Prefeitura Municipal de Iracemápolis
Diretoria de Compras e Licitações
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2020

Denominação:
CNPJ n°:
Endereço:
E-mail:
Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax: _

Obtivemos, através do acesso à página www.iracemapolis.sp.gov.br nesta data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.
,_

de

de 2020.

Assinatura

Senhor Licitante,
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal de Iracemápolis e sua empresa,
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de
Compras, por meio do fax: (19) 3456-9248 ou do e-mail compras@iracemapolis.sp.gov.br
ou pregao@iracemapolis.sp.gov.br
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Iracemápolis da responsabilidade da
comunicação, por meio de site ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo
posteriormente qualquer reclamação.
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EDITAL DE PREGÃO N° 13/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2020

Exclusivamente para microempresa e empresa de pequena porte sediada local ou
regionalmente
1 – PREÂMBULO
– A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS, por solicitação do Setor de Transportes,
por intermédio do pregoeiro e equipe de apoio, nomeados através da Portaria nº 01/2020 de
03/01/2020, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar que fará
realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço Global, pela
prestação dos serviços contratados, objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA À
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/RASTREAMENTO VIA SATÉLITE
(GPS/GSM/GPRS) E COMUNICAÇÃO, DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE
IRACEMÁPOLIS”. O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com os
Decretos Municipais n° 1313/03 e n° 1324/03, a Lei Federal n° 10.520/02, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, bem
como a Lei Complementar n° 123/06 com as alterações introduzidas pela Lei Complementar
n° 147/14, pelo Decreto n° 8.538/15 e demais normas complementares e disposições deste
instrumento.
– A sessão pública de processamento deste PREGÃO, terá início às 08h30 min do dia
10/07/2020 na sede da Prefeitura Municipal de Iracemápolis, na Sala de Licitações, sita à
Rua Antonio Joaquim Fagundes, nº 237 – Centro; cujos Envelopes contendo as ”PROPOSTAS
DE PREÇOS” e as “DOCUMENTAÇÕES” serão recebidos pelo Pregoeiro Oficial e respectiva
Equipe de Apoio, devidamente designados nos autos do processo acima epigrafado, que
conduzirá os trabalhos de credenciamento dos interessados que se apresentarem para
participar do certame e, em seguida dar-se-á a abertura dos envelopes.

2 – DOCUMENTOS INTEGRANTES
Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:


Anexo I –Termo de Referência;



Anexo II – Modelo Referencial de Credenciamento;



Anexo III – Proposta de Preços Padrão;



Anexo IV – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;



Anexo V – Declaração de Não Empregar Menor;
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Anexo V – Declaração de Enquadramento ME e EPP;



Anexo VII– Dados Cadastrais;



Anexo VIII– Minuta de Contrato;



Anexo IX – Anexo LC-01 – Termo de Ciência e de Notificação (Contratos)

3 – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
– Constitui o objeto desta licitação a Contratação de empresa apta à prestação de
serviços

de

Monitoramento/Rastreamento

compreendendo

a

instalação

de

módulos

via

Satélite

rastreadores

por
em

GPS/GSM/GPRS,
comodato

e

a

disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, para gestão de
frota do município de Iracemápolis, incluindo o fornecimento de equipamentos a
título de comodato, componentes e licença de uso de software e os respectivos
serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de
funcionamento, conforme especificações do Anexo I (Termo de Referência), parte integrante
e inseparável deste edital.
– Todo detalhamento dos serviços a serem executados estão contemplados no Anexo I (Termo
de Referência), que é parte integrante deste Instrumento Convocatório e deve ser seguido
rigorosamente.
– Poderão participar deste certame as licitantes que atenderem às exigências, constantes
deste Instrumento Convocatório e seus anexos, conforme segue:
a) Pessoas Jurídicas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto licitado
e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste
Instrumento Convocatório e seus anexos, inscritas ou não no SICAF;
b) Pessoas Jurídicas que se enquadrem na definição de prestadores de serviços do
objeto da presente licitação;
c) Em se tratando de empresas ou sociedades estrangeiras em funcionamento no país,
aquelas que apresentem as exigências de habilitação mediante documentos equivalentes,
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, sendo
representadas por procurador residente e domiciliado no País, com poderes para receber
citação, intimação e responder administrativamente e judicialmente por seus atos;
d) empresas que atendam ao art. 48, inciso I – destinado exclusivamente à
participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo
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valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
– Não poderão participar desta licitação:
e) Pessoas Jurídicas que estejam suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal de Iracemápolis;
f) Pessoas Jurídicas que se encontrem sob o regime falimentar;
g) Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
h) Consórcios ou grupo de empresas;
i) Pessoas Jurídicas cujos sócios, representantes, gestores ou responsáveis técnicos
participam de mais de uma empresa especializada no ramo do objeto desta licitação, pois
somente uma delas (empresas), poderá participar do certame.

4 – INFORMAÇÕES OU FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS
4.1 – As informações administrativas relativas a este Pregão Presencial poderão ser obtidas
diretamente na Diretoria de Compras e Licitações pelo telefone (19) 3456 – 9248 ou por email: compras@iracemapolis.sp.gov.br / licitações@iracemapolis.sp.gov.br.

5 – CREDENCIAMENTO – DOCUMENTOS FORA DO ENVELOPE
– No local, dia e hora estabelecidos no preâmbulo deste edital, serão realizados, em sessão
pública, o credenciamento dos representantes das licitantes e o recebimento e abertura dos
envelopes “proposta” e “documentação”.
Quanto aos representantes:
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado):
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Tratando-se de Procurador: instrumento público de procuração ou instrumento particular
do representante legal que o assina (preferencialmente no modelo constante do ANEXO II do
edital), do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço,
interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame. No caso com firma reconhecida do representante que a assina, do
qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor
recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes

4
Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 - Centro, Iracemápolis – SP CEP: 13.495-000
Fone: (19) 3456-9226 Fax: (19) 3456-9248
licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Iracemápolis
Diretoria de Compras e Licitações
ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento
constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”;
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se
exibindo documento oficial que contenha foto:
d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente,
não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa,
ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a
intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto
o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação
das propostas e apuração do menor preço;
– Quanto a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, que deverá ser
feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO IV deste Edital, e apresentada FORA
dos Envelopes nº 01 (Proposta) e nº 02 (Habilitação).
– A falta da Declaração mencionada no subitem anterior, ANEXO IV, implicará o não
recebimento, pelo Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da proposta de preço e
de habilitação e, portanto a não aceitação da licitante no certame licitatório.
– Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte, Declaração de Enquadramento
de ME ou EPP, visando ao exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7
de agosto de 2014, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO VI
este Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 01 (Proposta) e nº 02 (Habilitação).
– Não será admitida a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte, sendo
considerada retardatária a empresa, cujo representante apresentar-se no local de realização
da sessão pública após o encerramento do credenciamento.
– As empresas interessadas em participar do certame sem representante deverão apresentar
os demais documentos referentes ao credenciamento, contudo não poderão ofertar lances,
manifestar intenção de interposição de recurso ou praticar demais atos pertinentes ao certame.
– Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma
empresa, sob pena de exclusão sumária das representadas.
– Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original, por cópia autenticada
por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, e serão retidos para
oportuna juntada aos autos do competente processo administrativo.
– Poderão ser realizadas autenticações na Diretoria de Compras e Licitações, desde que o faça
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antes do início da Sessão Pública, de segunda à sexta feira, no horário de expediente das 9h
às 16h – Prefeitura Municipal de Iracemápolis.
– Não serão autenticados quaisquer documentos durante o tramite do credenciamento.

6 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
– O envelope nº 01 conterá a proposta comercial que deverá ser elaborada em papel timbrado
da empresa, sem rasuras ou emendas, devendo seguir, preferencialmente, de acordo com o
Anexo III – Proposta de Preços Padrão, contendo os preços totais proposto dos serviços a
serem prestados.
– A Prefeitura de Iracemápolis, não pagará custos de instalação e retirada dos equipamentos
ou outros que venham a incidir na prestação de serviços, devendo os mesmos serem suportado
pela contratada uma vez que os equipamentos permanecerão compondo o ativo da mesma.
– Nos preços deverão estar incluídos além do lucro, todas as despesas referentes a impostos,
taxas, tributos, encargos, assim como todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com
a integral execução do objeto da presente licitação.
– A proposta de preços deverá ser entregue em envelope fechado e indevassável contendo em
sua parte externa as seguintes informações:
RAZÃO SOCIAL – (Dispensado se o envelope for timbrado)
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020

7 – DA HABILITAÇÃO
Para a habilitação todos os licitantes, deverão apresentar no envelope nº 02, toda a
documentação relativa à habilitação jurídica, à qualificação técnica, à qualificação econômicofinanceira, à regularidade fiscal e trabalhista, e ao cumprimento do disposto no art. 7º, inciso
XXXIII, da Constituição Federal, em conformidade com o previsto a seguir:
– A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso consistirá em:
I – ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações
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ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.
II – inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.
– decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
– A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso consistirá
em:
I – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF);
II – prova de inscrição no cadastro de contribuição estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
III – prova regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
IV – prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia para compor
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei.
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº
12.440, de 2011).
– Às Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restrição (artigo 43 da Lei Complementar n.º 123/2006).
– Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério
da administração pública, para regularização da documentação (artigo 43, § 1º da Lei
Complementar n.º 123/2006).
– A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 7.2.1.1, implicará
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decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
– A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
a) Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica operacional, fornecido(s) por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, comprobatório(s) do desempenho de atividade
pertinente e compatível com o objeto desta licitação, devidamente registrado(s) na entidade
profissional competente, comprovando a execução de serviços similares correspondente a no
mínimo 50% dos serviços, isto é, atestado de no mínimo 38 (trinta e oito) veículos
monitorados.
– A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
I – certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em
data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste Pregão;
II – certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica;
Obs: Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação
judicial/extrajudicial em vigor.
- As certidões serão consideradas válidas, a partir da data da sua emissão, pelo prazo de 90
(noventa) dias corridos, se outro prazo não contar do documento conforme inciso II do art.
31 da Lei nº 8.666/93. No caso de participação de empresa filiais, será exigida certidão da
empresa matriz, nos termos da legislação vigente.
– Documentos Complementares:
I – Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição
Federal, assinada por representante legal da licitante, de que não emprega em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
(ANEXO V)
II – Declaração do próprio licitante de que prestará ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA e
QUALIFICADA e que tal assistência atenda eventuais demandas do município de Iracemápolis,
para instalação, manutenção e atendimento em garantia ou não, do objeto ofertado.
III – Documento de dados cadastrais (opcional) que poderá ser preenchida, conforme
modelo constante no ANEXO VII deste edital.
– Poderão ser realizadas autenticações na Diretoria de Compras e Licitações, desde que o faça
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antes do início da Sessão Pública, de segunda à sexta feira, no horário de expediente das 9h
às 16h – Prefeitura Municipal de Iracemápolis.
– Não serão autenticados quaisquer documentos durante o tramite do credenciamento.
– A documentação referente à “Habilitação” deverá ser entregue em envelope fechado,
indevassável, contendo em sua parte externa as seguintes informações:
RAZÃO SOCIAL – (Dispensado se o envelope for timbrado)
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020
– A empresa vencedora deverá manter válidas as condições de sua Habilitação durante toda a
vigência contratual.
8 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE
– O pagamento correspondente à prestação de serviços será efetuado mensalmente em até
30 (trinta) dias, após a entrega da nota fiscal e aprovação do gestor e fiscal do contrato,
considerando-se como mensalidade o valor do serviço prestado pelo quantitativo de veículos
monitorados.
– Os preços de cada serviço, consignados no Anexo I, serão fixos, e não poderão ser
reajustados, pelo período de 12 (doze) meses, após este período os preços poderão ser
reajustados, utilizando-se o IPCA ou outro índice que o substitua acordado entre as partes.
– Serão pagos os serviços efetivamente solicitados e devidamente realizados e atestados.
9 – DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO PREGÃO
– Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Pleno
Atendimento aos Requisitos de Habilitação, nos termos do modelo indicado no Anexo III deste
Edital e, em envelopes separados, a Proposta de Preços e a Documentação de
Habilitação.
– O julgamento ocorrerá pelo critério de Menor Preço Global, pela prestação dos serviços
contratados, observadas as especificações definidas neste Edital e em seu ANEXO I.
– A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
I – Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
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II – Que apresentem preço ou vantagem baseado exclusivamente em propostas ofertadas
pelos demais licitantes;
III – Que contiverem cotação de objeto diversos daqueles constantes neste Edital.
– Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, o Pregoeiro dará por encerrado o
certame, lavrando-se ata a respeito.
– As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
–Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superior àquela;
– Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no parágrafo anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os maiores descontos percentuais, até o
máximo de 3 (três). No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas,
independentemente do número de licitantes;
–O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais,
em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;
– O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de
lances.
– Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta
de menor preço.
– Será admitido o empate ou a redução do lance de no mínimo R$10,00 (dez reais) ou outro
valor acordado antes do início dos lances entre os licitantes e o Pregoeiro.
–Após este ato, serão classificadas, na ordem crescente dos valores unitários, as propostas
não selecionadas por conta da regra disposta no item 9.5.1, e aquelas selecionadas para a
etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.
– Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente
às penalidades constantes deste Edital.
– O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
preço.
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– O Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço ofertado pelo primeiro classificado,
decidindo motivadamente a respeito.
– Considerada aceitável a oferta de menor preço do lote, no momento oportuno, a critério do
Pregoeiro, será verificado o atendimento do proponente às condições habilitatórias estipuladas
neste Edital.
– Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão
ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação;
– A Prefeitura Municipal de Iracemápolis não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade
dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação.
– Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o
licitante será considerado habilitado e declarado vencedor.
– Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o proponente não atender às exigências
de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação,
podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada
sua aceitabilidade e a habilitação do proponente, seja declarada vencedora.
– O licitante adjudicado deverá adequar sua proposta ao seu lance ou negociação, no prazo
máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da realização do pregão. A não
apresentação ensejará aplicação das penalidades legalmente previstas, bem como sua
desclassificação.
– A adequação da proposta deverá atender a todos os requisitos estabelecidos nos lotes/itens
e dos presentes instrumentos convocatórios.
– Do ato público será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e
licitantes presentes.
– O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às
solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.
10 – DA FASE RECURSAL
– Dos atos do Pregoeiro caberá recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na
própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção,
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abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões, por meio de
memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra razões,
em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos autos.
– A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará
na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor
e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação;
– Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente;
– O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará
na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
– Não serão aceitos recursos efetivados através de ligação telefônica, via fax, via e- mail ou
verbais, devendo os mesmos obrigatoriamente ser protocolados no Serviço de Protocolo Geral
da PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS, sito à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 –
Centro – Iracemápolis–SP, CEP: 13495-000 sempre dirigidos ao Pregoeiro, informando o
número do PREGÃO em tela.

11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
– A adjudicação do objeto licitado será feita pelo Menor Preço Global, pela prestação dos
serviços contratados.
– Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor,
competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório.
– Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório.

12 –DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
– O contrato e seus aditamentos serão lavrados nesta Administração Pública.
– A contratada decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de
contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VIII.
– A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato,
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aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, da data
de convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da
Administração, sob pena de decair do direito à contração, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.
– É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação
prevista no art. 81 desta Lei.
– Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a
contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
13 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
13.1 – A despesa total decorrente da contratação ora licitada será atendida pelas dotações
orçamentárias do exercício de 2020 indicadas na Declaração de Adequação Orçamentária, para
atendimento de diversas Coordenadorias desta municipalidade.
14 - DO SUPORTE LEGAL
– Esta licitação é regulada pelos seguintes dispositivos legais:
– Constituição Federal;
– Constituição do Estado de São Paulo;
– Lei Orgânica Municipal;
14.1.4 – Lei Federal nº 10.520, de 17/07/02;
14.1.5 – Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93;
– Lei Complementar nº 123, de 14/12/06;
– Lei Complementar nº 147, de 07/08/14;
– Demais disposições legais aplicáveis à espécie.
15 - DA GARANTIA
– O prazo de garantia de funcionamento dos equipamentos e da prestação dos serviços se
manterá durante todo o período que o contrato estiver válido.
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– Durante o prazo de garantia a empresa prestará os serviços de assistência técnica, na oficina
(estrutura própria/rede autorizada/ in loco), efetuando manutenção corretiva dos rastreadores
e demais componentes, sem ônus para o município de Iracemápolis – SP.
– Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os
serviços e produtos em seu perfeito estado de uso, compreendendo inclusive substituições de
equipamentos, peças, ajustes e reparos necessários, trocas de chips de acordo com os manuais
e normas técnicas específicas.
– A manutenção corretiva será realizada sempre que necessária, inclusive nos finais de
semana.
– A empresa a ser contratada apresentará um relatório de visita/serviço contendo: data, hora
do chamado, início e término do atendimento, identificação do produto defeituoso, assinatura
do responsável técnico, as providências adotadas e as informações pertinentes a manutenção
realizada. O relatório deverá ser assinado pelo usuário ou responsável pela solicitação de
manutenção e enviado ao fiscal do contrato.
– A empresa contratada deverá reparar ou substituir o equipamento ou a parte porventura
defeituosa, dentro do prazo máximo de 04 (quatro horas), contadas a partir da disponibilização
do veículo pelo Setor de Transportes, no local onde o veículo estiver lotado. (TABELA ANEXA)
– A contratada deverá, obrigatoriamente, substituir em definitivo, aqueles equipamentos com
vícios de qualidade e/ou que tenham contabilizado mais de 02 (dois) chamados técnicos
durante o período de 90 (noventa dias).
– Fica a contratada proibida de cortar ou promover alterações nos chicotes elétricos dos
veículos de forma a acarretar a perda da garantia, ou qualquer outro produto que produza a
alteração da originalidade dos veículos do município de Iracemápolis – SP.
– A contratada deverá realizar os serviços de instalação, manutenção ou desinstalação do
equipamento sem danificar os veículos. Os equipamentos deverão ser instalados de forma a
dificultar o acesso de terceiros, devendo ser instalados no interior do veículo, protegidos do sol
e da água, considerando as características de cada tipo de veículo. O local da instalação deverá
dificultar ao máximo o acesso de pessoa não autorizada, A alimentação do equipamento deverá
ser derivada de qualquer ponto no sistema de eletricidade do veículo posterior à caixa de
fusíveis e não será permitida a instalação de baterias reserva. Se o serviço executado refletir
na perda da garantia do veículo, a empresa arcará com os gastos referentes às peças e serviços
cobertos pela garantia.
– Os cartões/chaves de identificação dos condutores/motoristas que apresentarem defeito/mal
funcionamento, deverão ser substituídos sem ônus adicional. Caso o usuário tenha dado causa,
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o mesmo será resposto pela Contratada, fazendo jus ao recebimento do valor previsto no
contrato.

16 – DISPOSIÇÕES GERAIS
– O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado

ou

a

inverdade

das

informações

nele

contidas

implicará

na

imediata

desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções
administrativas, civis e penais cabíveis.
– A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será responsável por todas as
transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e
verdadeira sua proposta e lances.
– Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original
ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes de licitantes
desqualificadas e envelopes “Proposta Comercial” das licitantes inabilitadas.
– Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, oPregoeiro poderá, a
seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.
–

Toda

a

documentação

apresentada

neste

ato

convocatório

e

seus

anexos

são

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento
e se omita em outro, será considerado especificado e válido.
– Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor,
deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Pregão.
– O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto às licitantes,
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no §
3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93.
– Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em
cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo
Pregoeiro ou Equipe de Apoio;
– O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a
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desclassificação da proposta.
– As decisões da autoridade superior e do Pregoeiro serão publicadas por afixação no átrio da
Prefeitura Municipal de Iracemápolis.
– A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e
condições inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que
disciplinam a matéria.
– Apresente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Prefeitura
Municipal revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante
ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes
da licitação.
– A Prefeitura Municipal poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura.
– As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
– As proponentes intimadas a prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverão fazê-lo
no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação / inabilitação.
– O resultado do presente certame e demais atos pertinentes serão divulgados no
endereço eletrônico http://www.iracemapolis.sp.gov.br” Licitações”.
–A apresentação da Proposta de Preços implica na aceitação plena e total das condições deste
Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei Federal n.º
8.666/93 e alterações posteriores.
– Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a
PREFEITURA, não será em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
– Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
– A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS não aceitará, sob nenhum pretexto, a
transferência de responsabilidade do licitante vencedor para outras entidades.
– A Administração se reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou
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em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie de acordo com o previsto no artigo
49 da Lei Federal n.º 8.666/93.
– Os licitantes responderão pela veracidade dos dados e declarações por eles fornecidos, sob
as penas da Lei.
–Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Limeira/SP.

Iracemápolis/SP, 26 de junho de 2020.

LUIS PAULO RIZARDI
DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020
OBJETO
Contratação
de
empresa
especializada
para
prestação
de
serviços
de
Monitoramento/Rastreamento via Satélite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalação
de módulos rastreadores em comodato e a disponibilização de software de gerenciamento com
acesso via Web, para gestão de frota da Prefeitura de Iracemápolis, incluindo o fornecimento
de equipamentos a título de comodato, componentes e licença de uso de software e os
respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de
funcionamento.
JUSTIFICATIVA
A contratação visa garantir o aperfeiçoamento do gerenciamento da frota de veículos do
município de Iracemápolis - SP, permitindo o controle de performance dos veículos, horários
de utilização, eventual ociosidade e demais informações para gestão adequada da frota.
O serviços de rastreamento de veículos apresenta, dentre outras, as seguintes vantagens:










Localização imediata dos veículos da frota
Auxílio no planejamento de viagens e na composição de rotas
Auxílio na verificação de diversos elementos correlatos aos veículos, como: consumo
de combustível, quantidade de horas em operação e referencias de data, local e hora
de movimentação.
Auxílio no controle de diárias
Identificação de condutor em face de multas
Estudo da quiilometragem rodada (dia, mês e ano)
Controle de horas em estacionamento
Outros

VIGÊNCIA DO CONTRATO
O instrumento contratual terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura, podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a Administração, na forma do art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e posteriores
alterações.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
A prestação de serviço deverá ser executada por 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias da
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semana, inclusive feriados e finais de semana.
A contratada deverá possuir plataforma de acompanhamento de serviços, que permita ao
município de Iracemápolis – SP, (mediante identificação e senha do gestor), realizar consultas,
emitir e visualizar relatórios, visualizar em tempo real o monitoramento a partir de qualquer
estação de trabalho da administração, por intermédio de navegador Web, utilizando protocolo
HTTPS.
O software deverá ser capaz de disponibilizar logs de acesso (rastreabilidade).
A empresa deverá fornecer suporte técnico para os softwares e comunicação de dados.
O software da solução de rastreamento deverá ser instalado em uma infraestrutura externa
aos datacenters do município de Iracemápolis, sendo que a Contratada deve assegurar que em
período de manutenção destes servidores, não será afetada a continuidade da prestação do

serviço implantado, devendo manter tal condição durante toda a execução do
contrato.
O software a ser fornecido deverá conter inclusive:


Local, data e hora da utilização em tempo real de cada veículo



Cadastramento de motoristas usuários



Bloqueio remoto



Aplicação de cercas de movimentação de veículos



Consulta 24 horas, inclusive para celulares



Consulta por faixa de horário



Consulta por motorista



Consulta por placa



Totalizador da quantidade de quilometros (dia, mês e ano)



Alertas e avisos de ocorrencias



Alertas para eventos a serem cadastrados



Cadastro dos veículos por Coordenadoria



Dispositivos i-Button para veículos em manutenção, diferente dos usuais

Obs.: 1 - eventuais cadastramentos, inclusões, exclusões e alterações de dados do veículos serão
objeto de senha de administrador.
Obs.: 2 – a empresa adjudicada receberá a listagem dos usuários com permissão de acesso à nível
de usuário somente.

É vedada a empresa contratada ativar qualquer opção para ouvir/gravar conversa no
dispositivo de rastreamento instalado nos veículos, correndo o risco de sofrer sanções
contratuais e demais implicações legais aplicáveis.
Todos os equipamentos a serem instalados pela empresa contratada nos veículos, deverão
obedecer ao regime de Comodato.
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Após o término do Contrato, a empresa deverá desinstalar os equipamentos sem ônus para o
município de Iracemápolis - SP, conforme cronograma (data/hora/local) de agendamento a ser
fornecido pelo Setor de Transportes da CONTRATANTE.
Fica assegurado que o valor unitário pago a contratada, cobrirá as despesas de
instalações/desinstalações/reinstalações dos equipamentos. Não será considerado para fins de
nova cobrança de instalação/desinstalação pela Contratada, os remanejamentos de aparelhos
rastreadores dos veículos, que ocorrerem por necessidade de substituição de veículo, seja pelo
tempo de uso, quilometragem rodada ou avaria.
Em caso de sinistro, onde seja decretada a perda total do veículo, a retirada do aparelho
rastreador deverá ocorrer no local onde o veículo se encontrar sem custos ao Contratante.
A fiscalização e o acompanhamento serão realizados pelo Setor de Transportes que ao verificar
algum problema na execução dos serviços deverá providenciar a notificação à CONTRATADA.
A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do
contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a
qualidade desejada. A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exonera nem diminui
a completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às
condições pactuadas na contratação dos serviços.
1.1 A fase de implantação dos rastreadores abrangerá a instalação dos equipamentos e
treinamento dos usuários e deverá ter início no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da
Ordem de Serviços, após a assinatura do contrato. A fase de implantação não terá duração
superior a 30 (trinta) dias, salvo motivo de força maior ou caso fortuito devidamente justificado
e aceito pelo município de Iracemápolis - SP.
Inerente ao prazo de execução do serviço, a contratada disporá de 15 (quinze) dias corridos
para providenciar as instalações, serviços e materiais necessários para início da prestação do
serviço de rastreamento.
Todo deslocamento que se fizer necessário para a prestação do serviço solicitado, bem como,
todos os custos (despesas com veículos, motoristas, combustível, etc.) inerentes à instalação
correrá por conta da CONTRATADA.
A empresa contratada deverá disponibilizar em seu software a exportação de relatórios de
rastreamento e dados disponíveis, em planilha eletrônica CSV, EXCELL, PDF e TXT.
Da mesma forma a empresa deverá disponibilizar à Contratante, mensalmente, back up dos
dados de movimentação armazenados no sistema.
O objeto inclui o fornecimento dos equipamentos (comodato), componentes e licença de uso
de software e os respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico
e garantia de funcionamento.
1.2 A empresa deverá fornecer, no mínimo, 70 (setenta) cartões de identificação dos
condutores (RFID), devendo considerar uma quantidade de até 25% para eventual reposição.
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A empresa vencedora deverá possuir uma central de operações para atendimento e suporte
24 (vinte e quatro) horas durante 07 (sete) dias por semana. Caso a central não esteja
localizada em São Paulo/SP, deverá disponibilizar número de contato local (São Paulo) ou 0800
para a realização do referido contato/suporte.
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Caso ocorram danos aos veículos da frota do município de Iracemápolis, decorrentes de ação
ou omissão da empresa ou por terceiros por ela indicada, erro ou imperícia, na condução ou
execução dos serviços, inclusive na instalação ou desinstalação de seus equipamentos
(rastreadores e demais componentes) e, constatado o dano, a contratada, de pronto, os
reparará.
Fornecer todo insumo, material, equipamento e pessoal para a instalação / desinstalação
/ atualização e assistência técnica de equipamentos necessários para a execução do objeto do
contrato, nos termos da legislação vigente.
Responsabilizar-se pelos encargos referentes aos seus funcionários: trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, bem como por todos os tributos incidentes sobre a
atividade e, ainda, pelas indenizações resultantes da execução do contrato (conforme exigência
legal), salários, férias, 13º salário, seguros diversos, acertos trabalhistas e outros que por
ventura venha, a ser criados.
Manter preposto homologado durante todo o período de vigência do contrato, para representála administrativamente.
A empresa vencedora deverá manter em sigilo toda e qualquer informação relativa ao
rastreamento dos veículos.
A empresa vencedora deverá ministrar inicialmente treinamento para no mínimo 05 (cinco)
funcionários do município de Iracemápolis, referente a utilização do software de rastreamento,
a ser realizado nas dependências do município de Iracemápolis - SP. Visando maior eficiência
na utilização do sistema, a Contratada disponibilizará no mínimo uma vez ao mês a visita
técnica presencial para análise junto ao Setor de Transportes das informações geradas pelo
sistema, apontando e realizando quando necessário, ajustes visando usufruir o sistema de
forma adequada e completa possível.
A instalação dos equipamentos nos veículos será realizada através da estrutura própria ou rede
autorizada indicada pela Contratada no Estado de São Paulo. Considerando que tods os veículos
que compõem a frota do município de Iracemápolis - SP se encontram lotados dentro do
município, poderá, mediante agendamento entre as partes, haver instalação nos locais onde
encontram-se os veículos, cabendo ao município de Iracemápolis – SP, sempre que possível o
agrupamento de um maior número de veículos de uma mesma região.
A empresa contratada deverá instalar ou desinstalar o equipamento dentro do prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da disponibilização do veículo pelo município
de Iracemápolis - SP, no local acordado entre as partes.
2.1 É de inteira responsabilidade da empresa contratada, a comunicação de dados do aparelho,
incluindo os custos para que a mesma aconteça.
2.2 – A empresa adjudicada deverá apresentar, de acordo com a Legislação ANATEL as
referidas licenças afetas aos equipamentos.
2.3 – Constatado eventual defeito elétrico no veículo devidamente apurado e fundamentado
técnicamente - através de laudo de empresa especializada - confirmando que a pane ocorreu em
face dos serviços da empresa adjudicada neste certame, esta empresa deverá arcar com todo os
custos de manutenção até a devida e definitiva correção do problema sempre amparado pelo
critério da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

3. GARANTIA
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O prazo de garantia de funcionamento dos equipamento e prestação dos serviços se manterá
durante todo o período que o contrato estiver válido.
Durante o prazo de garantia a empresa prestará os serviços de assistência técnica, na oficina
(estrutura própria/rede autorizada/ in loco), efetuando manutenção corretiva dos rastreadores
e demais componentes, sem ônus para o município de Iracemápolis – SP.
Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os
serviços e produtos em seu perfeito estado de uso, compreendendo inclusive substituições de
equipamentos, peças, ajustes e reparos necessários, trocas de chips de acordo com os manuais
e normas técnicas específicas.
A manutenção corretiva será realizada sempre que necessária, inclusive nos finais de semana.
A empresa a ser contratada apresentará um relatório de visita/serviço contendo: data, hora do
chamado, início e término do atendimento, identificação do produto defeituoso, assinatura do
responsável técnico, as providências adotadas e as informações pertinentes a manutenção
realizada. O relatório deverá ser assinado pelo usuário ou responsável pela solicitação de
manutenção e enviado ao fiscal do contrato.
A empresa contratada deverá reparar ou substituir o equipamento e sanar eventuais problemas
de software ou a parte porventura defeituosa, dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro
horas), contadas a partir da disponibilização do veículo pelo Setor de Transportes, no local
onde o veículo estiver lotado. (TABELA ANEXA)
A contratada deverá, obrigatoriamente, substituir em definitivo, aqueles equipamentos com
vícios de qualidade e/ou que tenham contabilizado mais de 02 (dois) chamados técnicos
durante o período de 30 (trinta dias).
Fica a contratada proibida de cortar ou promover alterações nos chicotes elétricos dos veículos
de forma a acarretar a perda da garantia, ou qualquer outro produto que produza a alteração
da originalidade dos veículos do município de Iracemápolis – SP.
A contratada deverá realizar os serviços de instalação, manutenção ou desinstalação do
equipamento sem danificar os veículos. Os equipamentos deverão ser instalados de forma a
dificultar o acesso de terceiros, devendo ser instalados no interior do veículo, protegidos do sol
e da água, considerando as características de cada tipo de veículo. O local da instalação deverá
dificultar ao máximo o acesso de pessoa não autorizada, A alimentação do equipamento deverá
ser derivada de qualquer ponto no sistema de eletricidade do veículo posterior à caixa de
fusíveis e não será permitida a instalação de baterias reserva. Se o serviço executado refletir
na perda da garantia do veículo, a empresa arcará com os gastos referentes às peças e serviços
cobertos pela garantia.
Os cartões/chaves de identificação dos condutores/motoristas que apresentarem defeito/mal
funcionamento, deverão ser substituídos sem ônus adicional. Caso o usuário tenha dado causa,
o mesmo será resposto pela Contratada, fazendo jus ao recebimento do valor previsto no
contrato.
4 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
O serviço de monitoramento deverá contemplar, no mínimo, a disponibilização dos serviços de
monitoramento, rastreamento e localização dos veículos da frota do município de Iracemápolis
– SP, com identificação dos motoristas/condutores através de cartão (aproximadamente 70
cartões) ou chave-chaveiro, em todo território nacional, especialmente nos municípios do
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Estado de São Paulo informando a posição (localização em mapa digital) em tempo real.
Considerando a capilaridade de atuação da administração, e constantes deslocamentos
inclusive de seus gestores e supervisores, deverá também estar contemplada a disponibilização
do sistema de localização dos veículos através de aplicativo para celular (mobile) compatível
com sistema Android.
Disponibilizar relatórios de tempo de permanência em locais pré-determinados.
Enviar mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês, um CD contendo o rastreamento do
mês anterior, de todos os veículos, contendo os relatórios em PDF e Excel descritos no item
7.28 deste termo de referência.
Dispor no sistema de, no mínimo, acesso imediato a relatórios de posições dos últimos 03
(três) meses. Caso o Município de Iracemápolis – SP, necessite de relatório de período anterior
aos últimos 03 (três) meses, a Contratada terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para
enviar, via e-mail, o relatório solicitado.
Deverá ser alimentado na base de dados da Contratante com as informações de coordenadas
(latitude x longitude), velocidade, veículo ligado, endereço dos locais de todos os veículos por
data e hora.
Possuir alarme que demonstre, para o fiscal do contrato, que o equipamento foi desligado ou
desativado.
Manter os dados do rastreamento de toda frota institucional do município de Iracemápolis SP
disponível para consulta por até 180 (cento e oitenta) dias do término do contrato.
Disponibilizar, a cada 03 (três) meses, cópia de segurança dos dados do rastreamento em
formato eletrônico para o Setor de Transportes sem ônus para a instituição (Arquivos com
formato CSV).
Monitorar rotas percorridas.
Disponibilizar histórico de percurso.
Monitorar as velocidades atingidas por veículo.
Monitorar o perfil do condutor do veículo monitorado (aceleração, frenagem e velocidade).
Possibilitar a construção de áreas geograficamente delimitadas no mapa digital
(geocercas/cercas eletrônicas), com alarmes de entrada e saída, que demonstrem a
extrapolação das referidas cercas. As configurações das cercas/locais de interesse/identificação
de unidades serão realizadas pela Contratada a partir de informações encaminhadas pela
CONTRATANTE.
Definir perfis que possibilitem a no mínimo 20 (vinte) usuários, simultaneamente, monitorar
ou visualizar individualmente, parcialmente ou totalmente veículos, relatórios, geocercas
conforme perfis de uso a serem definidos/estabelecidos pelo administrador do
sistema do município de Iracemápolis - SP. O sistema deverá permitir que a senha seja
posteriormente alterada pelo usuário.
Permitir a visualização individual, parcial e global de todos os veículos no mapa.
O usuário deverá poder “clicar” nos veículos e obter as seguintes informações: lotação do
veículo, placa do veículo, data/hora proveniente do GPS, velocidade proveniente do GPS,
direção do veículo proveniente do GPS, estado da ignição e logradouro corrente. Posição
atualizada no mínimo a cada 02 (dois) minutos com log de posicionamento a cada 01 (um)
minuto e, em áreas de sombras pela comunicação, acumular estas informações no dispositivo
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até que ele possa transmitir pela rede GPRS. No caso de o veículo permanecer parado com a
ignição desligada, a posição do mesmo deverá ser atualizada a cada 30 (trinta) minutos.
Possuir mapa atualizado digital de todo o território nacional, principalmente do Estado de São
Paulo, com arruamento, online.
Emitir relatório de ignição/motor parado.
Emitir relatório de eventos e alarmes incluindo os de acionamento do botão de pânico.
Emitir relatório de parada.
Emitir relatório de excesso de velocidade.
Emitir relatório de distância percorrida.
Emitir relatório de horários de utilização do veículo dentro e fora do expediente por veículo
monitorado.
Emitir relatório de ociosidade por veículo.
Emitir relatório de ociosidade do veículo comparado com status de ignição.
Emitir relatório de frenagem brusca.
Emitir relatório de aceleração brusca.
Emitir relatório analítico descriminado por onde o veículo passou.
Emitir relatório resumo de utilização do(s) veículo(s) devendo conter: Identificação: período
consultado, placa do veículo e local de lotação do veículo. Operação: horário e local do início
da operação, horário e local do término da operação, tempo total em operação, tempo total do
veículo ligado, tempo total parado, tempo total ligado parado e % (porcentagem) tempo ocioso.
Velocidade e Distância: Velocidade média, Velocidade máxima, Nº de vezes que excedeu a
velocidade, Duração/tempo que se permaneceu acima da velocidade máxima, hodômetro
inicial, hodômetro final, distância total percorrida. Paradas com o veículo ligado acima de 05
(cinco) minutos (indicar local, horário de início e duração) e Relação de eventos com o
veículo: relação com os dados dos eventos ocorridos com o veículo (eventos parametrizados
no sistema: aceleração brusca, frenagem brusca, saída da área delimitada pela geocerca,
excesso de velocidade e etc.)
Permitir o cadastramento dos motoristas e condutores, incluindo a jornada de trabalho dos
mesmos, visando a possibilidade de emissão de relatórios sintéticos e analíticos de utilização
de veículo(s) por motorista no período, onde deverá constar o início da utilização, término,
total de horas de utilização, total de horas ociosas, total de horas utilizando o veículo após o
horário previsto de término de jornada, totalizando ao final cada uma das situações descritas.
A identificação dos motoristas e condutores validando a utilização dos veículos será feita a
partir da utilização de cartão (RFID). Aproximadamente 70 cartões. Ao término do prazo de
vigência 12 (doze) meses, todos os cartões em utilização permanecerão com a CONTRATANTE.
Permitir o bloqueio/desbloqueio do veículo através de comandos enviados pelo Gestor do
contrato.
Possuir GPS supersense com opção de utilização da antena interna ou externa.
Rastreador possuir tecnologia Dual-Chip ou Single Chip desde que este venha acompanhado
de chip com tecnologia de telemetria de multioperadoras.
A empresa contratada deverá arcar com os custos dos serviços de comunicação de dados
necessários a prestação de serviço, sem qualquer ônus adicional para ao município de
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Iracemápolis – SP.
Considerando que os dados armazenados na base da contratada são do município de
Iracemápolis - SP, a empresa CONTRATADA deverá autorizar o acesso ao banco de dados para
consulta em até 180 (cento e oitenta) dias do término do prazo contratual. Os relatórios a
serem gerados pelo sistema, deverão permitir emissão para: veículo específico, grupo de
veículos e geral da frota.
Poderá ser solicitado pela CONTRATANTE durante a execução do contrato a elaboração de
relatórios personalizados visando melhor atendimento das demandas da administração, tendo
estes como origem os dados/informações resultantes do objeto do contrato, sem ônus adicional
para a administração. O prazo para atendimento deste tipo de demanda deverá ser de no
máximo 15 (quinze) dias corridos a partir da solicitação.
Considerando que as novas aquisições e demais ocorrências possíveis com a frota, as
informações constantes na tabela quanto aos modelos dos veículos, retratam a situação atual
da frota, podendo esta ser alterada no decorrer do processo/contratação, não gerando a
contratada direito de cobrança de ônus adicional.
Nos casos onde os veículos e equipamentos que poderão por suas próprias características
inviabilizarem o atendimento de alguma condição/solicitação aqui expostas, tal situação não
será considerada descumprimento contratual.
A empresa detentora do contrato deverá ainda:
a) Solucionar questões de software em até 24 horas da data de solicitação pela Prefeitura
b) Efetuar, sem custos adicionais, a atualização de sofware em até 24 horas da data de
solicitação pela Prefeitura
c) Efetuar, sem custos adicionais, novas capacitações além das a atualização de sofware em
até 24 horas da data de solicitação pela Prefeitura
d) Efetuar, sem custos adicionais, novos treinamento (até 5) de acordo com a conveniência e
solicitação pela Prefeitura
e) Efetuar, sem custos adicionais, a substituição de equipamentos GPS eventualmente sem
funcionamento adequado em até 24 horas da data de solicitação pela Prefeitura, desde que
o defeito não seja de autoria do motorista.
5. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
Os equipamentos de rastreamento com telemetria a serem utilizados na prestação dos
serviços, deverão estar com a certificação da ANATEL válida, serem novos e de primeiro uso.
O equipamento deverá apresentar as seguintes características mínimas:
Tecnologia de Comunicação GSM/GPRS DUAL CHIP OU SINGLE CHIP desde que acompanhado
de chip de telemetria multioperadoras.
Tecnologia de Localização GPS supersense.
Antenas internas e entrada de antena externa.
Bateria interna.
Mínimo de duas Entradas Digitais.
Mínimo de duas Saídas Digitais.
Acelerômetro.
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Transmissão GPRS com garantia de segurança dos dados.
GPRS classe 8 ou superior.
Botão de Pânico.
Sensor hodômetro – Deverá permitir setar na memória o hodômetro que estiver real no painel
do veículo no momento da instalação, possibilitando que o software transmita o hodômetro
real e atualizado do veículo (quando aplicável).
O equipamento fornecido pela contratada deverá ter a capacidade de armazenamento em
memória local mínima de 2.000 (duas mil) posições ou superior, possibilitando a reconstrução
dos trajetos percorridos, inclusive nos locais onde houver perda do sinal de comunicação.
Relatório de Frenagem e Aceleração brusca.
Relatório de Bloqueio.
Leitor de RFID – para identificação do condutor/motorista através de cartão interligado ao
módulo de rastreamento.
Encaminhar especificações técnicas dos equipamentos/acessórios a serem fornecidos para o
atendimento do previsto neste Termo de Referência.
Acompanhamento em tempo real dos carros e motoristas. A plataforma deve enviar todos os
dados gerados de 5 em 5 segundos para o sistema (atualização).
Além de apresentar todos as vias as quais os carros passaram, a plataforma deve apontar
todos os locais visitados, os horários de chegada e de saída, o tempo de permanência no local
(dados computados acima de três minutos), a quilometragem rodada, estimativa de gasto de
combustível, velocidades do percurso, distinção de motor ligado em transito e motor ligado
com o carro parado. Deverá ser possível extrair relatórios a qualquer momento (períodos
diários ou mensais).

Os dados nunca devem devem ser descartados, portanto sempre haverá acesso livre aos
mesmos.
A plataforma deve possibilitar incluir os endereços a serem visitados e calcular
automaticamente a melhor rota a ser realizada por cada carro. O objetivo é reduzir
quilometragem, reduzir o gasto de combustível e aumentar a produtividade.
6. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
nº 8.666, de 1993.
A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referência.
A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de
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controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados Termo de Referência,
quando for o caso.
O fiscal ou responsável do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos
no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: qualidade e forma de uso.
O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme
o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de
Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que tipificar:
 inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
 ensejar o retardamento da execução do objeto;
 fraudar na execução do contrato;
 comportar-se de modo inidôneo;
 cometer fraude fiscal;
 não mantiver a proposta.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 7 (sete) acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
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suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas e os profissionais que:
i) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
ii) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
iii) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

7 - DA FROTA ATUAL:
a) Equipamentos e Máquinas Agrícolas

b) Veículos Leves, Médios e Pesados:
ANEXO I -RELAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DE IRACEMÁPOLIS – SP
PLACA

MODELO

SETOR

MARCA

COMBUSTIVE L

AQUISIÇÃ O
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DTA0903
COB9287
FTW1576
CZA5101
GUK2677
EEF3132
ELE4590
NJK4345
DBS4842
DBS4843
DBS4844
DBS4847
DBS4849
DBS4850

DBS4852
DBS4853
DBS4855
DJM1377
DBS4860
DJM8006

KWID

COORDENADORIA DE SAUDE

BUS

COORDENADORIA DA
EDUCAÇÃO

INTERNATIONAL

SERVIÇOS URBANOS

VOLARE LOTAÇÃO

SERVIÇOS URBANOS

SAVEIRO CL 1.6

S.A.E. - AGUA

RENAULT
MERCDES
INTERNACION
AL
MARCOPOLO

KOMBI LOTAÇÃO

COORDENADORIA DEFESA
CIVIL
COORDENADORIA DE
EDUCAÇÃO

DIESEL

07/10/2019

DIESEL
DIESEL
GASOLINA

FIAT

GASOLINA

COORDENADORIA DA
EDUCAÇÃO

VW 13.180 EURO

01/01/2019

VOLKSWAGEN

DOBLO RONTAN A COORDENADORIA DA SAUDE
BUS

FLEX

MERCEDES

DIESEL

VOLKSWAGEN

DIESEL

VOLKSWAGEN

GASOLINA

DOBLO ELX 1.8

COORDENADORIA DA SAUDE

FIAT

GASOLINA

ASTRA SEDAN AD

SERVIÇOS URBANOS

CHEVROLET

GASOLINA

DOBLO DLX 1.8

COORDENADORIA DA SAUDE

FIAT

GASOLINA

COORDENADORIA DA SAUDE

PEUGEOT

DIESEL

CHEVROLET

DIESEL

BOXER M3 3 0M
HD
S-10 COLINA S

COORDENADORIA DEFESA
CIVIL

WV BORA,

COORDENADORIA DA SAÚDE

VOLKSWAGEN

GASOLINA

VW GOL 1.6

GUARDA MUNICIPAL

VOLKSWAGEN

GASOLINA

PEUGEOT

DIESEL

VOLKSWAGE
N

DIESEL

BOXER F3 5 0MH
BUS
KOMBI LOTAÇÃO
BUS

COORDENADORIA DE
EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DA
EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE
EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DA
EDUCAÇÃO

VOLKSWAGEN

GASOLINA

VOLKSWAGEN

DIESEL

14/05/2014

24/05/2002
02/05/2007

03/10/2016

07/10/2019
08/04/2011
27/10/2006
27/12/2007
30/04/2007
11/07/2008
05/09/2009
23/02/2010

23/09/2010

01/09/2010

14/09/2010

10/02/2009

09/12/2011

15/04/2014
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DBS4861
DBS4862
DBS4863
DBS4864
DBS-

15.190 EOD E.
15.190 EOD E.H
15.190 EOD E.S
15.190 EOD E.S

COORDENADORIA DE
EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE
EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE
EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE
EDUCAÇÃO

VOLKSWAGEN

DIESEL

VOLKSWAGEN

DIESEL

VOLKSWAGEN

DIESEL

VOLKSWAGEN

DIESEL

GOL 1.6

GUARDA MUNICIPAL

VOLKSWAGEN

GASOLINA

SAVEIRO 1.6 CS

S.A.E. - AGUA

VOLKSWAGEN

GASOLINA

PALIO ELX

COORDENADORIA FINANÇAS

FIAT

ALCOOL

BYX1139

VAN

COORDENADORIA DA
EDUCAÇÃO

BVT9190

VAN

COORDENADORIA DA
EDUCAÇÃO

4865
DBS4868
CZA5087

CZA5102

STRADA WORKING

FII6839

VOYAGE

FVD4817

VOYAGE

EAJ5779
FOL4158

GSP6870
CMB8900
CMW8959
EOB9575
EOB9576
EOB9577

COORDENADORIA DEFESA
CIVIL
COORDENADORIA DA SAUDE
COORDENADORIA DA SAÚDE

RENAULT
RENAULT

20/04/2012

13/03/2000

17/07/2002

VOLKSWA
GEN

GASOLINA

14/09/2018

VOLKSWAGEN

GASOLINA

14/09/2018

CHEVROLET

GASOLINA

FIAT

GASOLINA

S.A.E. - AGUA

VOLKSWAGEN

GASOLINA

MONTANA ENGESI

COORDENADORIA DA SAUDE

CHEVROLET

GASOLINA

JUMPER V3 5LH 2

COORDENADORIA DA SAUDE

CITROEN

DIESEL

VOLKSWAGEN

GASOLINA

VOLKSWAGEN

GASOLINA

EDUCAÇÃO

16/04/2012

GASOLINA

S.A.E. - AGUA

NOVO VOYAGE 1.

20/07/2011

FIAT

FIAT STRADA WO

SAÚDE

20/07/2011

01/01/2019

COORDENADORIA DA SAÚDE

COORDENADORIA DE

1

DIESEL

ETHYOS

COORDENADORIA DA

20/07/201

21/01/2019

SERVIÇOS URBANOS

NOVO GOL 1.0 C

1

DIESEL

MONTANA CONQUE

SAVEIRO CL 1.6

20/07/201

TOYOTA

FEX

10/02/2011

23/05/2018

09/03/2009

18/04/2002

13/11/2006

01/08/2012

02/11/2013

18/09/2013
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EOB9578
EOB9599
DNE5810
DQS9974
FLG0550
FTN5039
FZS0237
GEO3698
DBA6887
FRF6922
GEF6725
GDU9539
FTC3062
FMS-5989
EEF-3208
DJP-9695
BPO-5784
BNZ-9645
EWF-4253
PMI-0001
PMI-0002

NOVO VOYAGE 1.

VOLKSWAGEN

GASOLINA

CHEVROLET

GASOLINA

VOLKSWAGEN

GASOLINA

VOLKSWAGEN

GASOLINA

COORDENADORIA DA SAUDE

CHEVROLET

GASOLINA

SPACEFOX TREND

GUARDA MUNICIPAL

VOLKSWAGEN

GASOLINA

VM AMAROK PICK

COORDENADORIA DA SAUDE

VOLKSWAGEN

DIESEL

SPIN 1.8L MT L

COORDENADORIA DA SAUDE

CHEVROLET

GASOLINA

FRONTIER 4X4

COORDENAORIA DA SAÚDE

NISSAN

DIESEL

TOYOTA

GASOLINA

CITROEN

GASOLINA

CHEVROLET

GASOLINA

VOLKSWAGEN

GASOLINA

VOYAGEM CL MBV

COORDENADORIA DA
SAUDE

VOLKSWAGEN

FLEX

AMBULÂNCIA

COORDENADORIA DA
SAUDE

CITROEN

DIESEL

AMBULÂNCIA

COORDENADORIA DA
SAUDE

MERCEDES

DIESEL

AMBULÂNCIA

COORDENADORIA DA
SAUDE

PEUGEOT

DIESEL

AMBULÂNCIA

COORDENADORIA DA
SAUDE

RENAULT

DIESEL

CHEVROLET

FLEX

SPIN 1.8L MT L
VW SAVEIRO 1.6
SAVEIRO 1.6
CLASSIC LS

ETIOS HB XS 15
AIRCROSS M FEE
SPIN 1.8L MT L
VOYAGE CL MBV

SPIN
RETROESCAVADEIR
A
RG140.R

COORDENADORIA DA SAUDE
COORDENADORIA DE
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS URBANOS
CORDENADORIA DO
PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DA
PROMOÇÃO SOCIAL
COORDENADORIA DA
PROMOÇÃO SOCIAL
COORDENADORIA DA
PROMOÇÃO SOCIAL
COORDENADORIA DA
PROMOÇÃO SOCIAL

GUARDA MUNICIPAL
COORDENADORIA DE
SERVIÇOS URBANOS

DIESEL

COORDENADORIA DE
SERVIÇOS URBANOS

DIESEL

23/10/2013

02/10/2013

10/11/2010

02/03/2009

29/10/2014

02/02/2014

22/08/2014

09/10/2017

27/09/2017

21/07/2017

03/07/2017

18/08/2016

27/07/2016

14/09/2018

10/08/2009

02/09/2013

01/01/2019

16/01/2019

01/09/2019

01/01/2007

01/01/2007
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PMI-0003

COORDENAORIA DE
SERVIÇOS URBANOS

RG140.B

DBS-4859

COORDENADORIA DA
EDUCAÇÃO

VOLKSWAGEN

GASOLINA

GOL

COORDENADORIA DA
SAÚDE

VOLKSWAGEN

FLEX

GOL

COORDENADORIA DA
SAÚDE

VOLKSWAGEN

FLEX

GOL

COORDENADORIA DA
SAÚDE

VOLKSWAGEN

FLEX

GOL

COORDENADORIA DA
SAÚDE

VOLKSWAGEN

FLEX

KOMBI

Reserva
Locado
Cismetro
01
Reserva
Locado
Cismetro
002
Reserva
Locado
Cismetro
003
Reserva
Locado
Cismetro
004

DIESEL

05/06/2006

15/12/2011

TOTAL 67 VEICULOS

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
7.1 - Endereços para instalação

LOCAL
SEDE

ENDEREÇO
Prefeitura RUA

Municipal

CEP

Antonio 13495-000

CIDADE

CONTATO

Iracemápolis

19-34569200

Iracemápolis

19-34563537

de Joaquim

Iracemápolis - SP

Fagundes, 237 –
Centro

Setor de

Rua

Jose 13495-000

Transportes

Ometto,

365,

Centro

8 – DO VALOR ESTIMADO
– O valor mensal estimado para contratação dos serviços desta licitação é de até R$ 4.795,19
(quatro mil setecentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos), perfazendo o
valor para 9 (nove) meses, o equivalente de R$ 43.156,71 (quarenta e tres mil, cento e
cinquenta e seis reais e setenta e um centavos).
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ANEXO II
MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N º 13/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
53/2020
(Papel timbrado da licitante)

Pelo

presente

instrumento,

, com sede na
infra-assinado, credencia o Sr.(a)

a

empresa

,

CNPJ

nº

, através de seu representante legal
, portador do RG nº

,

expedida pela SSP/SP, a que confere e concede amplos e gerais poderes para em seu nome,
participar do certame na modalidade Pregão Presencial nº 13/2020, conferindo-lhe poderes
especialmente para a formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes
ao pregão, na sessão única de julgamento, nos termos e para os fins do artigo 4º, da Lei
Federal nº 10.520/2002, principalmente concede poderes específicos para formular lances,
negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição, emitir declarações em nome da
outorgante e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante
legal) Carimbo da Empresa
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ANEXO III
PROPOSTA DE PRECOS
(Modelo)
A

empresa,

estabelecida

na

, inscrita no CNPJ/MF sob n°
, propõe à
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS, proposta de preços em estrito cumprimento
ao previsto no edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2020, para prestação de serviços de
Monitoramento/Rastreamento via Satélite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalação
de módulos rastreadores em comodato e a disponibilização de software de gerenciamento com
acesso via Web, para gestão de frota da Prefeitura de Iracemápolis, incluindo o fornecimento
de equipamentos a título de comodato, componentes e licença de uso de software e os
respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de
funcionamento, conforme especificações do Anexo I (Termo de Referência).
a) Elaboração da Proposta de Preços:
Item

Prestação de

Qtde

Serviços
01

Un.

Veículos

Serviços

Até 67

especializados

veículos

Mês

Valor

Valor

Valor Total

Mensal

Mensal

Anual

Unitário

Total

R$

R$

R$

de monitoramento/
rastreamento

de

veículos

com

transmissão

de

dados na tecnologia
GPS/GSM/GPRS com
instalação

e

fornecimento

de

equipamentos

e

software
comodato
integrando

em
via

web

logística e

gerenciamento de frota

34
Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 - Centro, Iracemápolis – SP CEP: 13.495-000
Fone: (19) 3456-9226 Fax: (19) 3456-9248
licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Iracemápolis
Diretoria de Compras e Licitações
b) A proposta engloba, além do lucro, todas as despesas e custos, como tributos de qualquer
natureza, fretes, viagens e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com os serviços
do objeto da presente licitação.
c) Prazo de Entrega: conforme estabelecido no Anexo I – Termo de Referência.
d) Das Condições de Pagamento e Reajuste: conforme estabelecido no Edital.
e) Validade da Proposta:

(

) (mínimo de 60 dias).

f) Banco/Agência/Conta Corrente:
g) Declaramos que estamos de acordo com todas as condições estipuladas deste Pregão
Presencial e seus anexos, nos responsabilizamos pelo cumprimento da proposta que nos for
adjudicada.
,

de

de 2020.

(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal)
Carimbo da Empresa
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Eu

(nome

completo),

RG

nº

,

representante credenciado da
(Denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº

, DECLARO, sob

as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de
habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 13/2020,
realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS/SP,

,

de

de 2020.

(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal)
Carimbo da Empresa
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ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO AO PREGOEIRO NA FASE DE
CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES No.01 (PROPOSTA) E No. 02
(DOCUMENTAÇÃO)

ANEXO V
(MODELO)
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

(Razão social da empresa), com sede na

, por seu(s)

representante(s) legal(is) que esta subscreve(m) declara FORMALMENTE, para fins de
participação na Licitação Pregão Presencial nº 13/2020, promovida pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS, que não tem, bem como proíbe a existência atual ou futura, em
seu quadro de pessoal operacional ou administrativo, de empregados menores de 18 (dezoito)
anos, com jornada de trabalho no período noturno ou prestando serviços perigosos ou
insalubres, sendo proibida, também, para qualquer atividade, a admissão de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (catorze) anos.
Esta DECLARAÇÃO FORMAL tem a característica de compromisso em relação ao inciso XXXIII,
do artigo 7.º da Constituição Federal, considerado como elemento de habilitação nos termos do
inciso V, do artigo 27, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, incluído pela Lei
Federal n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999.
Data

(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal)
Carimbo da Empresa
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO “ME” E “EPP”
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020

A empresa

, CNPJ nº

, por meio

de seu representante legal abaixo assinado, Sr(a)
RG nº

, portador(a) do

e do CPF/MF nº

Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que se enquadra na situação
de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123/06
alterada pela Lei Complementar nº 147/14 que inexistem fatos supervenientes que conduzam
ao seu desenquadramento desta situação.

,_

de

de 2020

(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal)
Carimbo da Empresa

ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO AO PREGOEIRO NA FASE DE CREDENCIAMENTO FORA DOS
ENVELOPES No.01 (PROPOSTA) E No. 02 (DOCUMENTAÇÃO
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ANEXO VII
DADOS CADASTRAIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020
a)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dados da empresa
Razão social:
Endereço:
Cidade:
Estado:
CEP:
Inscrição no CNPJ:
Inscrição Municipal:
Telefone:
E-mail institucional:
Banco / Agência / Conta Corrente

b)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dados da Contratada que assinará o contrato
Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço:
Bairro:
Cidade:
Estado:
CEP:
E-mail pessoal:

/

/

c) Declaração
Declaro expressamente e sob as penas da Lei, que não estamos impedidos de contratar com
a Administração Pública direta ou indiretamente e que não fomos declarados inidôneos pelo
Poder Público, de quaisquer esferas da Federação e não nos encontramos, nos termos da
legislação em vigor ou deste instrumento convocatório, sujeitos a qualquer outro fato ou
circunstância que possa impedir a nossa regular habilitação na presente licitação.
, de

de

.

(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal)
Carimbo da Empresa
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO

Aos

dias do mês de

do ano dois mil e , na Prefeitura Municipal

de Iracemápolis, situado na Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 – Centro – Iracemápolis/SP,
de um lado a Prefeitura Municipal de Iracemápolis, neste ato representado pelo
Senhor

,

doravante

designada

simplesmente

Contratante, e, de outro, a empresa
com
bairro:

sede

Prefeito

, CNPJ nº

na

nº

, cidade

, CEP

,
telefone :

, vencedora e adjudicatária do PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020, por seu
representante legal, Senhor
RG nº

, CPF nº

e

, doravante denominada simplesmente Contratada,

resolvem

firmar o presente instrumento, objetivando a prestação de serviços, de acordo com o Anexo I
– Termo de Referência, em conformidade com o ajustado a seguir.
Da fundamentação legal: O presente termo de contrato fundamenta-se nas disposições
constantes da Lei Federal nº 10.520/2002; da Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993e suas
alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1

–

Constitui

objeto

deste

instrumento

a

prestação

de

serviços

de

Monitoramento/Rastreamento via Satélite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalação de
módulos rastreadores em comodato e a disponibilização de software de gerenciamento com
acesso via Web, para gestão de frota da Prefeitura de Iracemápolis, incluindo o fornecimento
de equipamentos a título de comodato, componentes e licença de uso de software e os
respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de
funcionamento, em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência.
2 – CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– A prestação de serviço deverá ser executada por 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias da
semana, inclusive feriados e finais de semana.
– A contratada deverá possuir plataforma de acompanhamento de serviços, que permita ao
município de Iracemápolis – SP, (mediante identificação e senha do gestor), realizar consultas,
emitir e visualizar relatórios, visualizar em tempo real o monitoramento a partir de
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qualquer estação de trabalho da administração, por intermédio de navegador Web, utilizando
protocolo HTTPS.
– O software deverá ser capaz de disponibilizar logs de acesso (rastreabilidade).
– A contratada deverá fornecer suporte técnico para os softwares e comunicação de dados.
– O software da solução de rastreamento deverá ser instalado em uma infraestrutura externa
aos datacenters do município de Iracemápolis, sendo que a Contratada deve assegurar que em
período de manutenção destes servidores, não será afetada a continuidade da prestação do
serviço implantado, devendo manter tal condição durante toda a execução do contrato.
– É vedada a contratada ativar qualquer opção para ouvir/gravar conversa no dispositivo de
rastreamento instalado nos veículos, correndo o risco de sofrer sanções contratuais e demais
implicações legais aplicáveis.
– Todos os equipamentos a serem instalados pela empresa contratada nos veículos, deverão
obedecer ao regime de Comodato.
– Após o término do Contrato, a contratada deverá desinstalar os equipamentos sem ônus para
o município de Iracemápolis - SP, conforme cronograma (data/hora/local) de agendamento a
ser fornecido pelo Setor de Transportes da CONTRATANTE.
– Fica assegurado que o valor unitário pago a contratada, cobrirá as despesas de
instalações/desinstalações/reinstalações dos equipamentos. Não será considerado cobrança de
instalação/desinstalação pela Contratada, os remanejamentos de aparelhos rastreadores dos
veículos, que ocorrerem por necessidade de substituição de veículo, seja pelo tempo de uso,
quilometragem rodada ou avaria.
– Em caso de sinistro, onde seja decretada a perda total do veículo, a retirada do aparelho
rastreador deverá ocorrer no local onde o veículo se encontrar sem custos ao Contratante.
– A fiscalização e o acompanhamento serão realizados pelo Setor de Transportes que ao
verificar algum problema na execução dos serviços deverá providenciar a notificação à
CONTRATADA. A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da
execução do contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para
garantir a qualidade desejada. A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exonera nem
diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão
às condições pactuadas na contratação dos serviços.
– A fase de implantação dos rastreadores abrangerá a instalação dos equipamentos e
treinamento dos cinco usuários que serão definidos pela Diretoria de Transporte e deverá ter
início no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da Ordem de Serviços, após a assinatura
do contrato. A fase de implantação não terá duração superior a 30 (trinta) dias, salvo motivo
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de força maior ou caso fortuito devidamente justificado e aceito pelo município de Iracemápolis
- SP.
– Inerente ao prazo de execução do serviço, a contratada disporá de 30 (trinta) dias corridos
para providenciar as instalações, serviços e materiais necessários para início da prestação do
serviço de rastreamento.
– Todo deslocamento que se fizer necessário para a prestação do serviço solicitado, bem como,
todos os custos (despesas com veículos, motoristas, combustível, etc.) inerentes à instalação
correrá por conta da CONTRATADA.
– A contratada deverá disponibilizar em seu software a exportação de relatórios de
rastreamento e dados disponíveis, em planilha eletrônica CSV, EXCELL, PDF e TXT.
– O objeto inclui o fornecimento dos equipamentos (comodato), componentes e licença de uso
de software e os respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico
e garantia de funcionamento.
– A Contratada deverá fornecer 70 cartões de identificação dos condutores (RFID), devendo
considerar uma quantidade de até 25% para reposição.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
– O serviço de monitoramento deverá contemplar, no mínimo, a disponibilização dos serviços
de monitoramento, rastreamento e localização dos veículos da frota do município de
Iracemápolis

–

SP,

com

identificação

dos

motoristas/condutores

através

de

cartão

(aproximadamente 70 cartões) ou chave-chaveiro, em todo território nacional, especialmente
nos municípios do Estado de São Paulo informando a posição (localização em mapa digital) em
tempo real.
– Considerando a capilaridade de atuação da administração, e constantes deslocamentos
inclusive de seus gestores e supervisores, deverá também estar contemplada a disponibilização
do sistema de localização dos veículos através de aplicativo para celular (mobile) compatível
com sistema Android.
– Disponibilizar relatórios de tempo de permanência em locais pré-determinados.
– Enviar mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês, um CD contendo o rastreamento do
mês anterior, de todos os veículos, contendo os relatórios em PDF e Excel descritos no item
7.28 deste termo de referência.
– Dispor no sistema de, no mínimo, acesso imediato a relatórios de posições dos últimos 03
(três) meses. Caso o Município de Iracemápolis – SP, necessite de relatório de período anterior
aos últimos 03 (três) meses, a Contratada terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para
enviar, via e-mail, o relatório solicitado.
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– Deverá ser alimentado nossa base de dados com as informações de coordenadas (latitude x
longitude), velocidade, veículo ligado, endereço dos locais de todos os veículos por data e hora.
– Possuir alarme que demonstre, para o fiscal do contrato, que o equipamento foi desligado ou
desativado.
– Manter os dados do rastreamento de toda frota institucional do município de Iracemápolis SP
disponível para consulta por até 180 (cento e oitenta) dias do término do contrato.
– Disponibilizar, a cada 03 (três) meses, cópia de segurança dos dados do rastreamento em
formato eletrônico para o Setor de Transportes sem ônus para a instituição (Arquivos com
formato CSV).
– Monitorar rotas percorridas.
– Disponibilizar histórico de percurso.
– Monitorar as velocidades atingidas por veículo.
– Monitorar o perfil do condutor do veículo monitorado (aceleração, frenagem e velocidade).
–

Possibilitar

a

construção

de

áreas

geograficamente

delimitadas

no

mapa

digital

(geocercas/cercas eletrônicas), com alarmes de entrada e saída, que demonstrem a
extrapolação das referidas cercas. As configurações das cercas/locais de interesse/identificação
de unidades serão realizadas pela Contratada a partir de informações encaminhadas pela
CONTRATANTE.
– Definir perfis que possibilitem a no mínimo 20 (vinte) usuários, simultaneamente, monitorar
ou visualizar individualmente, parcialmente ou totalmente veículos, relatórios, geocercas
conforme perfis de uso a serem definidos/estabelecidos pelo administrador do
sistema do município de Iracemápolis - SP. O sistema deverá permitir que a senha seja
posteriormente alterada pelo usuário.
– Permitir a visualização individual, parcial e global de todos os veículos no mapa.
– O usuário deverá poder “clicar” nos veículos e obter as seguintes informações: lotação do
veículo, placa do veículo, data/hora proveniente do GPS, velocidade proveniente do
GPS, direção do veículo proveniente do GPS, estado da ignição e logradouro corrente. Posição
atualizada no mínimo a cada 02 (dois) minutos com log de posicionamento a cada 01 (um)
minuto e, em áreas de sombras pela comunicação, acumular estas informações no dispositivo
até que ele possa transmitir pela rede GPRS. No caso de o veículo permanecer parado com a
ignição desligada, a posição do mesmo deverá ser atualizada a cada 30 (trinta) minutos.
– Possuir mapa atualizado digital de todo o território nacional, principalmente do Estado de São
Paulo, com arruamento, online.
– Emitir relatório de ignição/motor parado.
– Emitir relatório de eventos e alarmes incluindo os de acionamento do botão de pânico.
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– Emitir relatório de parada.
– Emitir relatório de excesso de velocidade.
– Emitir relatório de distância percorrida.
– Emitir relatório de horários de utilização do veículo dentro e fora do expediente por veículo
monitorado.
– Emitir relatório de ociosidade por veículo.
– Emitir relatório de ociosidade do veículo comparado com status de ignição.
– Emitir relatório de frenagem brusca.
– Emitir relatório de aceleração brusca.
– Emitir relatório analítico descriminado por onde o veículo passou.
– Emitir relatório resumo de utilização do(s) veículo(s) devendo conter: Identificação: período
consultado, placa do veículo e local de lotação do veículo. Operação: horário e local do início
da operação, horário e local do término da operação, tempo total em operação, tempo total do
veículo ligado, tempo total parado, tempo total ligado parado e % (porcentagem) tempo ocioso.
Velocidade e Distância: Velocidade média, Velocidade máxima, Nº de vezes que excedeu a
velocidade, Duração/tempo que se permaneceu acima da velocidade máxima, hodômetro
inicial, hodômetro final, distância total percorrida. Paradas com o veículo ligado acima de 05
(cinco) minutos (indicar local, horário de início e duração) e Relação de eventos com o
veículo: relação com os dados dos eventos ocorridos com o veículo (eventos parametrizados
no sistema: aceleração brusca, frenagem brusca, saída da área delimitada pela geocerca,
excesso de velocidade e etc.)
– Permitir o cadastramento dos motoristas e condutores, incluindo a jornada de trabalho dos
mesmos, visando a possibilidade de emissão de relatórios sintéticos e analíticos de utilização
de veículo(s) por motorista no período, onde deverá constar o início da utilização,
término, total de horas de utilização, total de horas ociosas, total de horas utilizando o veículo
após o horário previsto de término de jornada, totalizando ao final cada uma das situações
descritas. A identificação dos motoristas e condutores validando a utilização dos veículos será
feita a partir da utilização de cartão (RFID). Aproximadamente 70 cartões. Ao término do prazo
de vigência 12 (doze) meses, todos os cartões em utilização permanecerão com a
CONTRATANTE.
– Permitir o bloqueio/desbloqueio do veículo através de comandos enviados pelo Gestor do
contrato.
– Possuir GPS supersense com opção de utilização da antena interna ou externa.
– Rastreador possuir tecnologia Dual-Chip ou Single Chip desde que este venha acompanhado
de chip com tecnologia de telemetria de multioperadoras.
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– A Contratada deverá arcar com os custos dos serviços de comunicação de dados necessários
a prestação de serviço, sem qualquer ônus adicional para ao município de Iracemápolis – SP.
– Considerando que os dados armazenados na base da contratada são do município de
Iracemápolis - SP, a CONTRATADA deverá autorizar o acesso ao banco de dados para consulta
em até 180 (cento e oitenta) dias do término do prazo contratual. Os relatórios a serem gerados
pelo sistema, deverão permitir emissão para: veículo específico, grupo de veículos e geral da
frota.
– Poderá ser solicitado pela CONTRATANTE durante a execução do contrato a elaboração de
relatórios personalizados visando melhor atendimento das demandas da administração, tendo
estes como origem os dados/informações resultantes do objeto do contrato, sem ônus adicional
para a administração. O prazo para atendimento deste tipo de demanda deverá ser de no
máximo 15 (quinze) dias corridos a partir da solicitação.
– Considerando que as novas aquisições e demais ocorrências possíveis com a frota, as
informações constantes na tabela quanto aos modelos dos veículos, retratam a situação atual
da frota, podendo esta ser alterada no decorrer do processo/contratação, não gerando a
contratada direito de cobrança de ônus adicional.
– Nos casos onde os veículos e equipamentos que poderão por suas próprias características
inviabilizarem o atendimento de alguma condição/solicitação aqui expostas, tal situação não
será considerada descumprimento contratual.
CLÁUSULA QUARTA – RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
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RELAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DE IRACEMÁPOLIS – SP
PLACA
DTA0903
COB9287
FTW1576
CZA5101
GUK2677
EEF3132
ELE4590
NJK4345
DBS4842
DBS4843
DBS4844
DBS4847
DBS4849
DBS4850
DBS4852
DBS4853
DBS4855
DJM1377
DBS4860
DJM8006

MODELO

SETOR

KWID

COORDENADORIA DE SAUDE

BUS

COORDENADORIA DA
EDUCAÇÃO

INTERNATIONAL

SERVIÇOS URBANOS

VOLARE LOTAÇÃO

SERVIÇOS URBANOS

SAVEIRO CL 1.6

S.A.E. - AGUA

DOBLO RONTAN A

COORDENADORIA DA SAUDE

BUS
VW 13.180 EURO
KOMBI LOTAÇÃO

COORDENADORIA DA
EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DEFESA
CIVIL
COORDENADORIA DE
EDUCAÇÃO

MARCA
RENAULT
MERCDES
INTERNACION
AL
MARCOPOLO
VOLKSWAGEN
FIAT

COMBUSTIVE L

FLEX

01/01/2019

DIESEL

07/10/2019

DIESEL

GASOLINA

MERCEDES

DIESEL

VOLKSWAGEN

DIESEL

VOLKSWAGEN

GASOLINA

FIAT

GASOLINA

ASTRA SEDAN AD

SERVIÇOS URBANOS

CHEVROLET

GASOLINA

DOBLO DLX 1.8

COORDENADORIA DA SAUDE

FIAT

GASOLINA

COORDENADORIA DA SAUDE

PEUGEOT

DIESEL

CHEVROLET

DIESEL

COORDENADORIA DEFESA
CIVIL

WV BORA,

COORDENADORIA DA SAÚDE

VOLKSWAGEN

GASOLINA

VW GOL 1.6

GUARDA MUNICIPAL

VOLKSWAGEN

GASOLINA

BOXER F3 5
0MH
BUS
KOMBI
LOTAÇÃO
BUS

COORDENADORIA DE
EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DA
EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE
EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DA
EDUCAÇÃO

24/05/2002
02/05/2007

GASOLINA

COORDENADORIA DA SAUDE

S-10 COLINA S

14/05/2014

DIESEL

DOBLO ELX 1.8

BOXER M3 3 0M
HD

AQUISIÇÃ O

PEUGEOT

DIESEL

VOLKSWAGE
N

DIESEL

VOLKSWAGEN

GASOLINA

VOLKSWAGEN

DIESEL
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03/10/2016

07/10/2019
08/04/2011
27/10/2006
27/12/2007
30/04/2007
11/07/2008
05/09/2009
23/02/2010

23/09/2010

01/09/2010

14/09/2010

10/02/2009

09/12/2011

15/04/2014
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DBS4861
DBS4862
DBS4863
DBS4864
DBS4865
DBS4868
CZA5087
BYX-1139
BVT-9190
CZA5102
FII-6839
FVD-4817
EAJ5779
FOL-4158

GSP6870
CMB8900
CMW8959
EOB9575
EOB9576
EOB9577
EOB9578

COORDENADORIA DE

15.190 EOD E.

EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE

15.190 EOD E.H

EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE

15.190 EOD E.S

EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE

15.190 EOD E.S

EDUCAÇÃO

GOL 1.6

GUARDA MUNICIPAL

SAVEIRO 1.6
CS

S.A.E. - AGUA

PALIO ELX

COORDENADORIA FINANÇAS

VAN

COORDENADORIA DA
EDUCAÇÃO

VAN

COORDENADORIA DA
EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DEFESA

STRADA
WORKING
VOYAGE
VOYAGE

CIVIL
COORDENADORIA DA SAUDE
COORDENADORIA DA SAÚDE

MONTANA
CONQUE

SERVIÇOS URBANOS

ETHYOS

COORDENADORIA DA SAÚDE

FIAT STRADA WO

VOLKSWAGEN

DIESEL
DIESEL

VOLKSWAGEN

DIESEL

VOLKSWAGEN

DIESEL

VOLKSWAGEN

GASOLINA

VOLKSWAGEN

GASOLINA

FIAT

ALCOOL

RENAULT

DIESEL

21/01/2019

DIESEL

01/01/2019

RENAULT
FIAT

GASOLINA

GASOLINA

TOYOTA

FEX

CHEVROLET

GASOLINA

JUMPER V3 5LH 2

COORDENADORIA DA SAUDE

CITROEN

DIESEL

VOLKSWAGEN

GASOLINA

VOLKSWAGEN

GASOLINA

VOLKSWAGEN

GASOLINA

COORDENADORIA DA SAUDE

17/07/2002

CHEVROLET

COORDENADORIA DA SAUDE

NOVO VOYAGE 1.

13/03/2000

14/09/2018

MONTANA ENGESI

EDUCAÇÃO

20/04/2012

GASOLINA

GASOLINA

COORDENADORIA DE

16/04/2012

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

NOVO VOYAGE 1.

20/07/2011

14/09/2018

S.A.E. - AGUA

SAÚDE

20/07/2011

GASOLINA

GASOLINA

COORDENADORIA DA

1

VOLKSWAG
EN

FIAT

NOVO GOL 1.0 C

1
20/07/201

VOLKSWAGEN

S.A.E. - AGUA

SAVEIRO CL 1.6

20/07/201
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10/02/2011

23/05/2018

09/03/2009

18/04/2002

13/11/2006

01/08/2012

02/11/2013

18/09/2013

23/10/2013
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EOB9599
DNE5810
DQS9974
FLG0550
FTN5039
FZS0237
GEO3698
DBA6887
FRF6922
GEF6725
GDU9539
FTC3062
FMS-5989
EEF-3208
DJP-9695
BPO-5784
BNZ-9645
EWF-4253
PMI-0001
PMI-0002
PMI-0003
DBS-4859

SPIN 1.8L MT L

COORDENADORIA DE

CHEVROLET

GASOLINA

VOLKSWAGEN

GASOLINA

VOLKSWAGEN

GASOLINA

COORDENADORIA DA SAUDE

CHEVROLET

GASOLINA

SPACEFOX TREND

GUARDA MUNICIPAL

VOLKSWAGEN

GASOLINA

VM AMAROK PICK

COORDENADORIA DA SAUDE

VOLKSWAGEN

DIESEL

SPIN 1.8L MT L

COORDENADORIA DA SAUDE

CHEVROLET

GASOLINA

FRONTIER 4X4

COORDENAORIA DA SAÚDE

NISSAN

DIESEL

TOYOTA

GASOLINA

CITROEN

GASOLINA

CHEVROLET

GASOLINA

VOLKSWAGEN

GASOLINA

VW SAVEIRO 1.6
SAVEIRO 1.6
CLASSIC LS

ETIOS HB XS 15
AIRCROSS M FEE
SPIN 1.8L MT L
VOYAGE CL MBV

EDUCAÇÃO
SERVIÇOS URBANOS
CORDENADORIA DO
PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DA
PROMOÇÃO SOCIAL
COORDENADORIA DA
PROMOÇÃO SOCIAL
COORDENADORIA DA
PROMOÇÃO SOCIAL
COORDENADORIA DA
PROMOÇÃO SOCIAL

VOYAGEM CL MBV

COORDENADORIA DA
SAUDE

VOLKSWAGEN

FLEX

AMBULÂNCIA

COORDENADORIA DA
SAUDE

CITROEN

DIESEL

AMBULÂNCIA

COORDENADORIA DA
SAUDE

MERCEDES

DIESEL

AMBULÂNCIA

COORDENADORIA DA
SAUDE

PEUGEOT

DIESEL

AMBULÂNCIA

COORDENADORIA DA
SAUDE

RENAULT

DIESEL

CHEVROLET

FLEX

SPIN

GUARDA MUNICIPAL
COORDENADORIA DE
SERVIÇOS URBANOS

DIESEL

RG140.R

COORDENADORIA DE
SERVIÇOS URBANOS

DIESEL

RG140.B

COORDENAORIA DE
SERVIÇOS URBANOS

DIESEL

RETROESCAVADEIR
A

KOMBI

COORDENADORIA DA
EDUCAÇÃO

VOLKSWAGEN

GASOLINA
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02/10/2013

10/11/2010

02/03/2009

29/10/2014

02/02/2014

22/08/2014

09/10/2017

27/09/2017

21/07/2017

03/07/2017

18/08/2016

27/07/2016

14/09/2018

10/08/2009

02/09/2013

01/01/2019

16/01/2019

01/09/2019

01/01/2007

01/01/2007

05/06/2006

15/12/2011
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Diretoria de Compras e Licitações
Reserva
Locado
Cismetro
01
Reserva
Locado
Cismetro
002
Reserva
Locado
Cismetro
003
Reserva
Locado
Cismetro
004

GOL

COORDENADORIA DA
SAÚDE

GOL

COORDENADORIA DA
SAÚDE

GOL

COORDENADORIA DA
SAÚDE

GOL

COORDENADORIA DA
SAÚDE

VOLKSWAGE
N

FLEX

VOLKSWAGE
N

FLEX

VOLKSWAGE
N

FLEX

VOLKSWAGE
N

FLEX

TOTAL 67 VEICULOS

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR CONTRATUAL
5.1

–

O

(

valor

mensal
),

(

da

prestação

perfazendo

total

de
do

serviços
contrato

é

de

anual em

R$
R$

), em conformidade com todos os termos especificados no Anexo I

- Termo de Referência.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE
– O pagamento correspondente à prestação de serviços será efetuado mensalmente em até 30
(trinta) dias, após a entrega da nota fiscal e aprovação do gestor e fiscal do contrato,
considerando-se como mensalidade o valor do serviço prestado pelo quantitativo de veículos
monitorados.
– Os preços de cada serviço, consignados no Anexo I, serão fixos, e não poderão ser
reajustados, pelo período de 12 (doze) meses, após este período os preços poderão ser
reajustados, utilizando-se o IPCA ou outro índice que o substitua acordado entre as partes.
– Serão pagos os serviços efetivamente solicitados e devidamente realizados e atestados.
CLÁUSULA SÉTIMA – ADITAMENTOS
7.1 – A Contratada fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, em conformidade com os termos do Art. 65, § 1º da Lei Federal nº
8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO CONTRATUAL
8.1 – O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da
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data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a Administração, na forma do art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e
posteriores alterações.
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA
– O prazo de garantia de funcionamento dos equipamento e prestação dos serviços se manterá
durante todo o período que o contrato estiver válido.
– Durante o prazo de garantia a empresa prestará os serviços de assistência técnica, na oficina
(estrutura própria/rede autorizada/ in loco), efetuando manutenção corretiva dos rastreadores
e demais componentes, sem ônus para o município de Iracemápolis – SP.
– Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os
serviços e produtos em seu perfeito estado de uso, compreendendo inclusive substituições de
equipamentos, peças, ajustes e reparos necessários, trocas de chips de acordo com os manuais
e normas técnicas específicas.
– A manutenção corretiva será realizada sempre que necessária, inclusive nos finais de semana.
– A Contratada apresentará um relatório de visita/serviço contendo: data, hora do chamado,
início e término do atendimento, identificação do produto defeituoso, assinatura do responsável
técnico, as providências adotadas e as informações pertinentes a manutenção realizada. O
relatório deverá ser assinado pelo usuário ou responsável pela solicitação de manutenção e
enviado ao fiscal do contrato.
– A Contratada deverá reparar ou substituir o equipamento ou a parte porventura defeituosa,
dentro do prazo máximo de 04 (quatro horas), contadas a partir da disponibilização do veículo
pelo Setor de Transportes, no local onde o veículo estiver lotado. (TABELA ANEXA)
– A contratada deverá, obrigatoriamente, substituir em definitivo, aqueles equipamentos com
vícios de qualidade e/ou que tenham contabilizado mais de 02 (dois) chamados técnicos durante
o período de 90 (noventa dias).
– Fica a Contratada proibida de cortar ou promover alterações nos chicotes elétricos dos
veículos de forma a acarretar a perda da garantia, ou qualquer outro produto que produza a
alteração da originalidade dos veículos do município de Iracemápolis – SP.
– A Contratada deverá realizar os serviços de instalação, manutenção ou desinstalação do
equipamento sem danificar os veículos. Os equipamentos deverão ser instalados de forma a
dificultar o acesso de terceiros, devendo ser instalados no interior do veículo, protegidos do sol
e da água, considerando as características de cada tipo de veículo. O local da instalação deverá
dificultar ao máximo o acesso de pessoa não autorizada, A alimentação do equipamento deverá
ser derivada de qualquer ponto no sistema de eletricidade do veículo posterior à caixa de
fusíveis e não será permitida a instalação de baterias reserva. Se o serviço executado refletir
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na perda da garantia do veículo, a empresa arcará com os gastos referentes às peças e serviços
cobertos pela garantia.
– Os cartões/chaves de identificação dos condutores/motoristas que apresentarem defeito/mal
funcionamento, deverão ser substituídos sem ônus adicional. Caso o usuário tenha dado causa,
o mesmo será resposto pela Contratada, fazendo jus ao recebimento do valor previsto no
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
– Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que tipificar:
– inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
– ensejar o retardamento da execução do objeto;
– fraudar na execução do contrato;
– comportar-se de modo inidôneo;
– cometer fraude fiscal;
– não mantiver a proposta.
– Se a Contratada cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
– advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
– multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
– suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
– declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
– Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas e os profissionais que:
- tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
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– tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
– demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
– A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
– A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
– Este contrato será rescindido total ou parcialmente pela CONTRATANTE, de pleno direito, em
qualquer tempo, isento de qualquer ônus ou responsabilidade, independentemente de ação,
notificação ou interpelação judicial, sem que o CONTRATADO, assista o direito a qualquer
indenização, se este:
– Determinado por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos
I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;
– Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência
da Administração.
– Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja
culpa da Empresa registrada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados,
quando houver sofrido.
– A rescisão do Contrato de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas
no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal n. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
12.1 – A despesa total decorrente da contratação ora licitada será atendida pelas dotações
orçamentárias do exercício de 2020 indicadas na Declaração de Adequação Orçamentária, para
atendimento de diversas Coordenadorias desta municipalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
– A contratada deverá possuir uma central de operações para atendimento e suporte 24 (vinte
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e quatro) horas durante 07 (sete) dias por semana. Caso a central não esteja localizada
em São Paulo/SP, deverá disponibilizar número de contato local (São Paulo) ou 0800 para a
realização do referido contato/suporte.
– Caso ocorram danos aos veículos da frota do município de Iracemápolis, decorrentes de ação
ou omissão da empresa ou por terceiros por ela indicada, erro ou imperícia, na condução ou
execução dos serviços, inclusive na instalação ou desinstalação de seus equipamentos
(rastreadores e demais componentes) e, constatado o dano, a contratada, de pronto, os
reparará.
– Fornecer todo insumo, material, equipamento e pessoal para a instalação / desinstalação /
atualização e assistência técnica de equipamentos necessários para a execução do objeto do
contrato, nos termos da legislação vigente.
–

Responsabilizar-se

pelos

encargos

referentes

aos

seus

funcionários:

trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais, bem como por todos os tributos incidentes sobre a
atividade e, ainda, pelas indenizações resultantes da execução do contrato (conforme exigência
legal), salários, férias, 13º salário, seguros diversos, acertos trabalhistas e outros que por
ventura venha, a ser criados.
– Manter preposto homologado durante todo o período de vigência do contrato, para
representá-la administrativamente.
– A contratada deverá manter em sigilo toda e qualquer informação relativa ao rastreamento
dos veículos.
– A contratada deverá ministrar inicialmente treinamento para no mínimo 05 (cinco)
funcionários do município de Iracemápolis (indicação da Diretoria de Transportes), referente a
utilização do software

de rastreamento, a ser realizado nas dependências do município de

Iracemápolis - SP. Visando maior eficiência na utilização do sistema, a Contratada
disponibilizará no mínimo uma vez ao mês a visita técnica presencial para análise junto ao Setor
de Transportes das informações geradas pelo sistema, apontando e realizando quando
necessário, ajustes visando usufruir o sistema de forma adequada e completa possível.
– A instalação dos equipamentos nos veículos será realizada através da estrutura própria ou
rede autorizada indicada pela Contratada no Estado de São Paulo. Considerando que os 68
veículos que compoem a frota do município de Iracemápolis - SP se encontram lotados dentro
do município, poderá mediante agendamento entre as partes, haver instalação nos locais onde
encontram-se os veículos, cabendo ao município de Iracemápolis – SP, sempre que possível o
agrupamento de um maior número de veículos de uma mesma região.
– A contratada deverá instalar ou desinstalar o equipamento dentro do prazo máximo de 24
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(vinte e quatro) horas, contadas a partir da disponibilização do veículo pelo município de
Iracemápolis - SP, no local acordado entre as partes.
– É de inteira responsabilidade da empresa contratada, a comunicação de dados do aparelho,
incluindo os custos para que a mesma aconteça.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – GESTOR(A) E FISCALIZADOR DO CONTRATO

CONTRATANTE designará o senhor (a) Luis Gustavo Santos Silva, CPF Nº 375.680.248-57

como gestor(a) do contrato, o qual é categorizado para acompanhar e fiscalizar a
execução do objeto deste Contrato que será o responsável pela comunicação entre
a

Contratada

e

a

Contratante,

sem

prejuízo,

redução

ou

exclusão

da

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros.
– Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato,
o agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito, bem
assim das providências exigidas da Contratada para sanar a falha ou defeito apontado. Todo e
qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do Contrato, ainda que imposto a
terceiros, será de única e exclusiva Responsabilidade da Contratada.
– A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da
Contratada por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na
execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de
vício redibitório, como tal definido pela lei civil.
– O contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto do fornecimento
ora contratado, caso os mesmos afastem- se das especificações do edital, seus anexos e da
proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
– Aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 79, da Lei Federal 8666/93, bem como outros
dispositivos legais previstos na aludida Lei.
– Para os casos omissos neste contrato prevalecerão as

condições e exigências da

respectiva licitação e demais disposições em vigor.
– O CONTRATADO assume a exclusiva responsabilidade pelo pagamento de salários, encargos
trabalhistas e previdenciários advindos da legislação vigente, sendo que o pessoal
por ela designado para trabalhar na execução do objeto deste contrato, não terá vinculo
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empregatício algum com a PREFEITURA.
– O CONTRATADO fica expressamente proibido a subcontratação total ou parcial deste
contrato.
– O CONTRATADO assume total responsabilidade pela execução integral deste contrato, sem
direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua
proposta que decorrentes de erro ou omissão de sua parte.
– O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução deste contrato.
– As dúvidas surgidas na aplicação deste contrato, bem como os casos omissos serão
solucionados pela Diretoria de Transportes do Município, ouvidos os órgãos técnicos
especializados, ou profissionais que se fizerem necessários.
– Prevalecerá o presente contrato no caso de haver divergências ente ele e os documentos
eventualmente anexados.
– Fica eleito o foro da Comarca de Limeira/SP, para solução em primeira instância, de quaisquer
questões suscitadas na execução deste contrato não resolvidos administrativamente.
Lido e achado conforme assinam este instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma,
as partes e as testemunhas.

Contratante

Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
Fábio Francisco Zuza - Prefeito Municipal

Empresa:
Responsável - Função

Testemunhas:

Nome: Luis Gustavo Santos Silva

Nome:

RG nº

RG n
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Contratos)
CONTRATANTE:

CONTRATADO:
CONTRATO
Nº

(DE
ORIGEM):
OBJETO: Prestação de serviços de Monitoramento/Rastreamento via Satélite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalação de módulos
rastreadores em comodato e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, para gestão de frota da Prefeitura de
Iracemápolis, incluindo o fornecimento de equipamentos a título de comodato, componentes e licença de uso de software e os respectivos
serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de funcionamento.
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.

Estamos CIENTES de que:

a)

o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite
processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões,
mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido
na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)

além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao
aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d)

Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo
interessado, peticionando no processo.

2.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)
b)

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor
recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA:
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:
CPF:
RG:

Data de Nascimento: / /
Endereço residencial completo:

E-mail
institucional
E-mail pessoal:

Telefone(s):
Assinatura:
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:

RG:

CPF:
Data de Nascimento:

/

/

Endereço residencial completo:

E-mail
institucional
E-mail pessoal:

Telefone(s):
Assinatura:
Pela CONTRATADA:
Nome:
Cargo:

RG:

CPF:
Data de Nascimento:

/

/

Endereço residencial completo:

E-mail
institucional
E-mail pessoal:

Telefone(s):
Assinatura:
Advogado:(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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