



3.2.7 – Indicação da melhor combinação econômica e comprovação da economicidade 

3.2 O Processo de Manutenção 

SITUAÇÃO  01 
 

Manutenção em um 
estabelecimento 

 

o  Quando todas as propostas possuem todos os itens de materiais e 
serviços necessários para a manutenção.  
 

o A equipe plataforma irá selecionar aquela com o menor valor total.  
 

o A seleção, neste caso, será por lote. 
 

SITUAÇÃO 02 
 

Manutenção em 
 mais de um 

estabelecimento 
 

o Quando as cotações não contemplarem todos os itens de materiais e 
serviços necessários para a manutenção.  

o A Equipe Plataforma verifica se cada item da manutenção recebeu pelo 
menos três preços . 

 
o Os serviços necessários para a manutenção devem ser realizados em 

um único estabelecimento. 
 

o As peças, componentes, acessórios e materiais necessários à realização 
da manutenção podem ser fornecidos por estabelecimentos diversos 
daquele que realizará o serviço de manutenção (deverão ser entregues 
no local da realização do serviço). 
 

o A seleção neste caso se dará por item. 



3.2.7 – Indicação da melhor combinação econômica e comprovação da economicidade 

3.2 O Processo de Manutenção 

Peça/serviço Orçamento Cotação 1 Cotação 2 

Troca de óleo (S) R$50,00 R$45,00 R$55,00 

Limpeza (S) R$10,00 R$10,00 R$10,00 

Filtro de óleo (M) R$40,00 R$75,00 R$60,00 

Óleo (M) R$45,00 R$40,00 R$45,00 

Aditivo (M) R$30,00 R$30,00 R$25,00 

TOTAL R$175,00 R$0,00 R$0,00 

Situação 1: Todas as propostas contemplam 
todos os itens e serviços necessários. A indicação 
da melhor combinação será pelo lote de menor 
preço. 

Peça/serviço Orçamento Cotação 1 Cotação 2 

Troca de óleo (S) R$50,00 R$45,00 R$55,00 

Limpeza (S) R$10,00 - R$10,00 

Filtro de óleo (M) R$40,00 R$75,00 - 

Óleo (M) R$45,00 R$40,00 R$45,00 

Aditivo (M) R$30,00 - R$25,00 

TOTAL R$100,00 R$40,00 R$25,00 

Situação 2: Nem todas as propostas 
contemplam todos os itens e serviços 
necessários. A realização do serviço deve ser em 
apenas 1 estabelecimento. Os itens podem ser 
de outros estabelecimentos. 

TOTAL da combinação econômica: R$165,00 TOTAL da combinação econômica: R$175,00 



3.2.7 – Indicação da melhor combinação econômica e comprovação da economicidade 

3.2 O Processo de Manutenção 

A indicação da melhor proposta (orçamento ou cotações) deve, obrigatoriamente, vir 
acompanhada de relatório com a comprovação de que os preços de peças/ materiais são 
inferiores ao preço à vista do fabricante. 

A comprovação da economicidade para as 
peças/materiais se dá por meio de comparação dos 
preços do orçamento/cotações com os preços dos 
fabricantes. Esses preços são obtidos por meio do 
Audatex. 

A Equipe Plataforma, após realizar a consulta no 
Audatex, deve fazer o upload de arquivo PDF no 
SIAG, com as peças utilizadas nas manutenções e 
seus respectivos preços. 
 
Esse procedimento deve ser feito para cada 
manutenção. 



3.2.7 – Indicação da melhor combinação econômica e comprovação da economicidade 

3.2 O Processo de Manutenção 

Ainda, referente aos preços das peças, devem ser observados os descontos mínimos 
obrigatórios, conforme proposta comercial da empresa. 

Ex: Se uma determinada peça “original” consta no Audatex como sendo R$100,00, o valor máximo 
que pode ser pago por ela seria de R$89,00. 

Preço Audatex: R$100,00 
Desconto mínimo: 11% = R$11,00 
Valor máximo a ser pago: R$89,00 

Importante: Apenas nas situações em que não houver valores Audatex, deve ser comprovada a 
economicidade de outra maneira, tal como pesquisa de mercado ou preços históricos 
praticados pela própria rede credenciada de estabelecimentos da Valecard. 



3.2.7 – Indicação da melhor combinação econômica e comprovação da economicidade 

3.2 O Processo de Manutenção 

A comprovação da economicidade para a realização dos serviços deve ter como referência a 
proposta comercial da empresa Valecard para a licitação. 

Os valores cobrados pelos estabelecimentos pela hora/homem devem, obrigatoriamente, ser 
inferiores aos valores da proposta. 



3.2.8 – Aprovação da manutenção 

3.2 O Processo de Manutenção 

O gestor de frota deve verificar: 
 
• Se foram realizadas três cotações 

• Se na combinação indicada estão os tipos de peças solicitados 

• Se foi inserido o relatório Audatex 

• Se há economicidade: os preços estão abaixo dos limites máximos permitidos 

 
O gestor, com base em sua análise e conveniência, pode: 

 Aprovar totalmente a manutenção 

 Aprovar parcialmente a manutenção 

 Reprovar a manutenção 

Estado 
(Contratante) 



3.2.8 – Aprovação da manutenção 

3.2 O Processo de Manutenção 

A cada aprovação pelo gestor de frota é necessário que ele insira sua senha de aprovação. 

Caso o gestor de frota entenda que a combinação econômica indicada não é a mais 
adequada, poderá ser solicitado, via sistema, o retorno de fase por meio da opção 
“SOLICITAR REVISÃO DE ORÇAMENTO”. 
 
Essa solicitação deve ser precedida de justificativa pelo gestor de frota. 

Importante: Na etapa de aprovação a comunicação entre os atores envolvidos é muito 
importante, para facilitar e agilizar a execução das manutenções. Por isso, o sistema SIAG 
possui funcionalidade que permite a troca de mensagem entre os mesmos. 



3.2.8 – Aprovação da manutenção 

3.2 O Processo de Manutenção 

É importante, para as aprovações das manutenções, observar as regras dos perfis dos 
gestores, além de seu nível de alçada. O sistema restringe, ao gestor de frota, a aprovação 
das manutenções apenas para os veículos a ele vinculados e com o limite de valor pré-
estabelecido para cada perfil. 

Manutenção GFO (aprova 
tudo) 

GFU (unidade B, 
alçada até R$3.000,00) 

GFU (unidade B, 
alçada até R$1.000,00) 

Veículo da Unidade A – R$4.500,00 PODE APROVAR NÃO PODE APROVAR NÃO PODE APROVAR 

Veículo da Unidade B – R$2.400,00 PODE APROVAR PODE APROVAR NÃO PODE APROVAR 

Veículo da Unidade B – R$800,00 PODE APROVAR PODE APROVAR PODE APROVAR 

Importante: Caso o valor das manutenções ultrapasse 40% do Valor Venal do veículo, não basta 
que o gestor de frota (órgão ou unidade) aprove a manutenção. É necessário que haja a 
aprovação da SEPLAG, na figura de GFE (Gestor de Frota do Estado). 



3.2.9 – Realização da manutenção 

3.2 O Processo de Manutenção 

 

 Após a aprovação da manutenção pelo gestor de frota, o estabelecimento pode dar início 
à manutenção. 

 Se forem utilizadas peças/ materiais de outro estabelecimento da rede credenciada, as 
peças/materiais devem ser entregues na oficina que realizará os serviços, acompanhada 
das respectivas notas fiscais. 

 O estabelecimento da rede credenciada, ao término da manutenção, registra sua 
finalização no SIAG. Com isso o status do veículo passa para “Aguardando Retirada”. 

 O sistema enviará alerta ao gestor de frota que deverá providenciar a retirada do veículo 
por condutor cadastrado, e com senha para a retirada.  

Oficina 



3.2.10 – Retirada do veículo 

3.2 O Processo de Manutenção 

 
 A retirada do veículo envolve a ação direta do condutor, que deve ser capacitado para 

efetuá-la corretamente. O condutor deverá. 

 Conferir se a manutenção foi realizada conforme parâmetros aprovados na ordem de 
serviço e recolher as peças substituídas. 

 Deve ser feita a conferência das notas fiscais emitidas pelo estabelecimento da rede 
credenciada, de forma a verificar se informações básicas obrigatórias estão em 
concordância com o esperado. 

 Será disponibilizado um check-list básico para os condutores, antes da retirada do veículo, 
para que as NF’s possam ser verificadas. 

Estado 
(Contratante) 

Importante: Caso haja algum problema com a manutenção realizada, o veículo não deve ser 
retirado e nem as notas fiscais recebidas. O condutor deverá comunicar esse fato ao gestor de 
frota, para ele contate a Equipe Plataforma. 



3.3 Níveis de Serviço 

Níveis de serviço 

 

1. Direcionamento do veículo à rede credenciada: 

o Até 3 (três) horas, com exceções 

2. Registro do orçamento no sistema: 

o Conforme tabela A 

3. Cotações 

o Até 1 dia útil após o registro do orçamento 

4. Negociação de preços 

o Até 1 dia útil, após o registro de todas as 

cotações 

5. Execução da manutenção 

o Conforme tabela B 

Tipo de Orçamento Veíc. Leves e 
motos 

Veículos 
Pesados 

Manutenção 
Preventiva 
(Revisão) 

Até 4 horas Até 8 horas 

Manutenção 
Corretiva 

Até 1 dia Até 2 dias 

Manutenção 
Corretiva – média 
monta 

Até 2 dias Até 3 dias 

Valor Manut/ 
Valor Venal 

Veículos Leves 
e motos 

Veículos 
Pesados 

0 à 10% Até 4 dias Até 5 dias 

11% à 20% Até 9 dias Até 11 dias 

21% à 30% Até 14 dias Até 17 dias 

30% à 40% Até 19 dias Até 23 dias 

Acima de 40% Até 25 dias Até 30 dias 

A 

B 

3.3.1 – Prazos que devem ser observados nas manutenções 
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4. 1 Dinâmica do pagamento 

 
Estado 

 
Gestora 

 
Oficina 

Tomador do serviço Intermediário Prestador do serviço 

3 

2 

1 
3 

2 

1 

Reembolso à gestora referente às manutenções realizadas 

Pagamento da taxa de administração à gestora 

Pagamento à rede credenciada referente às manutenções realizadas 



4.2 Regras – Emissão do Documento Fiscal 

 
1. O estabelecimento da rede deve emitir a NF em nome do órgão contratante. 

 
2. Notas fiscais distintas para peças e para serviços. 

 
3. Notas  fiscais de peças deve ser eletrônica (Protocolo ICMS 42/2009) 

 
4. A NF emitida por cada estabelecimento deve conter a informação da intermediação 

disposta em campo próprio:  
 

Fornecimento/ Prestação realizado com intermediação da Trivale Administração 
Ltda – CNPJ nº 00.604.122/0001-97, a partir de contrato decorrente do Registro de 
Preços nº 120/ 2013 

 



4.2 Regras – Valor Líquido 

 
5.  Pelo fato de o Estado ser o tomador dos serviços, ele tem o DEVER de realizar as 

retenções de tributos na fonte (quando houver previsão legal) e DIREITO à dedução 
do ICMS nas notas fiscais de estabelecimentos de Minas Gerais, não optantes do 
SIMPLES NACIONAL. 
 

Valor Total  
Retenção 

ISS 
Dedução do 

ICMS 
Valor 

Líquido 

Valor aprovado  
no SIAG 

Valor a ser 
pago 

 A gestora (Valecard) somente pagará o valor líquido para a rede credenciada 
 

 O Estado somente pagará à Valecard o valor líquido como reembolso. 
 

 O valor total = valor líquido quando não houver retenção/ dedução 



4.2 Regras (Tributos) 

 
6. ICMS: 
 
 Se o estabelecimento é mineiro  e optante do Simples Nacional 
  Não há dedução de ICMS (Valor total = Valor líquido) 
 
 Se o estabelecimento é mineiro  e não optante do Simples Nacional 
  Há a dedução de ICMS (Valor total > Valor líquido) 

 
 



4.2 Regras (Tributos) 
 
7.  ISSQN  (ISS) 
 
Verificar se há previsão de retenção na legislação municipal com o recolhimento pelo Tomador 
do serviço. 
 
a) Se o Responsável tributário é o Prestador 
 Não há retenção na fonte 
      Valor total = Valor liquido 
 
b) Se o Responsável tributário é o Tomador + Oficina não é Optante do Simples Nacional  
Deve ser feita a retenção dos valores de ISS, com base no percentual indicado na NF 
  Valor total > Valor liquido 

 
c) Se o Responsável tributário é o Tomador + Oficina é Optante do Simples Nacional 
Deve ser feita a retenção dos valores de ISS, com base no percentual indicado na NF 

   Valor total > Valor liquido 
 
d) Se o Resp. tributário é o Tomador + Oficina é Optante do Simples Nacional + Recolhe via DAS 
Não há retenção na fonte (caso raro) 
     Valor total = Valor liquido  

 



4.3 Fluxo do pagamento 

Condutor 
confere a(s) 

NF(s) 

Gestor 
confere a(s)  

NF(s) 

Gestor 
confere  as 

notas fiscais 
do período  
com o RAD 

Gestor de 
frota  

AUTORIZA a 
emissão da 

fatura  

Pagamento a 
Valecard e às 
Prefeituras. 



4.3 Fluxo do pagamento – Parte 1/5 

Condutor 
confere a(s) 

NF(s) 

Gestor 
confere a(s)  

NF(s) 

Gestor 
confere  as 

notas fiscais 
do período  
com o RAD 

Gestor de 
frota  

AUTORIZA a 
emissão da 

fatura  

Pagamento a 
Valecard e às 
Prefeituras. 

Usar checklist: 

1. Conferência do nome do destinatário 

2. Conferência dos tipos e a quantidade de notas fiscais a serem recolhidas 

• Notas fiscais do estabelecimento onde o veículo se encontra 

• Notas fiscais de outros estabelecimentos (p.e. casas de peças) 

3. Conferência dos valores das notas fiscais 

4. Conferência se as notas fiscais de peças do estabelecimento são eletrônicas 



4.3 Fluxo do pagamento – Parte 2/5 

Condutor 
confere a(s) 

NF(s) 

Gestor 
confere a(s)  

NF(s) 

Gestor 
confere  as 

notas fiscais 
do período  
com o RAD 

Gestor de 
frota  

AUTORIZA a 
emissão da 

fatura  

Pagamento a 
Valecard e às 
Prefeituras. 

 

• Os condutores, ao retirarem as notas fiscais dos estabelecimentos, devem encaminhá-
las imediatamente ao gestor de frota competente. 

 

• As conferências devem considerar as informações básicas das notas fiscais, além dos 
valores dos serviços e peças e os valores referentes aos tributos (ISSQN e ICMS). 

 

• Deve ser preenchida em planilha própria as notas fiscais aprovadas e glosadas. As notas 
glosadas informadas à Valecard e ao Estabelecimento  até 3 dias. 

 

• Modelo de planilha própria será disponibilizado pela SEPLAG 



4.3 Fluxo do pagamento – Parte 3/5 

Condutor 
confere a(s) 

NF(s) 

Gestor 
confere a(s)  

NF(s) 

Gestor 
confere  as 

notas fiscais 
do período  
com o RAD 

Gestor de 
frota  

AUTORIZA a 
emissão da 

fatura  

Pagamento a 
Valecard e às 
Prefeituras. 

• O gestor de frota é responsável por conferir e consolidar as notas fiscais referentes aos 
veículos sobre sua responsabilidade. 

• Em períodos quinzenais  deve acessar o sistema e emitir o Relatório analítico da despesa. 

• Atualmente este relatório apresenta somente os valores totais das manutenções 
realizadas na quinzena: do dia 01 a 15 e do dia 16 a 31. 

• Conferir o RAD com a planilha própria. Verificar as causas de eventuais discrepâncias. Se 
for o caso, atualizar a planilha própria. 

• Calcular, por meio da planilha própria, o valor líquido das manutenções a ser 
reembolsado pelo Estado. 



4.3 Fluxo do pagamento – Parte 4/5 

Condutor 
confere a(s) 

NF(s) 

Gestor 
confere a(s)  

NF(s) 

Gestor 
confere  as 

notas fiscais 
do período  
com o RAD 

Gestor de 
frota  

AUTORIZA a 
emissão da 

fatura  

Pagamento a 
Valecard e às 
Prefeituras. 

• A autorização de faturamento pela Valecard deve ser apenas manutenções aprovadas 
cujas notas fiscais estejam corretas. 

• O gestor de frota envia para a Valecard cópia da planilha própria e informa o valor 

autorizado para faturamento. 

• As manutenções presentes no RAD cujas notas foram glosadas não devem ser pagas. 

Enviar cópia das NFs glosadas para a Valecard. 

 



4.3 Fluxo do pagamento – Parte 5/5 

Condutor 
confere a(s) 

NF(s) 

Gestor 
confere a(s)  

NF(s) 

Gestor 
confere  as 

notas fiscais 
do período  
com o RAD 

Gestor de 
frota  

AUTORIZA a 
emissão da 

fatura  

Pagamento a 
Valecard e às 
Prefeituras. 

Na nota fiscal da Valecard deve constar: 

o Valores  referentes ao reembolso pelas manutenções realizadas (peças e serviços) – 
Valor líquido. 

o Taxa de administração pela gestão (5% sobre o valor aprovado no sistema – valor 
total) 



4.3 Fluxo do pagamento 
4.3.4 - Pagamentos das manutenções à Valecard e dos tributos retidos às Prefeituras 

Id 
Manut. 

Estabelecimento Tipo Nota 
Fiscal 

Valor Bruto Retenção Dedução Valor Líquido Taxa 
Adm. 

1 - Serviços R$ 1.000,00 Ñ Ñ R$ 1.000,00 R$ 50,00 

2 - Serviços R$ 1.000,00 R$ 50,00 R$ 950,00 R$ 50,00 

3 Ñ. Opt. Simples Peças R$ 1.000,00 R$ 180,00 R$ 820,00 R$ 50,00 

Total R$ 3.000,00 R$ 50,00 R$ 180,00 R$ 2.770,00 R$ 150,00 

A oficina que realizou a 1ª manutenção emitirá nota fiscal no valor de R$ 1.000,00. Não há retenção 
de valores nesse caso, pois o responsável pelo seu recolhimento é o próprio prestador de serviços. 
 
A oficina que realizou a 2ª manutenção irá emitir nota fiscal cujo valor total é R$ 1.000,00 e o valor 
líquido R$ 950,00, dada à regra de retenção do ISSQN, que impõe o pagamento desse valor para a 
prefeitura do local onde foi prestado o serviço.  
 
Já a oficina que realizou a 3ª manutenção emitirá nota fiscal no valor de R$ 820,00 ,  informando no 
campo informações complementares, o valor total bruto e o valor da dedução do ICMS. 



4.3 Fluxo do pagamento 
4.3.4 - Pagamentos das manutenções à Valecard e dos tributos retidos às Prefeituras 

Deverá ser pago à Valecard o valor de R$2770,00 + taxa de administração  (5% de R$3.000,00) 
 

A Valecard repassará o valor de R$2.770,00 aos estabelecimentos que prestaram os serviços ou 
forneceram as peças 

 
Deverá ser pago à respectiva prefeitura, R$50,00 referente ao ISSQN retido 

Id 
Manut. 

Estabelecimento Tipo Nota 
Fiscal 

Valor Bruto Retenção Dedução Valor Líquido Taxa 
Adm. 

1 - Serviços R$ 1.000,00 Ñ Ñ R$ 1.000,00 R$ 50,00 

2 - Serviços R$ 1.000,00 R$ 50,00 R$ 950,00 R$ 50,00 

3 Ñ. Opt. Simples Peças R$ 1.000,00 R$ 180,00 R$ 820,00 R$ 50,00 

Total R$ 3.000,00 R$ 50,00 R$ 180,00 R$ 2.770,00 R$ 150,00 
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Considerações finais 

Rede credenciada com 
pelo menos 174 

oficinas 

Controle do processo 
com a geração de 

informação 
individualizada, por 
veículo, bem como 

informações gerenciais 

Triagem e crivo das 
manutenções por meio 

de equipe 
especializada 

Preços e tempos 
referenciais 

Com a contratação será possível agregar à manutenção de veículos oficiais, que hoje é um 
problema, os seguintes benefícios: 
 



Próximos passos 

 O check-list para conferência das NF’s, pelo condutor, será disponibilizada no site da 
SEPLAG. 

 A tabela dos municípios e os respectivos responsáveis tributários, também serão 
disponibilizados 

 A planilha própria, para conferência das notas fiscais, seus valores e tributos, está 
em elaboração pela SEPLAG. 

 O RAD está finalização de sua elaboração, de forma a possibilitar as conferência dos 
valores brutos, líquidos e tributos. 

 A rotina de pré-faturamento está em fase final de conclusão e será disponibilizada 
aos contratantes. 



Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG 
Sup. Central de Recursos Logísticos e Patrimônio - SCRLP 

Diretoria Central de Administração Logística – DCAL 

 
 

OBRIGADO! 


