
Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 1501561 000025/2021

Órgão ou entidade:

Unidade:

Situação:

Procedimento de contratação:

DCC/SEPLAG

Concluído

Registro de preços não realizado no SIRP

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Condições de Pagamento: De acordo com o estabelecido em contrato

Objeto do processo:

Serviços de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores,
empregados e colaboradores a serviço dos órgãos e entidades da Administração.

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 01/09/2021

Por lote

Valor total homologado: R$ 3.294.000,00

Dotações orcamentárias:

IPG
MC

ID P/A F IPUITEMPRG
Natureza de despesa

SUBFFUN C/AUO
EDGD

4 122 75 4170 11501 3 3 90 33 5 10 10

Número do item: Código do item:1 000095222

Especificação do item de material ou serviço:

SERVICO TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL-STPI,OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIACAO
BASEADO TECNOLOGIA DE COMUNICACAO EM REDE (APP)

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

SERVICO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES POR  SERVICO DE TAXI OU POR APLICATIVOS.

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Itens do processo:
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Demais informações necessárias para contratação:

Serviços de empresa de serviços de agenciamento/intermediação de transporte de servidores públicos
em Belo Horizonte e região metropolitana- Adesão à Ata de Registro de Preços Governo Federal.

1,00 ANOUnidade de aquisição / fornecimento:

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 02/09/2021 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 1501564 000031/2021 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3305 - SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS,

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1501564 - SUBSEC/GESTAO/LOGISTICA/CSC

1500054

1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Município  de  Belo  Horizonte  e  parte  da  Região  Metropolitana.

Linha de fornecimento:

SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1501564 000035/2021

1,0000

SUBSEC/GESTAO/LOGISTICA/CSC

Justificativa:

O Táxigov é o serviço de transporte de servidores e colaboradores adotado pelo governo federal a
partir de 2017, em deslocamentos a trabalho, cujo objetivo é trazer economia, transparência de gastos
e eficiência nos deslocamentos, por meio do uso de novas tecnologias de locomoção, e utilizando
serviços de táxis, de transporte remunerado privado individual de passageiros e prestação de serviços
de transporte por locação de veículos.

Um dos pressupostos desse novo modelo é a substituição da frota própria/ou locada do órgão/entidade
da Administração Pública pelo serviço de transporte prestado por empresa de agenciamento de
transporte por aplicativo, similar a Uber e 99 Pop.

Entre as inúmeras vantagens com a adesão ao modelo do Táxigov, podemos destacar a redução de
custos com frota própria, a disponibilização de relatórios em tempo real, resultando em maior
transparência e controle; a disponibilidade ininterrupta do serviço (a qualquer hora do dia ou da noite,
sete dias por semana); e, principalmente, a redução da ociosidade. Com a utilização de serviços de
táxi, que apenas são acionados conforme a demanda, não há custos para a administração quando
estão parados. Dessa forma, o pagamento só é devido com a efetiva utilização do serviço,
representando melhoria no gasto público.Entretanto, no caso específico do Estado de Minas Gerais, a
adesão ao Táxigov, será apenas uma etapa de um projeto mais abrangente, o FASTgov.mg, de
implementação de um novo modal de transporte administrativo compartilhado de servidores públicos,
cujo objetivo será modernizar o modo atualmente utilizado, diminuindo sensivelmente os custos
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causados por ociosidade de veículos locados, abastecimento, manutenção e depreciação da frota de
veículos próprios.

Além de economizar recursos e reduzir a ociosidade, o novo sistema trará benefícios com a
aprimoração do gerenciamento do transporte, assim como a liberação de servidores alocados no setor
de transportes para outras atividades. Para aderir ao sistema e poder usufruir de seus benefícios, os
órgãos e entidade aptos deverão devolver ou remanejar seus veículos locados e respectivos
condutores dos contratos de transporte atuais, provocando a redução do orçamento destinado à
locação, condutores, abastecimento e manutenção da frota. Adicionalmente, os veículos inservíveis do
órgão devem ser alienados.

Inicialmente haverá uma única contratação do Táxigov, através da SEPLAG, e a cota de cada
órgão/entidade aderente equivalerá à sua demanda futura, validada pela SEPLAG, e terá como teto
seu custo atual com transporte administrativo. Gestão e fiscalização serão compartilhadas com os
órgãos e entidades que aderirem ao novo modelo.

Com a implantação do FASTgov.mg, o Táxigov será encarregado do transporte administrativo em
dezoito cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, a saber, Betim, Brumadinho, Caeté,
Confins, Contagem, Ibirité, Itabirito, Itaúna, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Ribeirão das
Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia, Sete Lagoas Vespasiano, e a própria capital, enquanto o Pool
da Cidade Administrativa, que é o primordial modo de locomoção de servidores da sede do Governo
de Minas, ficará responsável por viagens ao interior e transporte nos demais municípios.

Colocação:

Fornecedor:

1

02.605.452/0001-22 - VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA

Valor total: R$ 3.294.000,00

Propostas vencedoras:

Nº do contrato: 9291959

Fornecedores:

02.605.452/0001-22 / VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA

Vigente publicadoSituação:

Contratos:
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