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1. OBJETO: A presente licitação tem por objeto a prestação de serviço de transporte mediante locação de veículos
automotores novos para transporte de pessoas e pequenas cargas, sem condutor, sem fornecimento de combustível, com
quilometragem livre, com seguro total sem franquia, e com manutenção preventiva e corretiva, em atendimento às demandas
dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e suas unidades, em todo território estadual, para a
prestação de serviços públicos permanentes ou de longa duração nas condições previstas neste Edital e seus Anexos.

 Nº. CódigoDescrição do Item
Unidade
de
Aquisição

Quantidade
Solicitada
(Veículos X
32 meses)

Veículos Valor
Unitário Valor Total

1 78549

VEICULO SERVICO,SEDAN,STANDARD;MIN
1300CC,MIN 88CV;05LUGARES04 PORTAS,AR
CONDICIONADO,GPS LOCALIZADOR, COM
MANUTENCAO.  

1 MES 6.464 202   

2 60216

VEICULO
SERVICO,HATCH,STANDARD;1000CC,MIN
75CV;05 LUGARES; 04 PORTAS,AR
CONDICIONADO;GPS
LOCALIZADOR.MANUTENCAO INCLUSA  

1 MES 1.504 47   

3 60224

VEICULO
SERVICO,MONOVOLUME,STANDARD;MIN
1800CC,07 LUGARES, MIN 106CV;04
PORTAS;GPS LOCALIZADOR; AR CONDIC;
MANUTENCAO 

1 MES 2.848 89   

4 60232

VEIC REPRESENTACAO,SEDAN,PRETO;MIN
1747CC,MIN 120CV; 04 POR TAS;TRIO
ELETRICO;AR CONDICIONADO;GPS
LOCALIZADOR.MANUTENCAO

1 MES 3.424 107   

5 60240

VEICULO SERVICO,HATCH,STANDARD;1300CC,
MIN 88CV,05 LUGARES, 04 PORTAS,AR
CONDICIONADO;GPS
LOCALIZADOR.MANUTENCAO INCLUSA  

1 MES 1.216 38   

6 60267

CAMIONETA STANDARD;CAR ABERTA;ACIMA
0,8TON;04P;CAB.DUP;MIN 2000CC,MIN
180CV;4X4;GPS LOCALIZADOR.AR CONDIC.
MANUTENCAO  

1 MES 1.184 37   

7 60275

FURGAO,STANDARD,CARROCERIA
FECHADA,ATE 0,8TON, MIN 1300CC, MIN 85CV;
AR CONDICIONADO;GPS
LOCALIZADOR.MANUTENCAO INCLUSA  

1 MES 608 19   
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8 60259

VEICULO VAN;03 PORTAS LAT;MIN 2000CC;MIN
127CV; MIN 15 LUGA RES,DIESEL,AR
CONDICIONADO,GPS LOCALIZADOR. COM
MANUTENCAO

1 MES 704 22   

9 60330

CAMIONETA,CARR ABERTA,STANDARD,CAP
ACIMA 0,65TON,CAB SIMPLES2P LAT,MIN
1300CC,MIN.86CV;GPS LOCALIZADOR;AR
CONDIC.MANUTEN

1 MES 320 10   

10 78530

FURGAO,CARROCERIA FECHADA,TETO
ALTO,STANDARD,MIN 127CV, MIN 2.143 CC,
DIESEL,GPS, AR, MANUTENCAO.CARGA UTIL
MIN 1.260 KG

1 MES 832 26   

 

        

1.1 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Prestação de serviço de transporte mediante locação de veículos automotores novos para
transporte de pessoas e pequenas cargas, sem condutor, sem fornecimento de combustível, com
quilometragem livre, com seguro total sem franquia, com manutenção preventiva e corretiva.
Incluindo fornecimento de sistema informatizado e integrado de monitoramento dos veículos nas
condições previstas neste Edital e seus Anexos. Os veículos serão utilizados para atendimento às
demandas dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e suas
unidades, em todo território estadual, para a prestação de serviços públicos permanentes ou de
longa duração.   

2.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

2.1 O serviço de locação de veículos, objeto dessa licitação, abrange a disponibilização dos
seguintes itens com as respectivas especificações:

2.1.1 Relatórios de acompanhamento emitidos pela Contratada;

2.1.2 Sistema de rastreamento e monitoramento dos veículos locados com instalação de
dispositivos de monitoramento para atender a demanda dos órgãos e entidades participantes do
certame.

2.1.3 É admitida a subcontratação parcial do objeto, no tocante ao sistema de rastreamento dos
veículos.

2.2 DO SISTEMA INFORMATIZADO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO

2.2.1 A Contratada deverá disponibilizar sistema informatizado de rastreamento e monitoramento
dos veículos locados, em ambiente seguro, disponibilizado via web browser (internet) com
funcionamento online que possua funcionalidades que permitam o rastreamento, registro,
consulta da rota e eventos ocorridos durante o deslocamento dos veículos, em tempo real, e que
emita relatórios operacionais e gerenciais.

2.2.2 A Contratada deverá implantar o serviço de rastreamento e monitoramento conforme
disposições do Anexo II (Implantação).

2.2.3 É responsabilidade da CONTRATADA todo e qualquer pagamento a título da utilização do
sistema de rastreamento e monitoramento dos veículos. Os custos e despesas em questão
deverão compor o valor unitário mensal por tipo de veículo.

2.2.4 O sistema deverá permitir a visualização do local de ocorrência dos eventos em mapas,
informando data e hora de início e fim da ocorrência, condutor, latitude e longitude, bem como
possuir alertas de ocorrência de eventos no percurso;

2.2.5 O sistema deverá possibilitar a criação de cercas eletrônicas nomeáveis em formatos
circulares e poligonais, além de permitir a associação de eventos a estas cercas eletrônicas; 

2.2.6 A identificação do condutor para fins de acionamento e rastreabilidade do veículo deverá
ser realizada por meio eletrônico de identificação funcional baseado no cadastro de condutores
credenciados do Governo de Minas Gerais, (podendo ser por dispositivo do tipo “token”, teclado
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para inserção de número de identificação, ou qualquer outro fornecido que garanta o registro).

2.2.7 A CONTRATADA deverá alocar um profissional responsável pela gestão e funcionamento
do sistema na sede do órgão gestor da ata, pelo período em que o mesmo estiver disponível
para a operação, coincidente com a vigência dos contratos.

2.2.7.1 Não será necessária a manutenção de equipe dedicada da contratada para cada um dos
Órgãos contratantes, apenas à SEPLAG na condição de gestora.

2.2.8 Caberá à contratada fornecer o número de acessos aos perfis que permita a utilização do
sistema para a equipe da SEPLAG, gestores de frota dos órg&aatilde;os e entidades
contratantes. Assim como manual de operacionalização do sistema, para orientação dos
gestores de frota, e manual de procedimentos para orientação dos condutores.

2.2.9 Deverá haver pelo menos 03 (três) tipos de perfis de acesso ao sistema: 

2.2.9.1 Gestor de Frota do Estado – GFE - (SEPLAG): deverá possuir acesso às informações de
todos os veículos e condutores dos órgãos e entidades contratantes, bem como permitirá os
deslocamentos em regime excepcional de veículos sem validação de condutores (Rotina de
Contingência, Item 2.4.1.12.1). Também irá atribuir aos demais perfis as funcionalidades sob
responsabilidade de cada órgão e entidade. Somente servidores da SEPLAG poderão ter esse
perfil. Esse perfil poderá ter acesso apenas para consulta.

2.2.9.2 Gestor de Frota Órgão/Entidade - GFO: deverá possuir acesso às informações apenas
dos veículos e condutores do seu órgão/ entidade e das funcionalidades disponibilizadas pelo
GFE. Fará o cadastramento dos condutores. Esse perfil poderá ter acesso apenas para consulta.

2.2.9.3 Gestor de Frota de Unidade/ Base Operacional - GFU: deverá possuir acesso às
informações apenas dos veículos e condutores da unidade do órgão/ entidade e das
funcionalidades disponibilizadas pelo GFE e GFO. Fará o cadastramento dos condutores. Esse
perfil poderá ter acesso apenas para consulta.

2.2.9.4 Independentemente do perfil de acesso, cada usuário deverá possuir login e senha
individual e intransferível com armazenamento criptografado.

2.2.9.5 Para os fins desse edital, será utilizado o termo “gestor de frota” para designar tanto o
gestor de frota do órgão/entidade como o gestor de frota da unidade.

2.2.9.6 O número de perfis de acesso para GFE, GFO e GFU deve ser fornecido conforme
necessidade de cada Contratante e do Gestor da Ata.

2.2.9.7 O GFE é o responsável por solicitar login e senha de acesso de GFO e GFU para o
Contratante.

2.2.9.8 O GFO é o responsável por solicitar login e senha de acesso de GFU para o Contratante.

2.2.10 O sistema de rastreamento e monitoramento deverá ser integrado com o Sistema
Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD, do Governo de Minas Gerais,
conforme disposições do Anexo III (Requisitos para Integração dos Sistemas), para:

2.2.10.1 Importação dos dados cadastrais dos veículos, condutores e unidades. A inclusão dos
dados de novos veículos, condutores e unidades e a atualização dos dados daqueles já
carregados ao sistema de rastreamento e monitoramento será feita exclusivamente por esta
importação. Entendem-se por dados cadastrais do veículo aqueles necessários à sua
identificação como: placa, marca/modelo, hodômetro, ano de fabricação e de modelo, unidade e
órgão/ entidade que detém sua posse ou uso e situação do veículo no patrimônio estadual (ativo
e inativo). Entendem-se como dados cadastrais do condutor aqueles necessários à sua
identificação, como: CPF, nome, órgão/ entidade a qual está vinculado, número CNH e categoria
da CNH, situação dele neste órgão (ativo e inativo);

2.2.10.2 Exportação da base de dados com a finalidade de alimentar o SIAD. As informações
devem ser transmitidas, com prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a finalização do
deslocamento, no formato a ser definido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –
SEPLAG;

2.2.10.3 O modo de transmissão, bem como o formato e conteúdo dos arquivos a serem
importados e exportados do sistema de rastreamento e monitoramento encontram-se no Anexo III
deste Edital;

2.2.10.4 Os veículos deverão estar presentes na carga importada do SIAD e somente os
condutores presentes na mesma carga poderão conduzir esses veículos;

2.2.10.5 A transferência de veículos entre unidades do mesmo órgão/ entidade ou entre órgãos e
entidades ocorrerá por meio do SIAD. Esta informação estará disponível na carga subseqüente à
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movimentação e deve ser atualizada no sistema de rastreamento e monitoramento, bem como no
perfil de acesso dos usuários.

2.2.10.6 A transferência de condutores entre órgãos e entidades ocorrerá por meio do SIAD.
Esta informação estará disponível na carga subseqüente à movimentação e deve ser atualizada
no sistema de rastreamento e monitoramento, bem como no perfil de acesso dos usuários. Será
utilizado cartão magnético ou micro processado para a identificação do condutor;

2.2.10.7 A identificação do veículo no sistema será feito por meio de sua placa, que deverá ser
validada com os dados previamente importados do SIAD.

2.2.10.8 As principais interfaces com o usuário deverão ser no idioma português (Brasil), ou
utilizar palavras em inglês amplamente conhecidas (Yes, No, Help, Download, Upload, etc.).

2.2.10.9 O sistema deve possuir função de ajuda (Help) acessível ao usuário, possibilitando-o
obter informações e orientações sobre as funcionalidades do sistema.

2.2.10.10 As alterações no Sistema Integrado de Gestão – SIAD, para efeito de integração das
soluções, fica a cargo da Contratante; 

2.2.10.11 O desenvolvimento de componentes e interfaces no sistema de rastreamento e
monitoramento, para efeito de integração das soluções, fica a cargo da Contratada.

2.2.10.12 O item “coletor de custo vinculado ao usuário”, refere-se à identificação da Unidade
Administrativa detentora do contrato para posterior transferência para o Sistema Integrado de
Gestão da Contratada.

2.2.10.13 O sistema deverá permitir o cadastramento de centros de custos da SEPLAG com no
mínimo 20 caracteres alfanuméricos.

2.2.10.14 O sistema rastreamento e monitoramento dos veículos deverá ser de livre escolha da
Contratada. Entretanto, deverá ser submetido à validação por parte do SEPLAG, antes da
contratação e instalação do referido sistema, no prazo de até 30 dias corridos contados da data
de assinatura da ata de registro de preços.

2.2.10.15 Logo após a assinatura da Ata, o Órgão Gestor elaborará, em conjunto com a
Contratada, o plano de ação para a implantação da integração.

2.2.10.16 O sistema de rastreamento e monitoramento deve ser disponibilizado em conjunto com
a entrega e recebimento dos veículos, independente do término da integração.

2.2.10.17 O prazo para implantação da integração deve ser de no máximo, 90 dias, cujo
descumprimento implicará em aplicação das sanções previstas no contrato.

2.2.11 Os dados registrados no sistema relativos a todos os deslocamentos e eventos do veículo
devem ser coletados e armazenados pelo sistema, em base de dados permanente, centralizada
e constantemente atualizada e estar disponíveis para consultas e emissão de relatórios.

2.2.12 Os bancos de dados armazenados durante o contrato deverão ser disponibilizados ao
final do contrato pela Contratada ou quando solicitado, durante o contrato ou até 5 (cinco) anos
após o término da vigência, pela Contratante.

2.3 DOS RELATÓRIOS GERADOS PELO SISTEMA

2.3.1 Deverá ser possível aos usuários emitirem relatórios gerenciais e operacionais para
controle e gestão das informações sobre os veículos durante todo o período de vigência do
contrato. Estes relatórios poderão ser detalhados ou consolidados por:

2.3.1.1 Período (dia, semana, mês, etc.);

2.3.1.2 Veículo, unidade (formado pelo conjunto de veículos alocados numa unidade), órgão ou
entidade (formado pelo conjunto de veículos de todas suas unidades) e Estado (formado pelo
conjunto de todos os veículos, de todos os órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais
participantes do Registro de Preços);

2.3.1.3 Eventos, veículo, unidade (formado pelo conjunto de veículos alocados numa unidade),
órgão ou entidade (formado pelo conjunto de veículos de todas suas unidades) e Estado
(formado pelo conjunto de todos os veículos, de todos os órgãos e entidades do Estado de Minas
Gerais participantes do Registro de Preços)

2.3.2 As informações que devem estar disponível para a elaboração dos relatórios são:

2.3.2.1 Identificação órgão e entidade (por nome e/ou código)
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2.3.2.2 Identificação condutor (nome, CPF e identificador)

2.3.2.3 Identificação placa e marca/modelo do veículo;

2.3.2.4 Data/hora entrada e saída da garagem;

2.3.2.5 Data/Hora deslocamento (ao se o ligar o veículo) Início;

2.3.2.6 Data/Hora deslocamento (ao se desligar o veículo) Fim;

2.3.2.7 Quilometragem (KM) inicial/final por dia;

2.3.2.8 Quilometragem (KM) percorrida por dia;

2.3.2.9 Distância percorrida (KM);

2.3.2.11 Nível/tensão bateria e indicação se há dispositivo monitorando a bateria;

2.3.2.12 Velocidade mínima, média, máxima, excedida (tempo seco e chuvoso) e atual registrada
(KM/h);

2.3.2.13 Localização inicial, final e momento dos eventos;

2.3.2.14 Duração de viagem (abertura e fechamento de atendimento), tempo de deslocamento
(cada vez que liga e desliga o motor) e tempo total do deslocamento (veiculo parado e em
movimento);

2.3.2.15 Tempo parado em funcionamento; tempo em movimento;

2.3.2.16 Tempo ligado, parado com ignição ligada;

2.3.2.17 Localização (Link com visualização no mapa) e endereço;

2.3.2.18 Tempo excesso rotação do motor;

2.3.2.19 Duração eventos;

2.3.2.20 Identificação Pavimento (Urbano/Rodoviário);

2.3.2.21 Latitude/Longitude;

2.3.2.22 Tempo de Permanência e Tempo de Ociosidade (não utilização);

2.3.2.23 %tempo parado, %tempo em movimento, e %tempo ocioso;

2.3.2.24 Condições (Tempo Seco/Chuvoso)

2.3.2.25 Duração deslocamento banguela

2.3.2.26 Pavimento (Urbano/Rodoviário)

2.3.2.27 Eventos: freadas bruscas; excesso de velocidade; excesso de rotação do motor;
duração do excesso de rotação do motor; banguela; excesso de velocidade na banguela;
excesso de velocidade com veículo em movimento em tempo seco e chuvoso; duração do
excesso de velocidade; registro de veículo parado com motor em funcionamento; curva agressiva;
identificação do condutor; tensão da bateria; acionamento e desligamento do veículo

2.3.3 Deverão ser disponibilizados ainda os seguintes relatórios:

2.3.3.1 Bateria - Informa ao Gestor a tensão da Bateria em determinados períodos (Hora em
Hora) – Itens do relatório: Placa, Marca e Modelo; Data/Hora do Evento; Nível Bateria; Tensão
Bateria; Ignição; Bateria/Externa; Velocidade; Localização.

2.3.3.2 Distância Percorrida - Informa o total diário acumulado em tempo e distância que
percorreu cada Veículo e/ou Grupo de Veículos em determinado período - Itens do relatório: Data
e hora deslocamento; Placa; Identificação condutor; Órgão ou Grupo Órgão; Tempo de
Deslocamento; Tempo Parado Ignição Ligada; Quilometragem (KM) inicial/final por dia;
Quilometragem (KM) percorrida por dia; Velocidade Média (Km/h); Velocidade Máxima (Km/h).

2.3.3.3 Identificação Condutor - Informa(identifica) quais condutores dirigiram determinado veículo
e/ou quais veículos foram dirigidos por determinado condutores, em um período informado. - Itens
do relatório: Data/Hora; Condutor; Identificador condutor; Veículo; Órgão ou Grupo Órgão.

2.3.3.4 Deslocamento - Informa cada deslocamento realizado pelo Veículo e/ou Grupo de
Veículos em determinado período, cada um sendo registrado ao se ligar e desligar o veículo . -
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Itens do relatório: Data/Hora Deslocamento Início; Data/Hora Deslocamento Fim; Tempo
Deslocamento; Quilometragem (KM) percorrida; Placa; Órgão ou Grupo Órgão; Localização
Inicial; Localização Final; Condutor; Velocidade Média (km/h); Velocidade Máxima (km/h);
Localização (Link com visualização no mapa).

2.3.3.5 Velocidade Excedida - Informa todos os momentos em que o Veículo e/ou Grupo de
Veículos ultrapassou, determinada velocidade, identificando percurso realizado e período que
permaneceu com a velocidade excedida, - Itens do relatório: Placa; Órgão ou Grupo Órgão;
Data/Hora; Velocidade Excedida Registrada (Km/h); Duração Excesso Velocidade;
Latitude/Longitude; Pavimento (Urbano/Rodoviário); Condutor; Localização no Mapa (link) e
endereço.

2.3.3.6 Tempo Ocioso Veículos - Informa o tempo que o Veículo e/ou Grupo de Veículos ficaram
ociosos em determinado período. - Itens do relatório: Data; Tempo Ligado; Tempo Parado em
Funcionamento; % Tempo Parado; Tempo em Movimento; % Tempo em Movimento; Tempo
Ocioso; % Tempo Ocioso.

2.3.3.7 Permanência – Informa o tempo de permanência de um Veículo e/ou Grupo de Veículos
em determinado Ponto de Interesse e/ou Grupos de Pontos de Interesse em um período
informado. Itens do relatório: Placa; Órgão ou Grupo Órgão; Localidade; Data/Hora Entrada;
Data/Hora Saída; Tempo de Permanência.

2.3.3.8 Rotações Do Motor - Informa os momentos em que o Veículo e/ou Grupo de Veículos
excederam a rotação do motor, em um período informado. - Itens do relatório: Placa; Órgão ou
Grupo Órgão; Marca/Modelo Veículo; Data/Hora; Motorista; RPM; Tempo Intermitente Excesso
RPM; Localização no Mapa (link) e endereço.

2.3.3.9 Velocidade Excedida em Tempo Seco (a partir de 110 km/h) e Chuvoso (90km/h) -
Informa os momentos em que o Veículo e/ou Grupo de Veículos excederam a velocidade pré-
determinada, em um período informado. Itens do relatório: Placa, Marca/Modelo Veículo; Órgão
ou Grupo Órgão; Data/Hora; Condutor; Localização no Mapa (link) e endereço; Velocidade
Registrada (km/h)a cada ocorrência; Duração Excesso de Velocidade a cada ocorrência;
Condições (Tempo Seco/Chuvoso).

2.3.3.10 Deslocamentos em Banguela - Informa os momentos em que o veículo e/ou grupo de
veículos se deslocaram em banguela, em um período informado. - Itens do relatório: Placa; Órgão
ou Grupo Órgão; Marca/Modelo Veículo; Data/Hora; Motorista; Localização; Link visualização no
mapa Velocidade Registrada (km/h)a cada ocorrência; Duração de cada ocorrência.

2.3.3.11 Veículo Parado com Motor em Funcionamento - Informa os momentos em que o veículo
e/ou grupo de veículos estiveram parados com o motor ligado, acima de um tempo estipulado
(min/segundo), em um período informado.- Itens do relatório: Placa, Marca/Modelo Veículo;
Marca/Modelo Veículo; Data/Hora; Condutor; Localização no Mapa (link) e endereço Velocidade
Registrada (km/h)a cada ocorrência; Duração de cada ocorrência.

2.3.3.12 Eventos - Relação de eventos ocorridos por veiculo ou grupo de veículos em
determinado período.

2.3.3.13 Caso a SEPLAG, constate, no decorrer do contrato, a necessidade de relatórios
adicionais ou de complementação de itens que devem compor os relatórios existentes, a
Contratante deve disponibilizar as informações no prazo máximo de 60 dias corridos a contar da
solicitação formal da Contratada.

2.4 DOS DISPOSITIVOS DE MONITORAMENTO

2.4.1 A Contratada deverá disponibilizar veículos com dispositivos de “telemetria” que alimentem
o sistema de rastreamento e monitoramento e que permitam no mínimo os seguintes controles:

2.4.1.1 Monitoramento, rastreamento e geolocalização dos veículos 24 horas por dia;

2.4.1.1.1 Entende-se por geolocalização a funcionalidade que permite a visualização dos veículos
contratados e monitorados no mapa em tempo real, disponibilizando-se informações, ao se
selecionar determinado veículo no mapa como: Data/hora, Grupo, Motorista, Velocidade,
Direção, Ignição (On/Off), Localização, Pavimento (Urbano/Rodoviário), Placa, Modelo completo
Veículo.

2.4.1.2 Identificação e registro no sistema do local de guarda de cada veículo;

2.4.1.3 Identificação do condutor;

2.4.1.4 Identificação, registro e comunicação, com exatidão e sem falhas, do hodômetro real do
veículo;
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2.4.1.5 Registro do deslocamento, atendimentos realizados pelo veículo (desde a saída até o
retorno do ponto de atendimento, “garagem”):

2.4.1.5.1 Início da operação, saída da garagem: verificação do motorista e identificação e
registro da data, hora, atendimento aberto e quilometragem inicial;

2.4.1.5.2 Registro do trajeto: Traçado do roteiro percorrido; velocidade durante todo o trajeto;
tempo de duração do atendimento;

2.4.1.5.3 Registro de eventos ocorridos no percurso: freadas bruscas; excesso de rotação do
motor; duração do excesso de rotação do motor; banguela; excesso de velocidade na banguela;
excesso de velocidade com veículo em movimento em tempo seco e chuvoso; duração do
excesso de velocidade; registro de veículo parado com motor em funcionamento; curva agressiva;
identificação do condutor; tensão da bateria; acionamento e desligamento do veículo, inclusive
data e hora de todos os eventos;

2.4.1.5.4 Fim da operação, chegada à garagem: identificação do motorista, data, hora,
atendimento fechado e quilometragem final;

2.4.1.6 Tempo (HH/MM/SS) de funcionamento do veículo em movimento e parado;

2.4.1.7 Coletor de custo vinculado ao usuário (Identificador do Órgão/Entidade Contratante);

2.4.1.8 Excesso de velocidade em tempo seco e chuvoso, bem como a duração que o veículo
permaneceu com a velocidade excedida;

2.4.1.8.1 O monitoramento em tempo chuvoso poderá ser a partir do acionamento do limpador de
para- brisa;

2.4.1.9 Alertas para ocorrência de eventos no percurso;

2.4.1.10 Geração de relatórios operacionais e gerenciais no sistema.

2.4.1.11 O sistema só poderá permitir a utilização dos veículos após a verificação se o veículo e o
condutor estiverem registrados e sem impedimento no Módulo Frota do SIAD.

2.4.1.12 O sistema deverá bloquear o veículo logo após seu acionamento, caso o condutor não
tenha se identificado.

2.4.1.12.1 Será prevista autorização excepcional para que haja deslocamento do veículo quando
não são cumpridos os requisitos para deslocamento, para isso a Contratada deverá desenvolver
rotina de contingência.

2.4.1.14 O fluxo para utilização da rotina de contingência será definido pelo Gestor da Ata de
Registro de Preço, em conjunto com o FORNECEDOR, no prazo de 30 dias corridos após a
assinatura da Ata.

2.5 DOS VEÍCULOS LOCADOS

2.5.1 DAS EXIGÊNCIAS DA LOCAÇÃO

2.5.1.1 A Contratada deverá disponibilizar os veículos locados com dispositivos de “telemetria”
suficientes para alimentar o sistema de rastreamento e monitoramento e permitir a
operacionalização de todas as funcionalidades exigidas.

2.5.1.2 A Contratada deve disponibilizar dispositivos do veículo com apuração precisa e
satisfatória da localização do veículo, de forma a garantir registros corretos da saída e do retorno
dos veículos às garagens.

2.5.1.3 O dispositivo de telemetria deverá possuir precisão de localização do veículo mínima de
10 metros.

2.5.1.4 Caso o dispositivo possua uma precisão de localização inadequada à distância entre as
garagens – ou seja, que faça registros imprecisos quando duas ou mais garagens estiverem
próximas umas das outras, a Contratada deverá disponibilizar outro mecanismo seguro de
apuração da saída e retorno dos veículos APENAS para essas garagens, tais como dispositivos
fixos, e que sejam compatíveis com o sistema de rastreamento e monitoramento, bem com as
regras de integração desse sistema ao SIAD.

2.5.1.5 A prestação dos serviços se dará mediante a disponibilização dos veículos nas
quantidades contratadas e os veículos deverão ser entregues e recolhidos pela Contratada nos
locais indicados neste Edital por cada órgão/entidade contratante, dentro do Estado de Minas
Gerais, podendo também ocorrer em outras localidades previamente acordadas com o
fornecedor, desde que não acarretem ônus ao Contratante.
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2.5.1.6 Os veículos deverão ser zero km e corresponder ao ano/marca/modelo indicados na
proposta comercial, na data de assinatura do contrato.

2.5.1.7 Será considerado zero quilômetro o veículo com até cinquenta quilômetros rodados até o
local das entregas feitas em Belo Horizonte.

2.5.1.8 Será considerado zero quilômetro o veículo com quilometragem máxima compreendida
entre a distância entre Belo Horizonte e a cidade de entrega, adicionado 50 (cinquenta)
quilômetros, para entregas feitas fora de Belo Horizonte, com tolerância de variação máxima de
10% (dez por cento).

2.5.1.9 Os veículos locados deverão ser entregues com o reservatório de combustível abastecido
em sua capacidade máxima.

2.5.1.10 Os veículos locados serão objeto de vistoria, anotando-se na “Ficha de Vistoria” todas
as observações sobre seu estado, por ocasião de sua entrega e devolução.

2.5.1.11 Os veículos serão utilizados no regime de quilometragem livre.

2.5.1.12 A Contratada deverá autorizar a instalação de dispositivos que permitem o controle do
abastecimento nos veículos locados, cuja responsabilidade pela instalação/desinstalação será do
Contratante.

2.5.1.13 A Contratada arcará com as despesas relativas ao emplacamento e licenciamento dos
veículos durante o período de locação e deverá manter atualizada a respectiva documentação
(Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos), devendo o documento de porte
obrigatório ser encaminhado para o Contratante dentro dos prazos legalmente estabelecidos,
quando da sua primeira emissão ou durante a troca de exercício.

2.5.2 DA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS

2.5.2.1 Caberá à Contratada entregar o veículo caracterizado institucionalmente por meio de
manta com logomarca do órgão/entidade e/ou adesivos conforme modelos adotados pelos
órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais, sem ônus ao contratante.

2.5.2.2 Os modelos de identificação serão fornecidos pelo Contratante.

2.5.2.3 Veículos de representação não serão adesivados.

2.5.2.5 A Contratada deverá autorizar a instalação de películas protetoras nos veículos locados,
cuja responsabilidade pela instalação/ desinstalação será dos Contratantes.

2.5.3 DO SEGURO PROTEÇÃO

2.5.3.1 Todos os veículos locados deverão possuir seguro com cobertura total, para os casos de
furto, roubo, incêndio e colisão, sem limite de indenização.

2.5.3.2 Terceiros e motoristas não serão cobertos pelo seguro.

2.5.3.4 A Contratada poderá optar por contratar apólice de seguro junto ao mercado ou arcar por
conta própria com as despesas referentes ao seguro dos veículos, não sendo necessário
especificar sua opção durante o decorrer do processo.

2.5.3.5 Não haverá por parte dos contratantes o pagamento de franquia por evento ocorrido,
excetuando-se os casos de sinistros decorrentes de culpa ou dolo do condutor.

2.5.3.6 A apuração da responsabilidade do condutor será objeto de competente processo
administrativo, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório de acordo com as normas
estabelecidas pelo Governo de Minas Gerais.

2.5.3.7 Para a exceção prevista no item 2.5.3.5, o valor da franquia não poderá exceder o valor
mensal da locação do veículo, devendo esta ser paga pela Contratante por meio de reembolso,
após a conclusão do processo de apuração, conforme disposto no item 2.5.3.6.

2.5.3.8 A contratada poderá abrir mão da cobrança do valor da franquia nos casos previstos no
item 2.5.3.5, desobrigando o contratante de apuração de responsabilidade, porém isto não lhe
trará vantagens no processo licitatório, uma vez que esta receberá tratamento idêntico aos
demais licitantes.

2.5.4 DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO

2.5.4.1 A empresa Contratada, sempre que receber autuações de infração de trânsito deverá
encaminhá-la ao Contratante para que este identifique o condutor responsável pela infração.
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2.5.4.2 A autuação de infração de trânsito deverá ser entregue ao Contratante em, no máximo, 10
(dez) dias úteis, antes do vencimento do prazo estabelecido pelo órgão de trânsito competente,
para identificação do condutor.

2.5.4.3 Caberá ao Contratante enviar ao órgão de trânsito competente, dentro do prazo legal, a
documentação necessária que possibilite a identificação do condutor infrator.

2.5.4.4 Caberá ao Contratante efetuar o pagamento de multas até o seu  vencimento e
encaminhar o comprovante de pagamento à empresa Contratada.

2.5.4.5 O pagamento de multas deverá ser feito obrigatoriamente pelo Contratante e nunca por
meio de reembolso à Contratada.

2.5.5 DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

2.5.5.1 Todos os veículos locados deverão receber a adequada e devida manutenção preventiva,
sob responsabilidade da Contratada, devendo esta ser realizada na periodicidade e frequência
recomendadas pelos respectivos fabricantes e constantes do manual do proprietário de cada
veículo.

2.5.5.2 Caberá à Contratada agendar com a Contratante a execução dos serviços de
manutenção preventiva, conforme orientações do fabricante do veículo com antecedência mínima
de 3 (três) dias úteis antes do recolhimento o veículo para execução dos serviços;

2.5.5.3 Os órgãos/entidades contratantes deverão deixar os veículos disponíveis para
recolhimento conforme data e hora acordada com a Contratada.

2.5.5.4 Os veículos locados deverão ser recolhidos e entregues pela Contratada no local de
guarda do veículo, conforme agendamento prévio da manutenção preventiva, podendo também
ocorrer em outras localidades previamente acordadas com a Contratada, desde que não
acarretem ônus ao Contratante.

2.5.5.5 As despesas com a manutenção preventiva, que abrangem a troca de peças,
óleos/lubrificantes, filtros e demais suprimentos, incluindo troca ou reparo de pneus por desgaste
natural ou avaria, bem como a mão-de-obra para a realização de serviços, serão de
responsabilidade da Contratada.

2.5.5.6 Em caso de manutenções preventivas com indisponibilidade do veículo por um período de
tempo superior a 24 (vinte e quatro) horas, deverá haver substituição do veículo locado por veículo
reserva.

2.5.5.6.1 Veículo reserva é entendido como aquele que estará à disposição da Administração
temporariamente, durante os períodos em que o veículo locado estiver em manutenção
(preventiva e corretiva) ou quando for constatada perda total em veículos sinistrados.

2.5.5.6.2 Nos casos descritos no item 2.5.5.6 não é necessário que o veículo reserva seja zero
quilômetro, desde que o mesmo esteja em perfeito estado de conservação, possua a mesma cor
e tenha, no mínimo, as mesmas especificações do veículo a ser substituído e os dispositivos
necessários para ser monitorado.

2.5.5.6.3 O atraso na substituição, bem como a não disponibilização de veículo reserva, conforme
constante do item 2.5.5.6, sujeitam-se a correspondente glosa, sem prejuízo da aplicação das
penalidades previstas em contrato.

2.5.5.6.4 A substituição do veículo locado por veículo reserva deve ser comunicada formal e
imediatamente pela Contratada à SEPLAG. Concomitantemente, deverá ser realizado o cadastro
do veículo no sistema de gestão e rastreamento.

2.5.5.7 A Contratada deverá entregar, logo após a conclusão dos serviços de manutenção
preventiva, os veículos lavados e limpos interna e externamente.

2.6 DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

2.6.1 A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que necessário para substituição de um
componente do veículo por desgaste, defeito, quebra ou sinistro.

2.6.2 Deverá ser disponibilizada pela contratada assistência 24 (vinte quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, para atendimento e socorro dos veículos locados, incluindo-se o serviço
de reboque.

2.6.3 Os serviços de reboque e manutenção em razão de acidentes, panes, sinistros e demais
situações que impossibilitem a utilização ou locomoção do veículo locado, deverão ser prestados
dentro e fora do Estado de Minas Gerais.
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2.6.4 Os veículos locados deverão ser substituídos por veículos reserva a partir da comunicação
do contratante em razão de acidentes, panes, sinistros e demais situações que impossibilitem a
utilização ou locomoção do veículo em um prazo máximo de:

2.6.4.1 3 (três) horas, na capital do estado e na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.

2.6.4.2 12 (doze) horas, no interior do estado, para veículo alocado nesta localidade ou veículo de
Belo Horizonte ou RMBH em viagem.

2.6.4.3 Caso a Contratada justifique e comprove a impossibilidade de substituir veículo nos casos
previstos no item 2.6.4.2 12, ela poderá autorizar o Contratante a retirar veículo igual ou similar,
junto à outra empresa do ramo existente na localidade. Entretanto, a permanência com o veículo
não poderá exceder 24 (vinte e quatro) horas, devendo ser substituído por veículo da Contratada
ultrapassado esse período.

2.6.4.4 O atraso na substituição, bem como a não disponibilização de veículo reserva, conforme
exigências do item 2.6.4 e seguintes, sujeitam-se a correspondente glosa, sem prejuízo da
aplicação das penalidades previstas em contrato.

2.6.4.5 Nos casos descritos nos itens (2.4.4.1, 2.4.4.2 e 2.4.4.3) não é necessário que o veículo
reserva seja zero quilômetro, desde que o mesmo esteja em perfeito estado de conservação,
possua a mesma cor e tenha, no mínimo, as mesmas especificações do veículo a ser substituído
e os dispositivos necessários para ser monitorado.

2.6.4.5 A substituição do veículo locado por veículo reserva deve ser comunicada formal e
imediatamente pela Contratada à SEPLAG. Concomitantemente, deverá ser realizado o cadastro
do veículo no sistema de gestão e rastreamento.

2.6.5 A Contratada deverá arcar com todos as despesas para o reparo dos veículos em
decorrência de acidentes e avarias, observando o disposto no item 2.5.3.1.

2.6.6 A Contratada deverá assumir integral e absoluta responsabilidade pelos veículos locados,
desobrigando o Contratante de qualquer ônus, encargos, deveres e responsabilidade por
defeitos, vícios aparentes ou ocultos, ou funcionamento insatisfatório dos aludidos bens.

2.6.7 Constatada a perda total do veículo, com o qual ocorreu o sinistro, sua substituição definitiva
pela contratada deverá ocorrer num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, por veículo zero
quilômetro com as mesmas especificações do veículo a ser substituído e os dispositivos de
monitoramento, sob pena de o tempo que exceder ser objeto de glosa e de sanções, nos termos
do previsto no Contrato.

2.6.8 A Contratada deverá entregar, logo após a conclusão dos serviços de manutenção
corretiva, os veículos lavados e limpos interna e externamente.

2.7 DA RENOVAÇÃO DA FROTA

2.7.1 Os veículos locados não serão substituídos durante a execução do contrato, exceto nos
casos previstos no subitem 2.6.7, para os contratos com vigência inferior a 32 (trinta e dois)
meses, salvo por ato de liberalidade da contratada.

2.7.2 Para os contratos com vigência igual ou superior a 36 (trinta e seis) meses, nos casos de
prorrogação do contrato, os veículos locados deverão ser substituídos por veículos zero
quilômetro com as mesmas especificações, quando atingirem 36 (trinta e seis) meses de uso,
podendo ser substituídos em prazo inferior, por ato de liberalidade da contratada.

2.8 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

2.8.1 A Contratada deverá enviar em meio eletrônico, preferencialmente no formato Excel,
semanalmente, para os órgãos/entidades contratantes e para a SEPLAG, ou quando solicitado,
os seguintes relatórios, de forma sintética e detalhada, contendo:

2.8.1.1 Relação de veículos locados e já entregues durante o período.

2.8.1.2 Relação de veículos devolvidos para a Contratada durante o período.

2.8.1.3 Relação de veículos que foram substituídos durante o período.

2.8.2 A Contratada deverá enviar em meio eletrônico, preferencialmente no formato Excel,
mensalmente, para os órgãos/entidades contratantes e para a SEPLAG, ou quando solicitado, os
seguintes relatórios, de forma sintética e detalhada, contendo:

2.8.2.1 Relação de veículos envolvidos em acidentes/sinistros no período.

2.8.2.2 Quantidade de autos de infração recebidos, por veículo, no período.
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2.8.2.3 Quantidade de manutenções preventivas e corretivas realizadas no período, com a
indicação de quais veículos efetuaram manutenção e a duração de cada uma delas.

2.8.3 Estes relatórios devem ser enviados a cada contratante, bem como à Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão - SEPLAG, sendo que esta receberá relatório consolidado com as
informações da frota locada de todos os órgãos e entidades contratantes.

2.8.4 Após o término de cada período mensal, a Contratada elaborará relatório contendo os
quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados, para fins
de embasar o faturamento dos serviços.

2.8.4.1 As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes
procedimentos:

2.8.4.1.1 O valor devido referente à locação mensal no mês da entrega dos veículos será
calculado proporcionalmente aos dias decorridos desde a data em que o veículo tiver sido
entregue e aceito pelo Contratante até o último dia do mês.

2.8.4.1.2 Até o 5º dia útil subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, a Contratada
entregará relatório contendo os quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços
realizados e os respectivos valores apurados.

2.8.4.1.3 A Contratante solicitará à Contratada, na hipótese de glosas e/ou incorreções de
valores, a correspondente retificação, objetivando a emissão da nota fiscal/fatura.

2.8.4.1.4 Serão considerados somente os serviços efetivamente executados e apurados da
seguinte forma:

2.8.4.1.4.1 O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos preços unitários
mensais às correspondentes quantidades de veículos contratados, descontadas as importâncias
relativas aos serviços não disponíveis por motivos imputáveis à Contratada.

2.8.4.1.4.2 A realização dos descontos indicados no item 2.8.4.1.4 não prejudica a aplicação de
sanções à Contratada, por conta da não execução dos serviços.

2.8.4.1.5 Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, o Contratante atestará a
medição mensal, comunicando a Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias contados do
recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizando a emissão da correspondente fatura, a
ser apresentada no primeiro dia subsequente à comunicação dos valores aprovados.

2.8.4.1.6 As faturas deverão ser emitidas pela Contratada, contra o Contratante, e apresentadas
no endereço indicado pela CONTRATANTE.

3. PREÇO DE REFERÊNCIA:

Número da ocorrência: OCOR-N° [Inserir numeração do número de ocorrência].

3.1 JUSTIFICATIVA DO PREÇO DE REFERÊNCIA:

NOTA EXPLICATIVA: Atestar que o mapa comparativo está em consonância com o mercado.

3.1.1  O item “OBJETO” apresenta a quantidade estimada de contratação para o período de
vigências dos contratos a serem firmados, detalhado pelos itens/descrições a serem locados.

3.1.2  O valor unitário mensal para cada veículo corresponde ao valor mensal de locação do
respectivo veículo.

3.1.3  O valor total para cada veículo corresponde a multiplicação do valor unitário mensal pelo
prazo de vigência do contrato.

3.1.4  Está incluído no preço de locação todos os custos diretos e indiretos, bem como os
encargos, os benefícios e despesas indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza.

3.1.5  A cobrança pelo serviço prestado será resultante da multiplicação do valor mensal de
locação do item pela quantidade de veículos do respectivo item disponibilizada no mês de
referência da nota fiscal/fatura da Contratante.

4. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:

A presente demanda justifica-se pela necessidade de contratação, pelos diversos órgãos e
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entidades do Poder Executivo Estadual, do serviço de locação de veículos diversos que, devido a
Deliberação da Câmara Orçamentária e Financeira - COF N°03/2016, consoante a atual política
de frota, que implantou o Novo Modelo de Rastreamento de Veículos Locados, veda, no
parágrafo único do Art. 10, a celebração ou aditamento de contratos de locação que não sejam
provenientes do Registro de Preço 01/2016.

Levando-se em consideração que a ata desse registro de preço encontra-se vencida e que há
órgãos/entidades que não aderiram, a Administração realizará este processo para contemplar a
demanda para estes órgãos/entidades, bem como para demandas originadas posteriormente ao
vencimento da referida ata.

Conforme estudo realizado em 2016, fora estabelecida diretriz no sentido de que a provisão de
transporte para serviços administrativos é mais vantajosa que a aquisição de veículos para a
utilização em período igual ou superior a 32 (trinta e dois) meses.

5. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE E TIPO DA LICITAÇÃO:

Por se tratar de serviço de locação de bens móveis, enquadrado como serviço comum,
consoante item 16 do Anexo do Decreto nº 44.786/2008, a modalidade a ser utilizada será o
pregão eletrônico para Registro de Preços.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

6.1. Comprovação de aptidão para efetuar o fornecimento compatível com as características e
quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Termo de Referência, através da
apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando a realização de serviços compatíveis com o objeto - Projeto
Básico:

6.1.1. Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para fornecimento dos
itens ofertados, atendendo ao quantitativo mínimo de 50% (cinquenta por cento) das quantidades
apresentadas no Termo de Referência;

6.1.2 Os atestados deverão conter:

6.1.2.1. nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço,
telefone);

6.1.2.2 local e data de emissão;

6.1.2.3 nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das
informações;

6.1.2.4 período da execução da atividade;

6.1.2.5 demais exigências elencadas no Termo de Referência;

6.1.3 Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item 6.1, é admitido o somatório
de atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da licitação;

6.1.3.1 O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da
contratante e local em que foram executadas as atividades.

7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

7.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO OFERTADO PARA O LOTE ÚNICO,
obtido de acordo com o Anexo II.

7.2 Não será aceita a proposta cujo preço unitário do item no lote estiver acima do custo unitário
do item relacionado na planilha de referência da Administração.

7.3 A proposta cujo preço unitário de item do lote estiver acima do custo unitário do item
relacionado na planilha de referência da Administração (ou do item individualmente considerado,
superior a qualquer dos lances apresentados), poderá ter seus valores adequados das seguintes
formas:

7.4 aplicação de desconto percentual linear nos preços unitários da proposta inicial, calculado a
partir da diferença entre o valor global da proposta vencedora e o valor global da respectiva
proposta inicial, dividida pelo valor global inicial;
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7.5 readequação não linear dos preços unitários, a critério do licitante, respeitado como limite
máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários finais sejam menores ou
iguais aos preços unitários da proposta inicial

9. ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO:

9.1   Serão firmados contratos individuais entre os órgãos/ entidades participantes deste Registro
de Preços e o Fornecedor com período de locação de cada veículo de até 32 (trinta e dois)
meses, podendo ser acordado prazos superiores ou inferiores entre Contratantes e Contratada,
desde que não acarrete ônus aos contratantes, podendo ser prorrogado, conforme 

9.2   As quantidades totais apresentadas não obrigam os órgãos gerenciador e participantes a
contratarem o montante total e consistem apenas em referência do que será contratado pelos
órgãos e entidades.

9.3   O período de locação inicia-se após a entrega dos veículos pela Contratada, a partir da data
do aceite formal da Contratante.

9.4   O prazo para entrega dos veículos, após assinatura do contrato, será de 30 dias corridos.
Entretanto, poderá ser adiado em até 30 (sessenta) dias, mediante justificativa formal do
Fornecedor.

9.5   A entrega dos veículos poderá ocorrer de forma integral ou parcelada, de acordo com as
necessidades de cada Contratante.

9.6  A implantação do sistema deverá obedecer os prazos e instruções contidas no Anexo II
(Implantação)desse Edital.

9.1 DO PAGAMENTO:

9.1.1 Os pagamentos serão efetuados mensalmente em conformidade com as medições,
mediante a apresentação dos originais da nota fiscal correspondentes ao período de execução
dos serviços, acompanhada de:

9.1.1.1 Demonstrativo mensal assinado por seu representante legal, em acordo com o relatório
aprovado nos termos do 2.7.4.1 e seguintes, individualizado por Contratante com as seguintes
informações:

a) Nome e CNPJ do Contratante;

b) Data de emissão do documento de cobrança;

c) Número do documento de cobrança;

d) Valor bruto, retenção e valor líquido (recebido) do documento de cobrança;

e) Totalização dos valores e sua consolidação.

9.1.2 Os documentos solicitados 9.1.1.1 deverão ser entregues ao Contratante (Órgão da
Administração) na mesma oportunidade da nota fiscal/ fatura.

9.1.3 O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira -
SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do
beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos
da data da apresentação da Nota fiscal/ fatura, com base nos documentos fiscais e documentos
referidos no item 9.1.1.1 devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE.

9.1.4 As Notas Fiscais/Faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação
do documento, considerado v&aacutaacute;lido pelo CONTRATANTE.

9.1.5 O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CAGEF,
garantindo a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.

9.1.6 Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA deverá regularizar sua situação
perante o cadastro. O prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir
da data de sua regularização.

9.1.7 A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária dos
órgãos e entidades participantes do Registro de Preços, dos orçamentos em vigor durante o
período de execução do contrato.
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10. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO:

10.1. A fiscalização dos serviços será exercida pelo CONTRATANTE, por meio de representante
da administração devidamente designado, que terá poderes, entre outros, de acompanhar e
fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução dos serviços e determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados na execução do contrato, nos termos do art. 67, §1º, da Lei nº
8.666/93.

10.2. Nos termos da Lei nº. 8.666/93 consistirá documento de autorização para a execução dos
serviços, as respectivas ordens de serviço.

10.3. O CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços
prestados, quando apresentados em desconformidade com o serviço que fora solicitado.

10.4. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, e respeitadas as
normas contratuais, deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para o
CONTRATANTE.

10.5. A empresa prestadora de serviços sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por
parte da unidade competente do CONTRATANTE, através do fiscal designado e nomeado, para
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços.

10.6. Da mesma forma, a CONTRATADA deverá indicar formalmente um preposto para
representá-la na execução do contrato, que deverá fiscalizar e acompanhar a execução dos
serviços por seus funcionários e outras obrigações pertinentes à contratação, sem qualquer custo
adicional ao CONTRATANTE.

10.7. O CONTRATADO é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, nos termos
do art. 70, da lei nº 8.666/93.

10.8. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumento de
controle, compreendendo a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:

I - os resultados alcançados em relação à CONTRATADA, com a verificação dos prazos de
execução e da qualidade demandada;

II - os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional
exigidas;

III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e

VI - a satisfação do público usuário.

10.9. A fiscalização pelo CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade única, integral e
exclusiva da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços.

10.10. A ausência de comunicação por parte do CONTRATANTE, referente as irregularidades ou
falhas, não exime a futura CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato.

10.11. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa
fiscalização e gestão, durante a vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando o
acesso à documentação pertinente e aos serviços em execução e atendendo às observações e
exigências apresentadas pela fiscalização.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Por se tratar de Licitação para Registro de Preços, as dotações orçamentárias dos órgãos e
entidades participantes serão informadas quando da contratação do objeto.

12. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES :

12.1 DA CONTRATADA
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12.1.1 Indicar 01 (um) representante legal, dedicado ao relacionamento com a CONTRATANTE,
que deverá possuir o conhecimento e a capacidade profissional necessária, bem como ter
autonomia e autoridade para resolver qualquer assunto relacionado com os serviços contratados,
verificar o bom andamento dos mesmos, zelar pela disciplina do pessoal executante e pelo seu
aprimoramento.
12.1.2 Capacitar a equipe da SEPLAG, no horário de funcionamento da CONTRATANTE,
durante a vigência do contrato, para fazer atendimento referente às solicitações relacionadas à
operacionalização e gestão dos serviços contratados, compreendendo a gestão da frota e os
serviços de telemetria, compreendendo a garantia do funcionamento dos equipamentos de
telemetria, emissão e análise de relatórios.
12.1.3Efetuar gestão de toda a frota, disponibilizando os relatórios fornecidos:
12.1.4 Licenciamento de Veículos;
12.1.5 Credenciar junto à CONTRATANTE, para fins de cadastramento e identificação, todo o
seu pessoal designado para a prestação dos serviços objeto do CONTRATO, sob pena de não
lhe ser permitido o acesso às instalações da CONTRATANTE, arcando a CONTRATADA com os
ônus daí decorrentes. Quando o empregado for desligado dos serviços objeto deste CONTRATO,
deverá ser descredenciado imediatamente pela CONTRATADA perante a CONTRATANTE.
12.1.6 Executar os serviços contratados dentro dos padrões de qualidade, quantidade e
segurança exigidos, em estrita observância às condições definidas no CONTRATO e de acordo
com as instruções recebidas da CONTRATANTE, utilizando como mão de obra profissionais
legalmente habilitados, em quantidade compatível com os serviços, diligenciando no sentido de
que os trabalhos sejam conduzidos segundo a melhor técnica aplicável, de modo a garantir o
atendimento aos prazos programados para sua realização.
12.1.7 Reparar ou refazer, exclusivamente às suas expensas, os serviços inadequadamente
executados, de acordo com a avaliação da SEPLAG, sanando todos os problemas dentro dos
prazos estipulados pela CONTRATANTE.
12.1.8 Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, quando da execução dos
serviços, comprometendo-se a afastar qualquer empregado cuja presença seja considerada
inconveniente aos interesses dos serviços, a critério da CONTRATANTE.
12.1.9 A eventual substituição de empregado nos termos do item anterior não acarretará qualquer
ônus adicional para a CONTRATANTE, suportando a CONTRATADA quaisquer encargos ou
responsabilidades trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados substituídos ou
afastados.
12.1.10 Observar as disposições legais que regulam o exercício de sua atividade como empresa
legalmente habilitada para a prestação dos serviços objeto do CONTRATO.

12.1.11 Cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista,
previdenciária, de seguro, higiene e saúde do trabalho, assumindo todas as obrigações e
encargos legais inerentes e respondendo integralmente pelos ônus resultantes das infrações
cometidas.
12.1.12 A CONTRATADA deverá cumprir as instruções e medidas de segurança que forem
determinadas, por escrito, pela CONTRATANTE.
12.1.13 Contratar todos os seguros a que estiver obrigada pelas leis brasileiras, em qualquer
tempo, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.
12.1.14 Solicitar a presença imediata do responsável pela fiscalização da CONTRATANTE em
caso de acidentes durante a execução dos serviços, que ocasionem ou não danos pessoais ou
materiais em bens da CONTRATANTE ou de terceiros.
12.1.15 Os ônus por infrações às leis de segurança no trabalho serão de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA.
12.1.16 Responsabilizar-se pelo transporte de acesso e circulação do seu pessoal nas áreas de
serviços, assumindo integralmente os custos decorrentes do fornecimento de vale-transporte,
tornado obrigatório pela Lei n.º 7.619/87.
12.1.17Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma
a não serem confundidas com similares de propriedade da CONTRATANTE.
12.1.18Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento
dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito.
12.1.19 Realizar a entrega dos veículos, de acordo com a orientação da CONTRATANTE, em
local a ser disponibilizado pela CONTRATADA, na cidade de Belo Horizonte ou na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, devendo prestar as orientações necessárias aos responsáveis
da SEPLAG pelo recebimento dos veículos. A CONTRATANTE, a seu critério, poderá solicitar
também a realização de entregas em sua Unidade de Transportes, localizada na Cidade
Administrativa Presidente Tancredo Neves em Belo Horizonte – MG ou em sua unidade
descentralizada de frotas situada na Avenida dos Andradas 1220, bairro São Marcos, Belo
Horizonte - MG.
12.1.20 Quando da devolução definitiva do veículo ou sua substituição, a CONTRATADA deverá
atender à mesma regra descrita no item anterior ou em ou em outra Unidade da CONTRATANTE,
por ela indicado.
12.1.21 No caso de substituição temporária ou definitiva dos veículos, os mesmos poderão, a
critério da CONTRATANTE, ser disponibilizados no seu local de alocação.
12.1.22Disponibilizar somente veículos em perfeito estado de uso, conservação e funcionamento,
não apresentando qualquer defeito mecânico/elétrico, de lataria e/ou pintura, priorizando os itens
de segurança.
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12.1.23 Manter os veículos em perfeitas condições de conservação, segurança e funcionamento,
estabelecendo e atendendo programação de manutenção preventiva dos veículos locados.x)
Providenciar a imediata reposição de pneus, conforme as normas de segurança dos fabricantes,
quando com avarias decorrentes de acidentes, quaisquer ocorrências que coloquem em risco a
segurança dos usuários e observando o limite mínimo de desgaste determinado por meio do
TWI.
12.1.23 Não utilizar, em nenhuma situação, pneus usados, reformados, remoldados, frisados ou
recapados.
12.1.24 Providenciar lubrificação, quando aplicável, e troca de óleo dos veículos durante as
manutenções preventivas, corretivas ou de garantia.
12.1.25 Manter serviços de Assistência de 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias da semana,
incluindo sábados, domingos e feriados, detalhando sua rede de atendimento, para o território do
estado de Minas Gerais.
12.1.26 Correndo necessidade de realização de manutenções corretivas com qualquer veículo
locado e ainda, em caso de quebra, panes elétricas, panes mecânicas, avarias ou acidentes, a
CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA que providenciará imediatamente a
execução dos serviços.
12.1.27Executar fielmente as manutenções nos veículos locados, através de profissionais
legalmente habilitados, responsabilizando-se pela sua qualidade e segurança, diligenciando no
sentido de que os trabalhos sejam conduzidos segundo a melhor técnica aplicável, mantendo os
prazos programados e obedecendo rigorosamente as condições especificadas pela
CONTRATANTE ou pelos fabricantes dos veículos, podendo haver vistoria por profissional
qualificado da CONTRATANTE.
12.1.28 A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que necessário para substituição de um
componente do veículo por desgaste, defeito, quebra, sinistro ou outras ocorrências;
12.1.29 Ressarcir a CONTRATANTE, em casos excepcionais de avaria mecânica em viagens,
os valores pagos decorrentes dos reparos emergenciais e translado do veículo, quando for o
caso, sempre através da comprovação das despesas realizadas e concordância da
CONTRATADA relativamente à realização das despesas, utilizando-se de meios legais para tal
comprovação. Os valores a serem ressarcidos serão deduzidos da fatura subsequente emitida
pela CONTRATADA.
12.1.30 Arcar com a responsabilidade administrativa, judicial e de eventuais despesas referentes
a ações objetivando o ressarcimento de quaisquer gastos com acidentes, inclusive de reparos e
perda total do veículo.
12.1.31 Participar de reuniões com a CONTRATANTE, sempre que convocada, acatando suas
orientações para a melhor execução do contrato e a gestão eficiente da CONTRATANTE.
12.1.32 Colaborar com a fiscalização da CONTRATANTE em qualquer fase de desenvolvimento
do contrato, proporcionando-lhe a assistência e a facilidade necessárias ao exercício de suas
funções.
12.1.33 Dotar os veículos locados de todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código
Nacional de Trânsito (extintores, cintos de segurança, triângulo, etc.), bem como aqueles
necessários à reposição de peças e pneus (chaves de roda, macacos e outros).

12.1.34 Manter atualizada, no interior de cada veículo, a documentação relativa ao seu
licenciamento anual, o manual do veículo e o número do telefone da Assistência 24 horas.
12.1.35 Disponibilizar a documentação relativa ao licenciamento anual, bem como o cartão de
combustível entregue pela contratante.
12.1.36 Providenciar a liberação do veículo que seja apreendido ou retido pelos órgãos
municipais, estaduais e federais de fiscalização e controle do trânsito.
12.1.37 Providenciar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais, toda documentação
necessária para o licenciamento e emplacamento dos veículos locados, bem como a liberação
para sua circulação em áreas urbanas, rodovias federais, estaduais e municipais.
12.1.38 Observar as disposições legais que regulam o exercício de sua atividade como empresa
legalmente habilitada para a prestação dos serviços objeto do contrato.
12.1.39 Responsabilizar-se por todas as obrigações legais relativas a impostos, licenças, Seguro
Obrigatório dos veículos, etc., arcando com seu pagamento ou ressarcimento à CONTRATANTE
das multas incidentes sobre os veículos, devidas pela sua não regularização, licenciamento
irregular ou não conformidade com a legislação vigente.
12.1.40 Responsabilizar-se por todas as despesas inclusive de mão de obra, referente à
administração, manutenção preventiva e corretiva, translado do veículo, reposição de peças,
reparos, dentre outros.
12.1.41 Pagar toda e qualquer indenização por danos causados à CONTRATANTE e a terceiros,
por culpa ou omissão sua ou de seus prepostos, bem como pela inobservância ou infração de
disposições legais de regulamentos e posturas vigentes.
12.1.42 Responsabilizar-se pelas providências judiciais ou extrajudiciais para a solução das
questões ligadas a danos causados a terceiros, por dolo, culpa ou omissão sua ou de seus
prepostos e tomá-las a seu próprio nome e às suas expensas.
12.1.43 Efetuar gestão dos veículos contemplados nesta contratação e disponibilizar relatórios
conforme descrito neste Termo de Referência.
12.1.44 Realizar dentro das instalações da CONTRATANTE os serviços do item acima, por um
preposto da CONTRATADA, que deverá possuir o conhecimento e a capacidade profissional
necessária ao exercício dessas atividades.

Termo de Referência SEPLAG/CC 0118186         SEI 1500.01.0000834/2017-44 / pg. 16



12.2 DO CONTRATANTE

12.2.1 Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, nos
locais de realização dos serviços.
12.2.2  Informar à CONTRATADA, no início do contrato, as unidades em que os veículos serão
alocados e durante a vigência do contrato as eventuais transferências ocorridas no âmbito de
suas unidades.
12.2.3 Informar à CONTRATADA, no início do contrato, os veículos cuja característica de
utilização seja severa, a fim de ser considerada na periodicidade das intervenções de
manutenções preventivas e avaliação de eventual desgaste prematuro;
12.2.4 Nota: Considera-se utilização severa: uso prolongado em marcha lenta ou operação
contínua em baixas rotações - tráfego urbano intenso; trajetos curtos nos quais o motor não atinge
a temperatura ideal de funcionamento; circulação frequente em vias não pavimentadas; frequente
circulação com a capacidade máxima de carga totalmente utilizada.
12.2.5 Comunicar a CONTRATADA qualquer ocorrência envolvendo os veículos locados, a
exemplo de roubo, furto, acidentes, dentre outras, de forma que a mesma tome as providências
cabíveis;
12.2.6 Conferir toda a documentação, seja de ordem tributária, de seguros e quaisquer outras
aplicáveis aos veículos locados;
12.2.7 Responsabilizar-se pelas despesas com combustível, aditivos, reposição de óleo dos
veículos quando para completar seu nível, lavagem e lubrificação eventual (quando fora de suas
datas de revisão de garantia, de manutenção preventiva e de manutenção corretiva), consertos
de furos em pneus, além das despesas referentes a estacionamento e pedágios;
12.2.8 Responsabilizar-se pelo pagamento das infrações de trânsito cometidas por seus
prepostos durante o período da locação em que os veículos estejam sob a guarda da
CONTRATANTE, bem como identificar o condutor infrator;
12.2.9 Zelar pela guarda e bom uso dos veículos, seus acessórios, documentos e manual do
fabricante até a efetiva devolução dos mesmos à CONTRATADA;
12.2.10 Fiscalizar a execução dos serviços objeto do Contrato;
12.2.11 Prestar à CONTRATADA todas as informações necessárias ao bom e fiel desempenho
do contrato;
12.2.12 Decidir com o representante da CONTRATADA todas as exceções que surgirem durante
a execução do Contrato, não previstas neste;
12.2.13 Disponibilizar à CONTRATADA o Manual de Identidade Visual do Governo de Minas em
versão vigente;

12.2.14 Disponibilizar à CONTRATADA a relação de condutores credenciados pela SEPLAG e
suas respectivas atualizações;

13. SANÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:

13.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência
do FORNECEDOR, sujeitando-o às seguintes penalidades:
13.1.1 Advertência por escrito;
13.1.2 Multa, nos seguintes limites máximos:
13.1.2.1 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
fornecimento não realizado;
13.1.2.2 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;
13.1.2.3 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas.
13.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Estadual, de acordo com os prazos estabelecidos no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e
no art. 38, III do Decreto Estadual nº. 45.902/12;
13.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo
mínimo de 02 (dois) anos conforme dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93 e o art. 38, IV do Decreto
Estadual nº 45.902/12.
13.1.5 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das
obrigações contratuais:
13.1.5.1 Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista
em contrato ou instrumento equivalente.
13.1.5.2 Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou
de suas parcelas.
13.1.5.3 Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia
comunicação à Administração Pública Estadual.
13.1.5.4 Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para
o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse.
13.1.5.5 Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida.
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13.1.5.6 Prestação de serviço de baixa qualidade.
13.1.6 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas
nesta cláusula.
13.1.7 A multa será descontada do pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA.
13.1.8 A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a
ampla defesa e o contraditóriode acordo com o disposto na Lei Estadual nº. 14.184/2002 e no
Decreto Estadual nº. 45.902/12.
13.1.9 As sanções relacionadas nos itens 13.1.6 e 13.1.7 serão obrigatoriamente registradas no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública
Estadual – CAFIMP
13.1.10 As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais atrasos
decorrentes de eventos configuradores de força maior ou caso fortuito, como tais caracterizados
em lei civil.

ANEXO II – IMPLANTAÇÃO

 

A implantação do serviço de gerenciamento da manutenção compreenderá as seguintes
atividades, que deverão ser realizadas dentro dos prazos apresentados, conforme cronograma
abaixo:

contratação do objeto por parte dos órgãos e entidades que desejarem fazer uso da ata deverá
ser realizada em até 60 dias corridos a partir da assinatura da ata de Registro de Preços e será
coordenada pela SEPLAG.

O FORNECEDOR deverá integrar seu sistema de gestão ao SIAD, em conformidade com os
anexos I e IV deste Edital, entre o 31º e 90º dia da implantação, contados a partir da data de
assinatura da ata de Registro de Preços.

O FORNECEDOR deverá efetuar a apresentação do serviço por ele prestado aos gestores dos
órgãos/ entidades (superintendentes de planejamento, gestão e finanças, diretores de transportes
ou servidores que ocupem cargos equivalentes) em até 2 (dois) encontros presenciais, de até 4
(quatro) horas cada, entre o 31º e 45º dia da implantação, em local a ser indicado pela SEPLAG.
Na apresentação devem ser abordados os principais elementos e processos do serviço de
gerenciamento, bem como as principais funcionalidades do sistema de gestão. A estrutura e
conteúdo da apresentação devem ser previamente discutidos e validados pela SEPLAG.

O FORNECEDOR deverá efetuar a implantação do seu sistema de gestão em cada órgão/
entidade contratante entre os dias 31º e 120º da implantação. Tal implantação será feita por meio
de visitas, in loco, à sede do órgão/ entidade, em datas previamente acordadas entre as partes
para a realização das seguintes ações:

Entendimento da estrutura organizacional do órgão/ entidade;
Cadastro dos principais usuários no sistema, com seus respectivos níveis de acesso;
Treinamento dos usuários para o uso das principais funcionalidades e relatorios do
sistema, de modo “hands on”, ou seja os usuários deverão acessar o sistema, em ambiente
de homologação ou produção e simular as principais rotinas sob sua responsabilidade;
Disponibilização de manual impresso com as principais regras de manuseio do sistema,
regras para validação dos orçamentos (em conformidade com o anexo I deste Edital),
ações em caso de falhas, principais regras do serviço, prazos do fornecedor, acesso ao
serviço de guincho/ reboque, telefones de contato, etc.
Definição das regras para o cadastro do plano de manutenção preventiva da frota do órgão/
entidade.
Cada implantação deverá ser feita em, pelo menos, 01 (uma) visita de 04 horas, a cada
órgão/ entidade contratante.

Ao final da implantação, deverá ser emitido Termo de Entrega, atestando que o sistema foi
devidamente implantado e os usuários da sede do órgão/ entidade foram treinados, estando
aptos a operá-lo. O Termo deverá ser emitido em 2 (duas) vias, que deverão ser assinadas pelo
representante do órgão/ entidade, que permanecerá com uma delas.

O FORNECEDOR deverá elaborar Plano de manutenção preventiva para a frota de cada órgão/
entidade contratante, de acordo com as regras estabelecidas durante a implantação do sistema
de gestão, do 31º ao 150º dia da implantação. Para isso, poderão ser realizados outros
encontros entre o(s) gestor(es) de frota e equipe do FORNECEDOR para levantamento da
política de manutenção do órgão/ entidade, o tipo de utilização e a intensidade de uso dos
veículos.

 

ANEXO III – REQUISITOS PARA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS
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O sistema do FORNECEDOR deverá ser integrado ao módulo frota de veículos do Sistema
Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD, para recebimento dos dados
cadastrais de cada veículo, de cada condutor e dos dados cadastrais dos órgãos/ entidades
estaduais e suas respectivas unidades; e para envio dos registros das viagens/atendimentos de
cada veículo.

O formato dos arquivos enviados e recebidos será do tipo texto (TXT). Estes arquivos não podem
conter caracteres especiais tais como tabulação, controle de fonte, etc., exceto os de controle do
sistema operacional e controle de quebra de registro.

Todos os CAMPOS obrigatoriamente devem ocupar todo o tamanho informado e onde não
houver informação deverá ser preenchido conforme o tipo de campo, sendo:

Campo do tipo CARACTER, será preenchido com espaços em branco;

Campo do tipo NUMÉRICO inteiro deverá ser preenchido com zeros à esquerda;

Para campo do tipo numérico com casas decimais, a fração inteira deve ser preenchida com
zeros à esquerda e a fração decimal deverá ser preenchida com zeros à direita. O separador de
casas inteiras e casas decimais será a vírgula e esta obrigatoriamente deverá estar na posição
especificada;

Os campos dos arquivos serão separados por ponto e vírgula (;).

Carga ao sistema do Fornecedor

Cargas diárias: nelas serão enviados os dados presentes nas tabelas veículos e condutores
estaduais.  Especificação da integração dos sistemas

Será definida especificação técnica detalhada das interfaces entre os sistemas SIAD – Frota
(webservice / FTP) e o Fornecedor do sistema de rastreamento e monitoramento dos veículos
locados.

Interfaces de Software

Webservices serão desenvolvidas pela Contratada usando as tecnologias REST e JSON para
realizar a comunicação entre os sistemas do FORNECEDOR e SIAD - Módulo Frota:

SaídaVeiculo     (FORNECEDOR -> WebService Contratante -> mainframe) - Será chamado via
POST pelo sistema do FORNECEDOR informando parâmetros, a serem definidos pela
Contratada, via JSON;

RetornoVeículo (FORNECEDOR -> WebService Contratante -> mainframe) - Será chamado via
POST pelo Sistema do FORNECEDOR  informando os parâmetros, a serem definidos pela
Contratada, via JSON;

EnvioViagem     (FORNECEDOR -> WebService Contratante -> mainframe) - O sistema do
FORNECEDOR  irá chamar o WebService em horários a serem definidos, diariamente (segunda
a domingo). O JSON recebido será convertido em arquivo texto para ser enviado ao SIAD/Frota
via FTP.   

Tratamento para falhas de comunicação dos serviços online.

Caso ocorra erro de comunicação entre o sistema do FORNECEDOR e o serviço SIAD, o
FORNECEDOR deverá realizar nova chamada ao serviço, seja no mesmo momento ou em
momento posterior. Caso o processo já tenha sido efetuado corretamente no SIAD, porém o
retorno não tenha chegado ao FORNECEDOR por um problema de conexão, por exemplo, o
FORNECEDOR deverá realizar uma nova chamada normalmente e o SIAD irá retornar um código
avisando que o registro já foi efetuado.

Regra Geral

As viagens só poderão ser autorizadas para veículos com status “em uso” e condutores ativos e
sem pendências registrados no módulo Frota.

Nível de Serviço

O serviço/interface deverá estar disponível os 7 dias da semana, 24 horas por dia, em todos os
dias do ano e ter disponibilidade de 99,95 % (total de horas mensais);

A solução de problemas (reparo) deverá ocorrer em até 4 horas a partir da abertura do chamado.
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A CONTRATADA deverá garantir o atendimento das solicitações de suporte e manutenção.

O Fornecedor deverá disponibilizar mecanismo para abertura dos chamados que possibilite
mensurar o nível de serviço ofertado.

 

                                                                                                       

ANEXO IV – FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA DE ADESÃO À PROCESSO DE LICITAÇÃO
PARA REGISTRO DE PREÇOS – ANO 20___

 

“ORIENTAÇÃO NORMATIVA NAJ-MG Nº 52, DE 22 DE JULHO DE 2009 LICITAÇÃO.
DEFINICÃO DO QUANTITATIVO DO OBJETO. JUSTIFICATIVA GENÉRICA.
IMPOSSIBILIDADE

1. No caso de compra de bens, a Administração deverá observar o disposto no Art.15, §7º, II, da
Lei nº 8.666/93, justificando as quantidades a serem adquiridas em função do consumo do órgão
e provável utilização, devendo a estimativa ser obtida, a partir de fatos concretos (Ex: consumo
do exercício anterior, necessidade de substituição dos bens atualmente disponíveis, implantação
de setor, acréscimo de atividades, etc);

2. No caso de contratação de serviços, continuados ou não, a Administração deverá observar os
dispositivos da IN nº 02/08 do MPOG, destacando-se a necessidade de realização de prévio
planejamento das contratações (Art. 2º) e a confecção de Projeto Básico ou Termo de Referência
com justificativa detalhada da contratação, nos quais deverão constar: a motivação da
contratação; os benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação; a conexão entre a
contratação e o planejamento existente (arts. 14 e 15).

 

Referência: Processo nº 1500.01.0000834/2017-44 SEI nº 0118186
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