
PROJETO GESTÃO DA FROTA

S I N D I R E P A | P M E R J



O SINDIREPA-RJ firmou parceria com à PMERJ para o credenciamento de oficinas de reparação automotivas 

visando a manutenção preventiva e corretiva de toda a frota da polícia. O orçamento da PMERJ está estimado 

em mais de R$ 93 milhões.

Trata-se de uma iniciativa inovadora que credenciará, por meio de edital público, empresas aptas para a 

prestação dos serviços propostos e tendo como base a tabela Sindirepa para serviços de manutenção veicular, 

permitindo que à PMERJ tenha uma redução significativa dos gastos de reparação, bem como uma maior 

eficiência uma vez que o tempo de manutenção das viaturas deverá ser reduzido.

Para assegurar credibilidade ao programa, o SINDIREPA realizará três ações: 

1) treinamento de 150 policiais militares em Inspeção Veicular para atuarem como fiscais dos serviços; 

2) disponibilização de dois Peritos e um Supervisor que acompanhará o processo para evitar fraudes; 

3) sistemas informatizados específicos para que a PMERJ tenha uma ferramenta gestão de frotas.

O contexto



Para execução dessa proposta o SINDIREPA-RJ:

● Estruturará um curso de inspeção veicular e os recursos didáticos para o os policiais militares

● Estruturará um curso de noções de informática e registro informatizado da inspeção veicular

● Minstrará curso para 150 Policiais Militares em 8 turmas de até 20 alunos nas organizações militares

● Contratará peritos para realização de 800 visitas aleatórias nas oficinas a fim de evitar fraudes e prejuízos

● Disponibilizará uma equipe de profissionais para acompanhar e supervisionar a execução do projeto pelo 

prazo de um ano

● Disponibilizará uma licença do software de gestão de orçamento Orion para uso da PMERJ

● Franqueará para a PMERJ até 2000 processos/mês no software de gestão Orion

A proposta



Etapa I
Levantamento 

Inicial

Etapa II
Diretrizes e 
Proposições

Etapa III
Desenvolvimento de 

recomendações

Resultado esperado

1 Semana 1 Semana 2 Semanas

Levantamento de 
requisitos de inspeção 

veicular

Recomendações de 
manutenção para cada 

modelo

Seleção de conteúdos 
multimídia para a 

capacitação

Capacitação dos Policiais

Capacitação dos Policiais Militares 

no diagnóstico e gestão da Frota, 

bem como na operação do 

Sistema de orçamento.

Estruturação do curso 
de Inspeção veicular para 

policiais



Etapa I
Planejamento

Etapa II
Execução

Etapa III
Controle

Resultado esperado

2 Semanas 11 meses 11 meses

Gerenciamento dos serviços de 

manutenção veicular, permitindo 

que a PMERJ obtenha maior 

eficiência e economicidade na 

manutenção das viaturas.

Agendamento da 
manutenção

Realização da 
manutenção

Contratação dos 
peritos e supervisores

Visita In Loco nas 
oficinas credenciadas

Realização da 
inspeção

Procedimentos 
administrativos, 

análises e relatórios 
gerenciais

Gerenciamento do projeto



Capacitação dos Policiais

● Levantamento de requisitos de inspeção veicular

● Recomendações de manutenção para cada modelo

● Seleção de conteúdos multimídia para a capacitação

● Estruturação do curso de Inspeção veicular para policiais

● Capacitação dos policiais em Inspeção veicular (8 turmas X 20h)

● Capacitação dos policiais em Registros e controle da frota (8 turmas X 4h)

Prazo previsto

● 352 Horas

● 6 Semanas

Valor do investimento

● R$ 103.403,12 Serviços

● R$ 26.884,81 Imposto

● R$ 130.287,93 Total

Atividades



Gerenciamento do projeto

Atividades

● Agendamento da manutenção

● Contratação dos peritos e supervisores

● Visita In Loco nas oficinas credenciadas

● Procedimentos administrativos, análises e relatórios gerenciais

● Licença mensal do software

● Franquia de processos/mês

Prazo previsto

● 880 horas

● 43 semanas

Valor do investimento

● R$ 1.032.072,16 serviços

● R$ 268.338,76 impostos

● R$ 1.300.410,92 total


