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1. OBJETO:
 

1.1. O presente termo de referência tem por objeto a prestação de serviços de
provimento de solução para compartilhamento de veículos oficiais entre os Órgãos e
Entidades do Poder Executivo da Administração Pública Estadual de Minas Gerais, por
meio de sistema informatizado e integrado/aplicativo mobile, com relatórios de gestão,
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento.

 

Lote Código do item no
SIAD Quant. Unid. de

aquisição Descrição do item CATMAS

01 84824 1  Ano Serviço de Gestão do Compartilhamento dos
Veículos Oficiais

 

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
 

2.1. Trata-se da contratação de serviço de Gestão do compartilhamento de
veículos oficiais administrativos, por meio de sistema de gerenciamento informatizado e
integrado/aplicativo mobile, entre diferentes Órgãos e Entidades do Poder Executivo do
Governo do Estado de Minas Gerais, no município de Divinópolis. O sistema deverá ser de
propriedade da empresa e não se pretende adquiri-lo, mas utilizá-lo no modelo de
prestação de serviços.

2.2. Nesta contratação está prevista, também, o fornecimento e a instalação
de localizador GPS e de equipamentos que permitam a automação do travamento e
destravamento das portas dos veículos, sendo de responsabilidade da contratada o
fornecimento e a instalação do equipamento de travamento e destravamento em todos
os 52 veículos (locados e próprios) e do localizador GPS nos 38 veículos próprios que farão
parte do compartilhamento.

2.3. Prevê-se a contratação dos serviços para o prazo de 12 (doze) meses, a
contar da publicação do contrato no jornal "Minas Gerais" - Diário Oficial do Governo de
Minas, disponível em: www.iof.mg.gov.br/www.jornalminasgerais.mg.gov.br.

 

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
 

3.1. A  ferramenta deve possibilitar a gestão do seguinte fluxo para a
solicitação e gestão de veículos compartilhados:
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3.2. Para tanto, considera-se como essencial os seguintes requisitos na
plataforma (sem prejuízo de inclusão de novos requisitos no futuro):
 

3.2.1. PREVER ACESSO A PERFIS DIFERENCIADOS COM NO MÍNIMO:�
 

a) Servidor (solicitante);

b) Motorista;

c)  Gestor responsável pelo órgão;

d) Gestor da frota do município;

e) Gestor Central do Sistema, com acesso a relatórios e
parametrizações.

 

3.2.2. ATRIBUIÇÕES POR PERFIL DE USUÁRIO
 

Atribuições mínimas por perfil Servidor
(Solicitante) Motorista 

Gestor
Responsável
pelo Órgão 

Gestor da
Frota do
Município 
                  
     

Gestor
Central
do
Sistema 

Solicita veículo ●  ● ● ●
Altera solicitações ●   ● ●
Consulta os status das solicitações
de veículos ● ● ● ● ●

Desbloqueia o veículo via aplicativo ● ●  ● ●
Cria e exclui os acessos dos
servidores do órgão   ● ● ●

Aprova ou reprova a solicitação   ●  ●
Aprova ou reprova a saída do veículo    ● ●
Recebe e-mail de notificação sobre
as solicitações a serem aprovadas   ●  ●

Recebe e-mail de alerta sobre
alterações ● ● ● ● ●

Cadastra, altera e exclui o perfil de
gestor imediato    ● ●

Cadastra, altera e exclui todos os
perfis     ●

Inclui e altera parâmetros     ●
Insere e realoca garagens    ● ●
Inclui e exclui o perfil de motorista    ● ●
Acessa canal de atendimento ● ● ● ● ●
Consulta o status do relatório de
despesas emitido pelo fornecedor     ●

Consulta dados do rateio de
despesas   ● ● ●

Gerencia rateios de despesas     ●
Consulta os dados de órgão,
unidade, condutores, veículos e
dispositivos, podendo extrair
relatórios nos formatos XLS, PDF e
TXT

    ●

Consulta os dados de todos os
usuários cadastrados no sistema e
suas vinculações, podendo extrair     ●
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relatórios nos formatos XLS, PDF e
TXT
Consulta os dados dos motoristas
cadastrados no sistema    ● ●

Consulta os impedimentos gerados
no sistema    ● ●

Realiza agendamentos de
instalação, manutenção ou retirada
de dispositivos nos veículos

   ● ●

Realiza acerto de hodômetro
do veículo, mediante não leitura do
sistema 

● ● ● ● ●

Consulta os veículos disponíveis    ● ●
Recebe mensagem de alerta
informando viagens a serem
realizadas

 ●    

Acessa o espelho do faturamento     ●
Autoriza as saídas de veículos com
impedimentos relativos aos
parâmetros atribuídos

   ● ●

Confirma o recebimento das notas
fiscais de seu órgão/entidade
emitidas pelo fornecedor

   ● ●

Gerencia as solicitações de veículos
dos órgãos    ● ●

Bloqueia o veículo para utilização    ● ●

 

3.2.3. PARÂMETROS DO SISTEMA
 

3.2.3.1. O sistema deve permitir a inclusão de, no mínimo, os seguintes
parâmetros:

a) Prazo para modificação da solicitação;

b) Prazo para cancelamento da solicitação;

c) Prazo para solicitação;

d) Quantidade de veículos;

e) Quantidade de motoristas;

f) Localização das garagens;

g) Atendimento emergencial;

 

3.2.4. TELA DE AGENDAMENTO DA RESERVA, CONTEMPLANDO OS
SEGUINTES CAMPOS:

a) Nome do servidor demandante;

b) Razão do deslocamento;

c) Origem;

d) Destino;

e) Número de passageiros que participarão do deslocamento;

f) Tipo de reserva (Se somente veículo, caso em que o sistema
deverá solicitar login e senha do SIAD, ou veículo com motorista);

g) Tipo de Veículo (hatch, sedan, Monovolume, Caminhonete e Van).

 

3.2.5. A primeira seleção da tela de agendamento deverá informar o tipo de
solicitação onde o usuário solicitante sinalizará uma das opções de campos: “Sou
motorista" ou "Preciso de motorista". Em se optando pela opção do campo “Sou
motorista”, o sistema deverá carregar a lista de garagens pré-definidas para
retirada/devolução nos campos origem e destino. Em se optando pela opção do
campo “Preciso de motorista”, o sistema deverá abrir campos de origem e destino
com livre preenchimento, além do campo de devolução com as opções de garagens
previamente carregadas;

3.2.6. No caso da seleção “Preciso de motorista”, o sistema deverá
encaminhar a solicitação para o gestor responsável pelo órgão para aprovação e
posteriormente para o Gestor da frota do Município, que confirmará e fará a
designação do motorista e do veículo. O motorista designado deverá receber uma
notificação com os dados da solicitação (data, horário, nome do solicitante, órgão do
solicitante, local de partida e local de destino). O veículo somente deverá ser
bloqueado para reserva após a aprovação da reserva pelo Gestor da Frota do
Município;

3.2.7. No caso da seleção “Sou motorista”,  o sistema deverá  solicitar o login
e senha do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD, e
após o login, deverá dar a opção de preenchimento do tipo de veículo, possibilitando
ao solicitante no mínimo as seguintes seleções: Veículo hatch; Veículo sedan;
Monovolume; Caminhonete e Van, sem prejuízo de inclusões de novos tipos no futuro.
Feito isso, o sistema deverá encaminhar a solicitação para o gestor responsável pelo
órgão para aprovação e posteriormente para o Gestor da frota do Município, que
confirmará e designará o veículo que será cedido. Caso o login seja negado, o
sistema deverá informar que o solicitante não está autorizado a dirigir o veículo e que
o mesmo precisa de um Motorista.

3.2.8. Integrar o preenchimento dos locais de origem e destino com o Google
Maps de modo que o endereço a ser preenchido coincida com a base de dados do
Maps, garantindo assim a assertividade dos locais;

3.2.9. Oferecer a possibilidade de seleção de dias diferentes de retirada e
devolução do veículo. Não necessariamente o veículo será devolvido no mesmo dia
da retirada;

3.2.10. Quando da reprovação do pedido pelo gestor responsável pelo órgão, o
mesmo deverá ser exibido em todas as telas de consulta do pedido;

3.2.11. Incluir a foto do hodômetro tanto no check-in como no check out.
Implementar no sistema a capacidade de ler os caracteres da foto publicada e
converter a leitura da quilometragem em uma entrada de dados no sistema, ou
apresentar tecnologia similar, que será analisada pela contratante;
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3.2.12. Conter tecnologia e algoritmo OCR para automaticamente realizar a
leitura de hodômetro das fotos tiradas pelos usuários e convertê-la em dados de
entrada no sistema;

3.2.13. Implementar o destravamento do veículo pelo sistema/aplicativo mobile,
sem a necessidade de utilização das chaves; sem impedimento da utilização destas
em situações emergenciais;

3.2.14. Integrar o sistema/aplicativo mibile com plataformas de navegação por
satélite disponíveis no mercado (Wase, Google Maps e outros);

3.2.15. Garantir a plotagem da rota realizada pelo servidor, com as informações
da reserva, de distância percorrida, tempo gasto, entre outros (conforme tecnologia
de localização do veículo embarcada) na interface de relatórios;

3.2.16. Integração/Interfaces com base de dados do Sistema Integrado de
Administração de Materiais e Serviços - SIAD, conforme anexo III do presente Termo
de Referência e Sistema de Administração de Pessoal do Estado de Minas Gerais -
SISAP mg;

3.2.17. Integração com sistema de rastreamento dos veículos locados;

3.2.18. Possibilidade de o desbloqueio e check outs dos veículos terem registro
no SIAD de modo que sejam registrados automaticamente a abertura do
"atendimento" no SIAD quando do "Desbloqueio" e fechamento dos mesmos quando
dos "Check-out's";

3.2.19. Possibilidade de autorização para o servidor dirigir o veículo por meio
de login e senha do SIAD;

3.2.20. Informar a estimativa do custo do deslocamento quando do
agendamento da reserva, a partir da definição de custo e consumo médio por modelo
de veículo e/ou com base nos dados extraídos dos sistemas corporativos;

3.2.21. Possibilitar a identificação dos custos estimados, por órgão e entidade,
viabilizando-se assim o rateio de despesas;

3.2.22. Alternativas de análise e inteligência artificial onde o sistema sugira o
veículo ao servidor a partir das informações da reserva, por exemplo: O servidor
solicitante seleciona um veículo hatch e o sistema identifica a partir das datas,
passageiros e endereços informados que se trata de uma viagem e que o veículo
mais adequado é um modelo sedan;

3.2.23. Alternativas de análise e inteligência artificial onde o sistema sugira
alocação de veículos com menores quilometragens;

3.2.24. Indicação dos veículos mais próximos da localização atual do usuário;

3.2.25. Otimização de rotas, de forma a reduzir a quantidade de veículos
utilizados para realizar um determinado conjunto de trajetos;

3.2.26. Possibilitar o monitoramento dos veículos em tempo real, de modo que
o gestor da frota do município tenha condição de aprovar ou reprovar agendamentos
e relacione o veículo para atendimento servidores lotados em outros Órgãos, mas que
tenham cadastrado solicitações para o mesmo destino do viajante para o qual o
veículo tenha sido designado inicialmente.

3.2.27. Possibilitar o acesso via Web-Browser (Mozilla Firefox, Internet Explorer
e Google Chrome) em computadores "DeskTop"  e aplicativo para celular, versão IOS
e Android. 

3.2.28. Possibilitar a estruturação de POOL de veículo para uso compartilhado;

3.2.29. Permitir a utilização de filtros para consultas e emissão de relatórios
gerenciais a partir das informações inseridas no sistema. 

3.2.30. Alerta ao Servidor condutor e o Motorista, via aplicativo, minutos antes
do horário programado de saída.  

 

3.3. DIMENSIONAMENTO
 

3.3.1. Os veículos considerados para fins desta contratação são aqueles que
no SIAD estão caracterizados sob os seguintes rótulos de "Tipos de Veículos":
Automóvel, Caminhonete, Caminhoneta, e Utilitário, cujo "Tipo do Bem" esteja
marcado como Próprio ou Terceiro/Locado, estes últimos considerando apenas
aqueles de contratos oriundos de Registros de Preços gerenciados pela Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão. O projeto abarca os veículos de transporte de
passageiros dos seguintes Órgãos e Entidades, lotados no município de Divinópolis:

 

a) ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AGE;

b) FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS
GERAIS - HEMOMINAS;

c) INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA;

d) SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEF;

e) SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES;

f) SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE;

g) SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL - SEDESE;

h) SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL - SISEMA;

i) UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG.

 

3.3.2. Desta forma, o projeto prevê a atuação em 52 veículos, que atualmente
registram uma taxa média de ociosidade da ordem de 67,12%; com vistas a reduzir o
quantitativo de carros e otimizar o uso.

3.3.3. Desta forma, a solução será disponibilizada inicialmente para a gestão
do compartilhamento dos 38 veículos Próprios e 14 veículos locados, num total de 52.
Há previsão de fornecimento e instalação de equipamento para controle de abertura
e travamento de portas em todos os veículos, bem como de fornecimento e instalação
do localizador GPS nos veículos próprios.

 

4. DOS LOTES:
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4.1. Trata-se de contratação de um item em lote único, utilizando a modalidade de
licitação denominada pregão, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002. 

4.2. O Serviço de Gerenciamento de Gestão do compartilhamento de veículos
oficiais administrativos, foi estimado para um período de 12 (doze) meses, contemplando
os 52 veículos da frota dos Órgãos e Entidades constantes no item 3.3.1 do presente
Termo de Referência. A previsão é de que os dispositivos eletrônicos para travamento e
destravamento das portas sejam instalados nos 52 veículos e os localizadores GPS nos 38
veículos próprios. 

5.  LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:
 

5.1. A participação no lote 1 poderá ser exclusiva para Microempresas - ME  e
Empresas de pequeno porte - EPP, conforme legislação vigente, em especial a Lei
Complementar nº 123/2006.  

 

6. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
A ação governamental somente se mostra eficaz quando materializada por meio da

interveniência do Estado na vida cotidiana da sociedade. A figura da prestação de serviços
públicos em contraprestação aos tributos arrecadados junto aos contribuintes é o dever de ofício
dos governos, notadamente aqueles que integram o poder executivo dos distintos entes da
federação.

 
De modo especial, no caso concreto dos Governos de Estado, essa atuação tem

uma característica sui generis, posto que se trata de um ente federado com a atribuição de
gestão de um território constituído de várias e distintas localidades, os municípios. O senso
comum corretamente afirma que a vida acontece nos municípios, ou que "ninguém mora no
Estado, mas nos municípios". Com efeito, é lá onde as relações interpessoais se dão e onde os
agentes públicos do Governo do Estado precisam atuar.

 
Uma das estratégias para que esta presença seja garantida é a descentralização

da estrutura administrativa, com instalação física de unidades no interior. Em complemento outro
pilar desta atuação é o deslocamento que seus servidores precisam realizar, no caso de Minas
Gerais tanto dentro dos municípios, quando unidades descentralizadas, e deles para suas
unidades regionais ou mesmo para a capital, quanto para as unidades centralizadas em viagens
a serviço para o interior do Estado.

 
No que concerne aos deslocamentos, Minas Gerais sempre adotou o provimento

de veículos oficiais, quer seja pela tipologia do deslocamento (na maior parte dos casos dentro
do próprio Estado), quer pela ausência de tecnologias que privilegiassem a possibilidade de
escolha de outros modais, ou ainda por conta da natureza das atividades desenvolvidas (que
muitas das vezes requerem deslocamentos para áreas rurais ou de difícil acesso).

 
Independentemente da justificativa, o cenário que se constata atualmente com base

nas informações apuradas em setembro de 2019, pelo sistema de monitoramento de frota por
indicadores, revela a seguinte realidade:

 

Quantidade de veículos oficiais: 22.011

Quantidade de veículos de transporte de passageiros lotados apenas em
Órgãos / Entidades que não integram as forças de segurança do Estado:
6.291 distribuídos em 245 municípios e à disposição de cerca de 39 Órgãos /
Entidades;

Quantidade de veículos que não podem ser remanejados (adquiridos por
convênio ou no status de depositário fiel): 970

Ociosidade média da frota remanescente: 68%

Os números apresentados demonstram de um lado a necessidade dos servidores
realizarem deslocamento, considerando que em aproximadamente 30% do tempo os veículos
são utilizados. Entretanto, asseveram um grande comprometimento de capital para pouco uso,
notadamente quando se discute custos indiretos com seguro obrigatório e o custo de possuir
(investimento + manutenção), por exemplo, além de privar o Estado de investir em outras áreas
mais sensíveis o recurso financeiro despendido.

 
Em uma observação mais detalhada da ociosidade verificada revela uma faceta

cultural, estabelecido em um binômio, que deve ser enfrentado pelo Governo de Minas nos dias
de hoje, o apego ao veículo como estratégia prioritária de locomoção e o sentimento de
propriedade de cada Órgão/Entidade em relação a frota de veículos, uma vez que os veículos
atualmente alocados na Secretaria de Estado da Educação atendem apenas as demandas
deste Órgão, da Saúde, IMA ou IEF idem, ainda que eventualmente estejam eles no mesmo
município e com tamanha ociosidade.

 
O Governo do Estado, de um lado, necessita mudar o olhar retirando-o do

provimento de veículos e focando sua estratégia na MOBILIDADE DOS SERVIDORES em seus
deslocamentos a serviço, independentemente do modal. Neste contexto, veículo deixa de ser um
fim em si mesmo e passa a ser mais uma opção de locomoção dos servidores, complementada
por uma rede de serviços ambos em gestão por plataforma que permita o transporte com
conforto, a tempo e em custo adequado para a correta prestação do serviço.

 
Assim se estrutura o Plano de Mobilidade desenvolvido e em implementação pelo

Centro de Serviços Compartilhados por meio de sua Diretoria Central de Gestão Logística.
 
O que se pretende com esta contratação é realizar um piloto, no município de

Divinópolis, conforme item 3.3 do presente Termo de Referência, para garantir que a ociosidade
dos veículos destinados ao transporte de passageiros no serviço público seja a menor possível. 

 
Ocorre que a ruptura aqui pretendida ressoa na quebra da cultura institucional da

propriedade do veículo, ou seja, cada um dos ativos poderá atender a mais de um órgão da
administração em cada um dos municípios. Teremos, então, uma frota de veículos oficiais do
município, atendendo toda e qualquer demanda de todos os órgãos, com uma gestão mediada
por um sistema informatizado que permitirá o registro correto das informações e o pontual
acompanhamento da demanda.

 

7. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
 

PADRÃO - Termo de Referência de Serviço SEPLAG/DCGL 7074937         SEI 1500.01.0033091/2019-62 / pg. 5



7.1. A presente contratação será realizada na modalidade pregão, devido ao fato
de que os serviços são considerados comuns, conforme características previstas no Art. 1º
da Lei 10.520/02.

7.2. Art. 1º  Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a
licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

7.2.1. Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins
e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado.

 

8. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:
 

8.1. Considerando que a permissão da participação de empresas reunidas em
consórcio é ato discricionário da  Administração, e toda escolha ocorre a partir de uma
motivação e da consideração de alternativas, para a contratação em tela, essa permissão
se mostra a alternativa mais adequada podendo possibilitar maior participação de
empresas interessadas. Entendemos assim, não trazer qualquer prejuízo à Administração,
ou impactar na contratação e prestação dos serviços.  A eventual participação
de empresas consorciadas com expertises de negócios semelhantes,  podem qualificar a
prestação de serviços a serem prestados para a Administração.

Diante disso,  manifestamos pela aceitação da permissão também das empresas reunidas
em consórcios. 

 

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
 

9.1. Comprovação de aptidão para efetuar o fornecimento compatível com
as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas neste Termo
de Referência, através da apresentação de atestado(s) de desempenho anterior,
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade
técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.

9.2. O(s) atestado(s) deverá (ão) conter:

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

9.2.2. Local e data de emissão;

9.2.3. Nome, cargo e a assinatura do responsável pela veracidade
das informações;

9.2.4. indicação do fornecimento, cumprimento de prazos e demais
condições de fornecimento;

9.3. Comprovação de capacidade de fornecimento de 10% (dez por cento)
ou mais da quantidade do objeto apresentado neste Termo de Referência.

9.3.1. Para atendimento do 9.2, é admitido o somatório de atestados,
desde que compatíveis com as características do objeto da licitação.

9.4. 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.

 

10. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
 

10.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, observado o prazo de
fornecimento, as especificações técnicas e as demais condições definidas neste Edital.

10.2. Exame da aceitabilidade da proposta:

10.2.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade
da melhor oferta, quanto ao objeto e valor, para o lote, decidindo motivadamente a
respeito.

10.2.2. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre
a proposta de menor preço e o valor estimado da contratação, para o lote.

10.2.3. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a
todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação do lote correspondente.

10.2.4. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta
que não atender às exigências fixadas neste Edital ou determinar preços
manifestamente inexequíveis.

10.2.5. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá
estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.

10.2.6. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão
admitidos:

10.2.7. Planilha de custos elaborada pelo licitante;

10.2.8. Documento que comprove contratação em andamento com preços
semelhantes; 

10.2.9. Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de
classificação, para análise de sua aceitabilidade.

10.3. Da Avaliação do Sistema

10.3.1. Para concluir a análise quanto à aceitabilidade da proposta concernente
ao LOTE, a sessão será suspensa para que o licitante da oferta de menor preço
considerada aceitável realize, em até 05 (cinco) dias úteis, a apresentação simulada
do funcionamento de seu sistema de gerenciamento de compartilhamento de
veículos, a fim de ser validado o pleno atendimento às especificações exigidas no
Anexo II deste Edital.

10.3.2. A data da apresentação poderá ser postecipada uma única vez por até
05 (cinco) dias úteis, desde que o licitante faça requerimento justificado antes da data
inicialmente indicada, que deverá ser formalmente deferido pela Administração;

10.3.3. Para a montagem de prova de conceito do sistema, o órgão licitante
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disponibilizará as instalações nas dependências da SEPLAG, no endereço: Rodovia
Papa João Paulo II, N°4001, Edifício Gerais, horários de: 08:00 as 17:00; de segunda
à sexta feira. Telefones de contato: (31) 3915-0357 / (31) 3916-9782 / (31) 3916-
9854.

10.3.4. A prova de conceito será aberta a todos os licitantes, bem como
à sociedade.  

10.3.5. As datas de avaliação do sistema e qualquer alteração quanto ao local
serão tempestivamente comunicados pela SEPLAG no Portal de Compras do Estado
de Minas Gerais.

10.3.6. O sistema será avaliado na forma do Anexo II deste Edital, que contém
informações sobre os componentes da prova de conceito, as regras da avaliação, os
testes que serão realizados, bem como os critérios para sua análise e aprovação.

10.3.7. O sistema será avaliado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo tal
prazo ser ampliado, conforme necessidade do órgão licitante.

10.3.8. Caso o sistema avaliado não atenda às especificações exigidas neste
Edital, o licitante detentor da melhor oferta será desclassificado, sendo convocado o
licitante subsequente que tiver ofertado menor preço, para realizar a referida
apresentação, e assim sucessivamente, até a validação de uma apresentação que
atenda os requisitos exigidos.

10.3.9. O licitante que deixar de realizar a apresentação nos termos aqui
apresentados terá sua proposta desclassificada.

10.3.10. A licitante deverá desinstalar os equipamentos utilizados nos testes
imediatamente após a manifestação do Órgão Gestor (Ata de Avaliação) pelo
cumprimento dos requisitos ou pela desclassificação do FORNECEDOR.

10.3.11. A contratada deverá se submeter a hipótese de apenas cobrar por
veículo já inserido na base, sendo que para fins de termo de início será admitida
apenas a data quando todo o quantitativo de veículos no que diz respeito ao total de
instalações e funcionamento da plataforma estiver concluído. 

 

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
 

11.1. Prazo da prestação dos serviços: 
11.1.1. A CONTRATADA deverá elaborar cronograma de implantação do
sistema e instalação dos equipamentos em todos os veículos, a ser entregue em
até 02 (dois) dias úteis após a assinatura do contrato contendo detalhamento do
serviço e produtos a serem utilizados, indicando os respectivos locais para a
execução, observando: 

11.1.1.1. Início das atividade: 05 dias úteis após a assinatura do contrato;

11.1.1.2. Período de instalação máxima dos equipamentos para todos os
veículos no município de Divinópolis de até 15 (quinze) dias úteis. A SEPLAG
auxiliará no agendamento dos veículos.

11.1.1.3. Periodicidade: Anual

11.2. Do local da prestação dos serviços:
11.2.1. Os serviços serão prestados nos seguintes endereços do município de
Divinópolis: Rua José Gabriel Medef, 221, Padre Libério; Rua Mato Grosso, 600,
Centro; Avenida Antônio Olímpio de Morais, 2100; Avenida 1º de Junho, 218, Centro;
Rua Bananal, 549, Vila Belo Horizonte; Rua Goiás, 1703, Santo Antônio; Avenida
Getúlio Vargas, 264; Avenida Paraná, 3001. A instalação dos equipamentos para
automação do travamento e destravamento das portas dos veículos e do localizador
GPS será realizada em horário comercial. Já o sistema de gerenciamento
informatizado e integrado/aplicativo mobile, será disponibilizado no período de 24
(vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.

11.3. Dos Níveis de Serviço
11.3.1. A execução desse objeto deste contrato deverá atender aos níveis de
serviço acordados entre as partes, que serão monitorados conforme especificações: 

Indicador disponibilidade mínima do ambiente operacional,
desconsiderando as manutenções técnicas solicitadas.

  Acordo de
Nível de
Serviço

Acordo de Nível de Serviço - Sitie 90%

Objetivo do
Indicador

Garantir que o serviço contratado pelo cliente esteja disponível
conforme condições acordadas.

Descrição do
Indicador 

Para efeito de apuração de Nível de Serviço entende-se por
disponibilidade:

I - Disponibilidade = tempo total contratado
do serviço - tempo total de indisponibilidade em
relação ao tempo total contratado.

II - Tempos decorridos nas manutenções
técnicas programadas devidamente
solicitada.(TMP)

III -  Paradas ocasionadas por problemas no
sistema aplicativo geradas por falhas de
programação ou sobrecarga do servidor
causada por programação não otimizada.(TTI)

IV - Indisponibilidade dos serviços externos
ao ambiente operacional objeto desse
contrato.(TTI)

V - Paradas decorrentes de solicitações do
Cliente.(TMP)

VI - Indisponibilidade causada por falha na
comunicação entre a rede do cliente.(TTI)

VII - Suspensão da prestação dos serviços
contratados por determinação de autoridades
competentes.(TMP)
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VIII - Paradas em decorrência de casos
fortuitos ou de força maior, nos termos da
legislação em vigor.(TMP)

 

Manutenções
Técnicas

Programadas

Entende se por manutenções técnicas programada as paradas
totais ou parciais ocorridas no serviço a pedido do cliente ou por
necessidade de manutenção em algum componente do serviço

previamente programada e acordada com o cliente.

Periodicidade
da Apuração Mensal

Do Cálculo da
Apuração

a) Tempo total Contratado para o serviço (TTC) =
24 (horas) x número total de dias contratados no
mês;

b) Tempo de Indisponibilidade (TI) = Tempo Total
de Indisponibilidade (TTI) medido pela solução
de monitoramento instalados - tempo de
Manutenções Programadas (TMP) comunicadas
ao cliente e registradas.

c) Essa apuração será iniciada a partir da
instalação dos dispositivos em todos os veículos
contemplados, localizados em Divinópolis.

Evidências  A evidência a ser apresentada é o relatório - Apuração de níveis
de serviço acordado.

 

12. DO PAGAMENTO:
 

12.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira — SIAFI/MG — em conta corrente da CONTRATADA, de qualquer agência de
instituição financeira credenciada pelo Estado de Minas Gerais.

12.2. Para efeito de faturamento, será considerado o serviço prestado no período
entre os dias 25 (vinte e cinco) do mês anterior até o dia 26  (vinte e seis) do mês em curso.

12.3. A CONTRATADA deverá encaminhar à DIRETORIA CENTRAL DE GESTÃO
LOGÍSTICA - DCGL, por meio eletrônico, no prazo de 7 (sete) dias após o período de
faturamento, os relatórios mensais de medição de níveis de serviço discriminando
informações tais como: atividade realizada, quantitativos, local e período a que o
pagamento se refere, além de mencionar o número do contrato, o número do processo e o
respectivo número da ordem de serviço. 

12.4. Caberá à DIRETORIA CENTRAL DE GESTÃO LOGÍSTICA - DCGL indicar,
através de e-mail a ser informado pela CONTRATADA, pessoa que irá acessar as notas
fiscais/faturas no site da CONTRATADA, a fim de que a mesma seja cadastrada e
credenciada com senha de acesso.

12.5. O relatório será verificado pelo gestor do contrato no prazo de 5 (cinco) dias
úteis e, estando em conformidade com o serviço efetivamente prestado e não havendo
qualquer outro impedimento, será autorizada, formalmente, a emissão da fatura e nota
fiscal dos serviços prestados. Será emitida uma fatura única, contendo os serviços
prestados.

12.6. Havendo divergência ou irregularidades no faturamento dos serviços
contratados, o acerto será efetuado quando da emissão de uma próxima fatura, com
respectivo débito ou crédito à parte beneficiada ou lesada, a fim de não comprometer os
prazos legais para recolhimento e tributos, devido ao cancelamento e emissão de nova
nota fiscal.

12.7. Para a execução do pagamento, a CONTRATADA deverá fazer constar da
nota fiscal emitida o nome do banco, o número de sua conta bancária e a respectiva
agência bancária, o número do contrato de prestação de serviços firmado, bem como
quaisquer outras informações que se façam necessárias para a efetiva identificação do
crédito bancário referente ao pagamento.

12.8. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da
CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida
atualização financeira.

12.9. O s pagamentos serão feitos mensalmente, no caso de descumprimento dos
níveis de serviços definidos no item 11.3, os valores referenciados no item anterior sofrerão
desconto, conforme tabela: 

 

Faixa de ajuste 85% a 89.99% Abaixo de 85%

Fatores de Desconto 1% 4%

Desconto de 1% se o
sistema for
disponibilizado entre
85% a 89.99% do
tempo total acordado.
Desconto de 4% se o
sistema for
disponibilizado abaixo
de 85% do tempo total
acordado. 

13. DO CONTRATO:
 

13.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
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declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º, XXI, da Lei
10.520/2002.

13.2. O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 12 (doze) meses, a
partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais,
podendo ser prorrogado por idêntico período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses,
mediante celebração de termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, II da lei n.º 8.666/93.  

13.3. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados
monetariamente com base no IPCA, ou índice oficial que o substituir, observado o
interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados após a publicação do contrato no IOF-
MG.

13.3.1. O direito a que se refere o item 13.3 deverá ser efetivamente exercido
mediante pedido formal da contratada até o vencimento da vigência do contrato a que
se refere o caput desta cláusula sob pena de preclusão do direito ao seu exercício.

13.3.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco inicial
descrito no item 13.3.

13.3.3. Desde que devidamente justificado e expressamente previsto no termo
aditivo, o direito ao reajuste poderá ser exercido em momento posterior, até o
encerramento do vínculo contratual.

 

14. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:
 

14.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo
67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente para
acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administração.

14.1.1. Será designada gestora do contrato a Servidora: Viviane Carvalho Leite
Caetano / MASP: 1217609

14.1.2. Será designada para fiscal do contrato a servidora: Dayana Rodrigues
dos Santos / MASP: 1352625-6

14.2.  Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito,
para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.

14.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza
técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

14.4. O Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto
da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da
proposta da CONTRATADA.

14.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do
Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção
das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

14.5.1. Caberá ao gestores os controles administrativos/financeiros
necessários ao pleno cumprimento do contrato.

 

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 

15.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei Estadual 23.290, de 09 de janeiro
de 2019: 1941.04.122.701.2027.0001.33.90.39 

 

16. DAS GARANTIAS:
 

16.1. Garantia de execução:
16.1.1. Não será exigida garantia de execução para este objeto. 

16.2. Garantia do produto/serviço: fabricante, garantia legal ou garantia
convencional

16.2.1. O serviços prestados deverão ter garantia de funcionamento durante o
período da vigência do contrato. 

 

17.       DA SUBCONTRATAÇÃO:
 

17.1. É facultado a futura contratada subcontratar os serviços de instalação dos
equipamentos de travamento e destravamento das portas e do localizador GPS. Não sendo
permitindo a subcontratação do sistema informatizado e integrado/aplicativo mobile. 

17.2. O futuro contratado responderá por todos os atos do subcontratado.

17.3. A subcontratação não exime o licitante ou seu contratado das obrigações e
responsabilidades decorrentes da licitação e da contratação.

 

18. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 
 

18.1. Da Contratada: 
18.1.1. Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de
acordo com as exigências constantes neste documento.

18.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE
para ateste e pagamento.

18.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução
do objeto contratado.

18.1.4. Disponibilizar, sem custos adicionais ao Contratante, o sistema
necessário ao controle e gestão do compartilhamento de veículos oficiais do Estado,
para todos os órgãos participantes do compartilhamento de veículos.

18.1.5. Disponibilizar o aplicativo para os servidores dos órgãos participantes
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do compartilhamento de veículos. 

18.1.6. Disponibilizar acessos ao sistema conforme o perfil desejado. 

18.1.7. Manter o funcionamento do sistema 24 (vinte e quatro) horas por dia x 7
(sete) dias por semana.

18.1.8. Instalar, reparar ou substituir os dispositivos eletrônicos que permitam o
destravamento das portas dos veículos, em todos os veículos compartilhados e
desinstalar os dispositivos daqueles veículos em processo de baixa em até
 72 (setenta e duas) horas, contados a partir do recebimento dos dados do SIAD e da
solicitação do órgão contratante, durante toda a vigência do contrato, sem custos
adicionais ao contratante.

18.1.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento, instalação, desinstalação,
reinstalação, manutenção e perfeito funcionamento do Sistema indicado no sub-item
anterior, bem como de todos os equipamentos e dispositivos necessários ao
funcionamento deste Sistema, sem custos adicionais ao Estado.

18.1.10. Garantir a integração de seu sistema com o SIAD e SISAP para o
recebimento e envio de dados de forma consolidada e segura.

18.1.11. No início da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá capacitar
a equipe central de frotas da SEPLAG e dos demais órgãos participantes.

18.1.12. Ministrar treinamento no caso de atualização da plataforma do sistema,
sem custo adicional. 

18.1.13. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as
normas e especificações técnicas recomendadas neste documento.

18.1.14. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais,
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos
materiais.

18.1.15. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens
solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste
termo de referência.

18.1.16. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.

18.1.17. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência.

18.1.18. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

18.1.19. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na
execução do objeto contratado.

18.1.20. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou
aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do objeto;

18.1.21. Manter os dados atualizados no Portal de Compras (CRC). 

18.1.22. Disponibilizar um canal de atendimento e suporte para os Gestores
Municipais e o Gestor Central do sistema.  

18.1.23. Manter a infraestrutura da hospedagem e o processamento do sistema,
aplicações e/ou sítios eletrônicos.   

18.2. Da Contratante: 
18.2.1. Garantir a integração do Sistema Integrado de Administração de
Materiais e Serviços - SIAD e Sistema de Administração de Pessoal do Estado de
Minas Gerais - SISAP com o sistema DA CONTRATADA para o recebimento e envio
de dados de forma consolidada e segura.

18.2.2. Coordenar a implantação do sistema de compartilhamento de veículos.

18.2.3. Praticar todos os atos de controle e administração da presente
licitação.

18.2.4. Convocar  a CONTRATADA para reuniões, sempre que necessário.

18.2.5. Disponibilizar local e infraestrutura necessários para a instalação dos
equipamentos e execução dos serviços objeto do Edital.

18.2.6. Garantir aos técnicos da CONTRATADA, pleno e livre acesso aos
veículos para a finalidade de executar os serviços objeto do contrato, em horário
previamente acordado. 

18.2.7. Acompanhar e fiscalizar os serviços, atestar nas notas fiscais/faturas o
efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

18.2.8. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.

18.2.9. Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas
durante o recebimento dos itens solicitados.

18.2.10. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na
entrega dos itens solicitados.

18.2.11. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos
materiais/serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

18.2.12. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.

18.2.13. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.

18.2.14. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

18.2.15. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.

18.2.16. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço.

18.2.17. Gerenciar o compartilhamento de veículos. 

 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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19.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902,
de 27 de janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,
às seguintes sanções:

19.1.1. advertência por escrito;

19.1.2. multa de até:

19.1.2.1. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado.

19.1.2.2. 20% (vinte por cento)  sobre o valor da prestação de serviços
após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a
que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações
contratadas;

19.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.

19.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

19.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;

19.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

19.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 19.1.1, 19.1.3, 19.1.4, 19.1.5.

19.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventual-mente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.

19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.

19.5. 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.

19.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

19.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou
a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.

19.7. As sanções relacionadas nos itens 19.1.3, 19.1.4 e 19.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.

19.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:

19.8.1. Retardarem a execução do objeto;

19.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

19.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.

19.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

19.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto
Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

 

20. PROPOSTA COMERCIAL
 

20.1. MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
 

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO
(preenchida em papel timbrado da proponente)

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA   PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
Telefone  
Nome do Representante Legal  
Identidade do Representante Legal  
CPF do Representante Legal  

 

20.2. VALOR DA PROPOSTA
 

LOTE: [Informar número do lote]

Item
 
Descrição
 

Quantidade
Registrada

Unidade de
Fornecimento

Marca/
Modelo
ofertado

Preço
Unitário(1) (R$) TOTAL(2) (R$)Com
ICMS

Sem
ICMS
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1

Serviço de Gestão
do
Compartilhamento
dos Veículos
Oficiais

 1 UNIDADE     

VALOR DA PROPOSTA (MENOR PREÇO GLOBAL):
Por extenso:  

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, salários,
encargos sociais e fiscais, bem como frete até o destino e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que
estou de acordo com todas as normas e exigências deste Edital e seus anexos.

 

Observações:
(1) Os campos “Valores com ICMS” deverão ser preenchidos por todos os proponentes e os campos
“Valores sem ICMS” deverão ser preenchidos apenas pelos fornecedores mineiros.

 

20.3. DADOS BANCÁRIOS
 

DADOS BANCÁRIOS
Banco:  
Agência:  Conta Corrente:  
DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO
Nome:
RG: CPF:

Local e data       /     Assinatura do Representante Legal da Proponente

 

20.4. PROPOSTA COMERCIAL DETALHADA
 

LOTE 1

Qtde. Código do
item  SIAD

Especificação Técnica Sucinta
do Objeto

VALOR
UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

COM
ICMS

SEM
ICMS

COM
ICMS

SEM
ICMS

  1 84824
Serviço de Gestão do
Compartilhamento dos Veículos
Oficiais

    

PREÇOS PORMENORIZADOS

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA  
EQUIPAMENTO DE ABERTURA DAS PORTAS POR
VEÍCULO  

INSTALAÇÃO DO GPS LOCALIZADOR POR VEÍCULO  
 
 

 

 

Aprovação

Dayana Rodrigues dos Santos
1.352.625-6

 

 

Aprovação

Robson Pinho da Matta
1.318.883-4

 

 

Documento assinado eletronicamente por Dayana Rodrigues dos Santos, Servidor(a)
Público(a), em 07/10/2019, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Robson Pinho da Matta, Superintendente,
em 07/10/2019, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
7074937 e o código CRC C5792B5B.

Referência: Processo nº 1500.01.0033091/2019-62 SEI nº 7074937
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Diretoria Central de Gestão Logística

Anexo nº II/SEPLAG/DCGL/2019

PROCESSO Nº 1500.01.0033091/2019-62
 

ANEXO II - DOS TESTES DE SISTEMA
 

1. PREPARAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO
 

1.1. O licitante detentor da oferta de menor preço considerada aceitável deverá
instalar antes da data estabelecida para a avaliação do sistema no endereço informado no
item 10.3.3 do Anexo I (Termo de Referência) toda a estrutura necessária ao funcionamento
do sistema de compartilhamento de veículos, abrangendo:

1.1.1. Equipamentos e dispositivos necessários à automação da abertura e
fechamento das portas e do GPS localizador;

1.1.2. Dispositivos em, pelo menos, 04 (quatro) veículos da frota estadual;

1.1.3. Disponibilizar o sistema com os perfis: Servidor (solicitante), Usuário
aprovador (Gestor imediato do Órgão), Gestor da frota do município e Gestor Central
do Sistema com acesso a relatórios e parametrizações;

1.2. Os equipamentos e dispositivos utilizados deverão ser os mesmos que serão
disponibilizados durante a contratação.

1.3. Ele deverá apresentar à equipe de apoio, no ato da avaliação, a relação de
todos os equipamentos instalados acompanhada da especificação técnica dos mesmos.

1.4. Todos os equipamentos deverão estar interligados em uma mesma rede,
instalados de maneira integrada e com comunicação em tempo real.

1.5. Também será de responsabilidade do licitante disponibilizar para a
realização dos testes:

1.5.1. Qualquer equipamento, componente ou acessório adicional necessário
ao funcionamento do sistema.

1.6. Para a preparação da prova de conceito, a Administração disponibilizará:

1.6.1. 01 microcomputador e periféricos (monitor, mouse, teclado,
estabilizador, etc.) para simular a estação de operadores do sistema.

1.7. O licitante deve solicitar com antecedência a indicação e disponibilização dos
veículos e do acesso ao local do teste para a instalação dos equipamentos. 

1.8. Para a preparação da prova de conceito, o licitante poderá solicitar
esclarecimentos por meio do e-mail: comprascentrais@planejamento.mg.gov.br até dois
dias úteis antes da data marcada para o início da avaliação do sistema de gestão.

1.8.1. Somente serão feitos esclarecimentos relativos à avaliação do sistema
de gestão, que serão publicados na área reservada desta licitação no Portal de
Compras do Estado de Minas Gerais (www.compras.mg.gov.br).

1.8.2. O licitante é responsável por efetuar todos os pedidos de
esclarecimentos que julgar necessários para a avaliação do seu sistema de gestão
dentro do prazo estipulado, não sendo aceitas, após o início da avaliação, alegações
de desconhecimento ou discordância de seus termos.

1.9. O licitante deverá montar a estrutura prevista no item 1.1. e 1.5. nas datas da
avaliação, antes dos testes de cada dia, que terão início previsto para às 10:00 horas.

1.10. Antes do início da avaliação, o licitante deverá entregar à Administração
declaração de que o sistema de compartilhamento de veículos encontra-se em condições
plenas de ser avaliado, juntamente com a relação e especificações dos equipamentos
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instalados.

 

2. DA ESTRUTURA DA AVALIAÇÃO
 

2.1. Será verificado se o sistema permite o gerenciamento do compartilhamento
da frota de veículos de acordo com as exigências editalícias. 

2.1.1. O funcionamento do sistema em 01 local de gestão.

2.1.2. O funcionamento do aplicativo pelo Servidor (solicitante).

2.1.3. O acesso do gestor central da frota aos dados de todos os
atendimentos.

2.1.4. Também serão simuladas operações rotineiras relacionadas ao
sistema.

2.2. Será verificado o funcionamento do sistema por meio de simulações, de no
mínimo, as seguintes situações: Solicitação do servidor para utilização do veículo via
aplicativo (com ou sem motorista), cancelamento da solicitação, aprovação e reprovação
do gestor imediato, aprovação ou reprovação do gestor central do sistema, em caso de
aprovação o destravamento das portas via aplicativo, rota percorrida pelo veículo.  

2.3. Serão feitos testes para verificar as funcionalidades do sistema: criação e
acesso de perfis de acesso, parametrizações, abertura e fechamento de atendimento,
relatórios, entre outras.

2.4. Ainda na apresentação serão testadas as cargas de importação e
exportação de dados entre o sistema do licitante e o módulo Frota do SIAD-MG. 

 

3. DOS TESTES
 

3.1. Serão executados os testes descritos no check list (item 6) deste anexo, onde
deverá ser validado o cumprimento das requisições mínimas descritas.

3.2. A comprovação dos resultados será feita através da demonstração real e/ou
consulta direta na base de dados, comprovando a geração do resultado esperado.

3.3. As especificações técnicas também poderão ser validadas através de
material impresso dos fabricantes dos equipamentos e sistemas.

 

4. AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DO SISTEMA
 

4.1. O check list possui 16 itens divididos em 52  sub-itens e pontuados de acordo
com sua representatividade em relação ao objeto, somando ao todo 52 pontos . Cada sub-
item equivale a um teste que verificará a conformidade do sistema aos requisitos exigidos.

4.2. A prova de conceito deverá obter, ao menos, 42 (quarenta e dois) pontos
para ser considerada aprovada.

4.3. Os itens não atendidos pela prova de conceito deverão ser retificados no
prazo máximo de 30 (dias) a contar da aprovação do teste de conceito.

4.4. Cada teste verificará se o sistema de compartilhamento de veículos atende
aos quesitos que menciona, previstos no Termo de Referência anexo I do Edital, e deverá
ser executado conforme procedimentos descritos no checklist.

4.5. Toda a operação realizada no sistema de compartilhamento de veículos
deverá ser feita no local da avaliação, não sendo permitidos registros por pessoas que não
estejam no referido local.

4.6. O sistema de gestão será considerado aprovado em cada teste se cumprir as
requisições mínimas descritas e apresentar os resultados, na forma estabelecida no
checklist.

4.7. O atendimento deverá ser total para que o sistema de gestão seja aprovado
em cada teste.

4.8. A comprovação do atendimento ao teste deverá ser feita na forma prevista no
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checklist, estando vedado aos presentes tirar fotos ou filmar o sistema de gestão, a fim de
resguardar a propriedade intelectual do licitante avaliado.

4.9. Os testes estabelecidos no checklist são independentes. Desta forma, a
reprovação em um deles não implica a reprovação em outro teste.

 

5.  DA SESSÃO DE AVALIAÇÃO
 

5.1. A avaliação do sistema é pública e aberta a todos os interessados.

5.2. Não será permitida a manifestação dos participantes durante a execução dos
testes, exceto o licitante avaliado.

5.3. A Administração poderá solicitar que qualquer teste seja repetido a fim de
dirimir dúvidas e possibilitar a verificação concreta do atendimento ao requisito testado.

5.4. Ao final da sessão, após a realização dos testes, será concedida a
oportunidade para a manifestação dos demais participantes. Somente neste momento será
possível a eles realizarem questionamentos, efetuarem solicitações, bem como trazerem
informações relevantes, para auxiliar o processo avaliatório, que poderão ser aceitas ou
não pela Administração.

5.5. Não serão aceitos durante a avaliação questionamentos sobre os requisitos
verificados nos testes, uma vez que o momento oportuno para isso é o antecedente à
sessão pública do pregão.

5.6. A análise dos relatórios será feita posteriormente. Durante a sessão de
avaliação será verificada somente a existência e a extensão em que os relatórios são
disponibilizados (xls, xlsx, pdf, etc.). Os relatórios deverão ser salvos e repassados à
equipe de avaliação.

5.7. O resultado da avaliação será emitido após a análise dos relatórios e da
realização de eventuais diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado em data a ser divulgada pela Administração.

5.8. Ao final da avaliação será emitida Ata com o resultado do licitante avaliado
que deverá ser assinada por todos os presentes.

5.9. O resultado da avaliação do sistema será publicado no quadro de avisos do
pregão e/ou no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais.

 

6. CHECKLIST AVALIAÇÃO SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE
VEÍCULOS  

 
Item Característica Subitem Resultado esperado Comprovação Pontuação

1 Acesso - Cadastro de
órgãos, unidades 1.1 Deverá ser possível cadastrar os

órgãos, na plataforma. 

Verificação
na plataforma dos
dados da
amostra
cadastrada.

1,00

1 Acesso - Cadastro de
órgãos, unidades 1.2

Os códigos dos órgãos e suas
respectivas unidades deverão ser
os mesmos presentes no Siad. 

Verificação na
plataforma dos
dados da
amostra
cadastrada.

1,00

2

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso:
Servidor/solicitante)

2.1 Estes usuários deverão estar
vinculados ao órgão de origem.  

Teste e
simulação na
amostra.

1,00

2

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso:
Servidor/solicitante)

2.2
 Deverá solicitar o veículo,
consultar e realizar alterações da
solicitação

Teste e
simulação na
amostra.

1,00
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2

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso:
Servidor/solicitante)

2.3

Deverá ter acesso às informações
do veículo disponibilizado como:
Tipo do Veículo (Marca) Placa do
Veículo, local de retirada, nome do
motorista (caso solicite veículo com
motorista).

Teste e
simulação na
amostra.

1,00

2

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso:
Servidor/solicitante)

2.4 Desbloquear e bloquear o veículo
via aplicativo 

Teste e
simulação na
amostra.

1,00

2

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso:
Servidor/solicitante)

2.5
Realizar acerto de hodômetro
do veículo, mediante não leitura do
sistema 

Teste e
simulação na
amostra.

1,00

3
Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Motorista)

3.1 Consultar atendimentos
direcionados 

Teste e
simulação na
amostra.

1,00

3
Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Motorista)

3.2

Deverá receber uma notificação da
designação, com a data, horário,
nome do solicitante, órgão do
solicitante, local de partida e local
de destino

Teste e
simulação na
amostra.

1,00

3
Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Motorista)

3.3 Desbloquear e bloquear o veículo
via aplicativo 

Teste e
simulação na
amostra.

1,00

3
Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Motorista)

3.4
Realizar acerto de hodômetro
do veículo, mediante não leitura do
sistema 

Teste e
simulação na
amostra.

1,00

3
Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Motorista)

3.5 Acessar canal de atendimento
Teste e
simulação na
amostra.

1,00

4

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Gestor
Responsável pelo Órgão)

4.1

Deverá ser possível efetuar o
cadastro on-line e real time de
usuários com o perfil
Servidor/solicitante ao sistema.

 

Teste e
simulação na
amostra.

1,00

4

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Gestor
Responsável pelo Órgão)

4.2
Deverá solicitar o veículo,
consultar e realizar alterações da
solicitação

Teste e
simulação na
amostra.

1,00

4

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Gestor
Responsável pelo Órgão)

4.3
Receber e-mail informando
solicitações a serem aprovadas  e
das alterações realizadas  

Teste e
simulação na
amostra.

1,00

4

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Gestor
Responsável pelo Órgão)

4.4 Acessar canal de atendimento
Teste e
simulação na
amostra.

1,00

4

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Gestor
Responsável pelo Órgão)

4.5
Realizar acerto de hodômetro
do veículo, mediante não leitura do
sistema 

Teste e
simulação na
amostra.

1,00
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5

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Gestor da frota
do Município)

5.1
Deverá solicitar o veículo,
consultar  e realizar alterações da
solicitação 

Teste e
simulação na
amostra.

1,00

5

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Gestor da frota
do Município)

5.2

Deverá ser possível efetuar o
cadastro on-line e real time de
usuários com os perfis de Gestor
Responsável pelo
Órgão, Servidor/solicitante e
Motorista do Órgão. 

Teste e
simulação na
amostra.

1,00

5

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Gestor da frota
do Município)

5.3

Deverá ter acesso às informações
das solicitações aprovadas e
reprovadas pelo Gestor
Responsável pelo Órgão, e
confirmar ou negar o
agendamento.  

Teste e
simulação na
amostra.

1,00

5

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Gestor da frota
do Município)

5.4 Desbloquear e bloquear o veículo
via aplicativo 

Teste e
simulação na
amostra.

1,00

5

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Gestor da frota
do Município)

5.5 Inserir e realocar garagens 
Teste e
simulação na
amostra.

1,00

5

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Gestor da frota
do Município)

5.6
Realizar acerto de hodômetro
do veículo, mediante não leitura do
sistema 

Teste e
simulação na
amostra.

1,00

5

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Gestor da frota
do Município)

5.7 Bloquear o veículo para utilização 
Teste e
simulação na
amostra.

1,00

6

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Gestor Central do
Sistema)

6.1

Deverá ser possível efetuar o
cadastro e cancelamento  on-
line e real time de usuários com os
perfis Servidores/Solicitante,
Gestor Responsável pelo
Órgão, Gestor da Frota do
Município e Motorista   ao sistema.

 

Teste e
simulação na
amostra.

1,00

6

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Gestor Central do
Sistema)

6.2
Deverá solicitar o veículo,
consultar e realizar alterações da
solicitação 

 1,00

6

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Gestor Central do
Sistema)

6.3
Deverá ter acesso a todas as
informações do sistema, bem
como todos os relatórios. 

Teste e
simulação na
amostra.

1,00

6

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Gestor Central do
Sistema)

6.4 Bloquear o veículo para utilização 
Teste e
simulação na
amostra.

1,00

6

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de 6.5 Deverá incluir/alterar locais de Teste e

simulação na 1,00
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6 acesso: Gestor Central do
Sistema)

6.5 garagens, veículos e motoristas.  simulação na
amostra.

1,00

6

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Gestor Central do
Sistema)

6.6
Realizar acerto de hodômetro
do veículo, mediante não leitura do
sistema 

Teste e
simulação na
amostra.

1,00

6

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Gestor Central do
Sistema)

6.7 Desbloquear e bloquear o veículo
via aplicativo 

Teste e
simulação na
amostra.

1,00

6

Acesso - Cadastro de
usuários (Perfil de
acesso: Gestor Central do
Sistema)

6.8 Inserir e realocar garagens 
Teste e
simulação na
amostra.

1,00

7
Solicitação de
Agendamento do Veículo
sem motorista 

7.1 Deverá solicitar o Login e Senha
do SIAD 

Teste e
simulação na
amostra.

1,00

7
Solicitação de
Agendamento do Veículo
(com ou sem Motorista)

7.2
Deverá ser feito o agendamento
pelo servidor/solicitante via
Aplicativo Mobile. 

Teste e
simulação pelo
servidor
solicitante via
aplicativo. 

1,00

7

Solicitação de
Agendamento do
Veículo (com ou sem
Motorista)

7.3 Gestor Responsável pelo
Órgão aprovar o agendamento. 

Teste e
simulação pela
aprovação do
gestor do
órgão no
sistema  

1,00

8

Liberação do veículo para
o
atendimento/viagem  (com
ou sem Motorista)

8.1
Deverá o Gestor da frota
do Município autorizar a saída do
veículo.

Teste e
simulação da
aprovação do
Gestor da frota
do Município no
sistema  

1,00

8
Liberação do Veículo para
o atendimento/Viagem
(sem Motorista)

8.2

Deverão ser destravadas as portas
do veículo indicado, através do
aplicativo, após a liberação do
Gestor da frota do Município,
próximo ao veículo no horário
agendado.

Teste e
simulação pelo
servidor
solicitante via
aplicativo. 

1,00

8
Liberação do Veículo para
o atendimento/Viagem 
(com Motorista )

8.3

Deverá ser informado ao
Servidor/solicitante o veículo e o
Motorista responsável pelo
atendimento via Aplicativo Mobile. 

Teste e
simulação pelo
servidor
solicitante via
aplicativo. 

1,00

9 Interface com o sistema
SIAD 9.1 Enviar dados para o SIAD na

abertura do atendimento.  
Consulta ao log
em formato TXT. 1,00

9 Interface com o sistema
SIAD 9.2 Enviar dados para o SIAD no

fechamento do atendimento 
Consulta ao log
em formato TXT. 1,00

10

Sistema para
gerenciamento do
compartilhamento de 10.1

As principais interfaces com o
usuário deverão ser no idioma
português (Brasil), ou utilizar
palavras em inglês amplamente
conhecidas

Verificação do
Sistema. 1,00
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veículos conhecidas
(Yes, No, Help, Download, Upload,
etc.)

11 Cadastro de veículos 11.1

A inclusão de veículos, bem como
a atualização de seus dados no
sistema, será feita exclusivamente
por meio de carga proveniente do
SIAD.

Tentativa de
cadastro de
veículos por via
diferente da
carga.

Simulação de
carga e
verificação das
informações
disponibilizadas
na base de
dados do
software.

1,00

12 Carga de dados - veículos 12.1

O sistema do fornecedor deverá
recusar os registros de veículos
com dados fora dos requisitos
solicitados, como campos vazios e
dados de placas, códigos do
órgão, código de status, etc. fora
do formato definido para cada
campo.

Verificação na
base de dados
do sistema.

1,00

12 Carga de dados - veículos 12.2

Deverá ser gerado log. com o
resumo de cada carga realizada: nº
de registros recebidos, aceitos e
recusados.

Consulta ao log
em formato TXT. 1,00

12 Carga de dados - veículos 12.3

As movimentações de veículos
entre unidades e órgãos/entidades
ocorridas no SIAD devem ser
atualizadas no sistema do
fornecedor (Quando ocorrer a
movimentação).

Teste e
simulação na
amostra.
Consulta a base
de dados do
sistema. 

1,00

13 Cadastro de condutores 13.1

A inclusão de condutores no
sistema, bem como a atualização
de seus dados, será feita
exclusivamente por meio de carga
proveniente do SIAD, gerenciada
pelo Gestor Central do Sistema.  

Tentativa de
cadastro de
condutores por
via diferente da
carga.

Simulação de
carga e
verificação das
informações
disponibilizadas
na base de
dados do
sistema.

1,00

14 Carga de dados -
condutores 14.1

O Sistema do fornecedor deverá
recusar os registros de condutores
com dados fora dos requisitos,
como campos com o CPF, código
do órgão e status do condutor
vazios ou fora do formato definido
para o respectivo campo.

Verificação na
base de dados
do software e em
consultas do
sistema.

1,00

14 Carga de dados -
condutores 14.2

Deverá ser gerado log. com o
resumo de cada carga realizada: nº
de registros recebidos, aceitos e
recusados.

Consulta ao log
em formato TXT. 1,00
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14 Carga de dados -
condutores 14.3

As movimentações de condutores
entre órgãos/entidades ocorridas
no SIAD devem ser atualizadas no
sistema do fornecedor.

Teste e
simulação na
amostra.
Consulta a base
de dados do
sistema.

1,00

15
 Gerenciamento do
Compartilhamento de
Veículos

15.1 Deverá ser possível registrar
no sistema a abertura do turno.

Teste e
simulação.
Consulta a base
de dados.

1,00

15
Gerenciamento do
Compartilhamento de
Veículos

15,2
Somente será possível efetuar
agendamento com o turno aberto
no sistema. 

Teste e
simulação na
amostra

1,00

16
Gerenciamento do
Compartilhamento de
Veículos

16,1

No sistema deverão ser
registrados:

- Data/hora das solicitações;

- Volume de atendimentos por
veículos, servidores e órgãos;  

- Valores dos deslocamentos por
órgão;

- Trajeto percorrido.

Teste e
simulação na
amostra.
Consulta
relatórios do
sistema.

1,00

 

 

Documento assinado eletronicamente por Dayana Rodrigues dos Santos, Servidor(a)
Público(a), em 07/10/2019, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Robson Pinho da Matta, Superintendente,
em 07/10/2019, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
7849993 e o código CRC 275548A4.

Referência: Processo nº 1500.01.0033091/2019-62 SEI nº 7849993
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Diretoria Central de Gestão Logística

Anexo nº III/SEPLAG/DCGL/2019

PROCESSO Nº 1500.01.0033091/2019-62
 

ANEXO III - INTERFACES 

 

Definir a especificação técnica detalhada das interfaces entre os sistemas SIAD – Frota
(webservice / ftp) e da CONTRATADA . Este documento é utilizado como referência para os
desenvolvedores dos sistemas envolvidos nas interfaces de software.

 

1. INTERFACES DE SOFTWARE
1.1. Especificação das interfaces WebServices:

 

1.1.1. Duas webservices serão desenvolvidas pela PRODEMGE usando as
tecnologias REST e JSON para realizar a comunicação entre os sistemas  da
CONTRATADA  e SIAD - Módulo Frota.

 

SaídaVeiculo     (CONTRATADA -> WebService PRODEMGE ->
mainframe)
RetornoVeículo (CONTRATADA -> WebService PRODEMGE ->
mainframe)
EnvioViagem     (CONTRATADA -> WebService PRODEMGE ->
mainframe)

 

1.2. Saída Veículo

 

1.2.1. Será chamado via POST pelo sistema da CONTRATADA informando
os parâmetros abaixo via JSON:

 

Campo Formato Descrição

Placa String (7) Placa do veículo

Data String (8) Data de saída – Formato DDMMAAAA

Hora String (4) Hora de saída - Formato: HHMM

Hodômetro String (6,1) Valor atual do hodômetro do veículo (Exemplo: “0123450” ou “012345,0”)

CPF String (11) Número do CPF do condutor
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1.2.2. Campos numéricos deverão vir preenchidos com zeros à esquerda.

           

Exemplo do JSON a ser recebido:
            {"placa":"NXX0980", ”data”: ”28042016”, ”hora”: ”0930”, hodômetro”: ”0413250”,

            ”CPF”: ”01264811592”} 

 

1.2.3.             E receberá como resposta o parâmetro abaixo via JSON:

 

Campo Formato Descrição

status String (3) Status de retorno do serviço

 

            Exemplo do JSON a ser retornado:
            {”status”: ”001”}     

      

1.3. Tabela de retorno do “status”:

 

Status Descrição

000 Serviço realizado com sucesso

001 Veículo inexistente

002 Veículo inexistente

003 Veículo não está em uso

004 Veículo não está em uso

005 Data invalida

006 Data invalida'

007 Hora invalida

008 Hora invalida

009 Hora invalida

010 Hodômetro invalido

011 Condutor inexistente

012 Veículo não está em uso

013 Veículo  não é monitorado

014 Veículo não está em uso

015 Veículo não e locado
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016 Hodômetro invalido

017 Veículo com impedimento

018 Condutor inexistente

019 Condutor inativo

020 Condutor sem senha

021 Condutor com impedimento

022 Condutor com impedimento

023 Atendimento existente no SIAD

024 Atendimento existente no SIAD

025 Veículo possui atendimento em aberto

026 Hodômetro invalido

027 Veículo não está em uso

028 Hodômetro invalido

029 Veículo não é monitorado

030 Veículo com impedimento

031 Veículo com impedimento

032 Condutor inexistente'

033 Condutor inativo

034 Condutor sem senha

035 Condutor com impedimento

036 Condutor com impedimento

070 Erro dados placa

071 Erro formato data

072 Erro formato hora

073 Erro dado hodômetro

074 Erro dado CPF

098 Erro estrutura arquivo

099 Broker fora do ar

 

1.4.  Inclusão de saída de Atendimento no SIAD / Frota
 

1.4.1. Documento de “Solicitação de saída” será gerado automaticamente no
SIAD / Frota caso o veículo seja do tipo que exige a “Autorização de saída”.
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1.4.1.1. Informações que constarão do documento:
 

Complemento padrão     = ‘sistema de monitoramento de veículo”.
Complemento finalidade = ‘sistema de monitoramento de veículo”.
Unidade solicitante         = unidade do veículo
Nr de passageiros           = 01

1.4.1.2. O conteúdo do status de retorno igual a ‘000” indica que a “saída
do atendimento” foi incluída com sucesso no sistema SIAD/Frota para veículo
Estado.

 

1.5. Retorno Veículo

 

1.5.1. Será chamado via POST pela CONTRATADA  informando os
parâmetros abaixo via JSON:

 

Campo Formato Descrição

Placa String (7) Placa do veículo

Data String (8)
Data do retorno 

Formato: DDMMAAAA

Hora String (4)
Hora do retorno

Formato: HHMM

Hodômetro String (6,1)
Valor do hodômetro de retorno

(Exemplo: “0123450” ou “012345,0”)

 

            Campos numéricos deverão vir preenchidos com zeros à esquerda.
            Exemplo do JSON a ser recebido:

            {"placa":"NXX0980", ”data”: ”28042016”, ”hora”: ”1830”, “hodômetro”: ”0413255”} 

 

1.5.2.             E receberá como resposta o parâmetro abaixo via JSON:

 

Campo Formato Descrição

status String (3) Status de retorno do serviço

 

            Exemplo do JSON a ser retornado:

            {”status”:”099”}       

    

1.6. Tabela de retorno do “status”:
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Status Descrição

000 Serviço realizado com sucesso

001 Veículo inexistente

002 Veículo inexistente

003 Veículo não está em uso

004 Veículo não está em uso

005 Data invalida

006 Data inválida

007 Hora inválida

008 Hora inválida

009 Hora inválida

010 Hora inválida

011 Hora inválida

012 Hodômetro inválido

013 Veículo não está em uso

014 Veículo não está em uso

015 Veículo não é locado

016 Hodômetro invalido

017 Data invalida

018 Hora invalida

019 Atendimento inexistente no SIAD

020 Atendimento inexistente no SIAD

021 Veículo não está em uso

022 Hodômetro invalido

023 Veículo com impedimento

024 Veículo com impedimento

070 Erro dados placa

071 Erro formato data

072 Erro formato hora

073 Erro dado hodômetro

098 Erro estrutura arquivo

099 Broker fora do ar
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1.7. Inclusão de retorno de Atendimento no SIAD/Frota:

 

1.7.1. O conteúdo do status de retorno igual a ‘000” indica que a “retorno do
atendimento” foi incluído com sucesso no sistema SIAD/Frota para veículo Estado.

 

1.8.  Envio Viagem

   

1.8.1. O sistema da CONTRATADA  irá chamar um WebService da
PRODEMGE em horário a ser definido, periodicamente. O JSON recebido será
convertido em arquivo texto para ser enviado ao SIAD/Frota via FTP para o servidor
acima especificado no diretório da CONTRATADA.   

Exemplo do JSON a ser recebido:
EnvioViagem

{

"Data": [

{

"Placa": "AAA0000",

"QuantidadeViagens": 1,

"Viagens": [

{

"MotoristaId": 1,

"MotoristaNome": "Anderson",

"KmPercorrido": 30,

"DataHoraInicio": "2016-05-25T12:38:30.1827823-03:00",

"DataHoraFim": "2016-05-25T12:38:30.1827823-03:00",

"TempoViagemMinutos": 30,

"VelocidadeMaxima": 120,

"EventoAproximadoVelocidadeMaxima": [

{

"Latitude": -51.000000,

"Longitude": 51.000000,

"DataHora": "2016-05-25T12:38:30.1827823-03:00"

},

"VelocidadeMedia": 50,

"QtdEventosExcessoVelocidadeTempoChuvoso": 0,

"QtdEventosExcessoVelocidadeTempoSeco": 1,

"QtdEventosFreadasBruscas": 2,

"TempoParadoMotorLigadoMinutos": 2,

"Cidades": [

{

"Nome": "Cidade 1",

"DataHoraEntrada": "2016-05-25T12:38:30.1827823-03:00"
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},

{

"Nome": "Cidade 2",

"DataHoraEntrada": "2016-05-25T12:38:30.1827823-03:00"

}

],

},

],

},

],

"Success": true,

"Code": 200,

"Message": "Sucesso"

}

 

1.8.2.             Periodicidade: Enviar diariamente as viagens processadas de
todos os veículos da SEPLAG com a data de corte D-5, as informações a serem
trafegas das viagens serão as informadas no serviço acima (EnvioViagem).

                                   

1.9.                 Layout dos campos do envio

 

 

Campo Formato Descrição

Data do Registro Num (8) Data do registro

Placa Char (7) Placa do veículo

QuantidadeViagens Num (3) Número de viagens

Viagens Num (3) Ocorrências de viagens baseado em “QuantidadeViagens”

MotoristaId Num (11)  

MotoristaNome Char (60)  

KmPercorrido Num (9)  

DataHoraInicio Char (33)  

DataHoraFim Char (33)  

TempoViagemMinutos Num (9)  

Cidades  Previsão de 10 cidades no máximo por viagem informada

NomeCidade Char (50)  

DataHoraEntradaCidade Char (33)  

 

Anexo III (7941871)         SEI 1500.01.0033091/2019-62 / pg. 27



         Exemplo e Conteúdo da mensagem de erro do registro de viagem:
            20160902;DER2222;001;001;velocidade maxima latitude invalida                         ;   

 

           

 

1.10. Descrição do processo da rotina batch

 

1.10.1. Rotina: AAIADZA2
1.10.1.1. Arquivo texto de viagem é gerado pela rotina webservice
EnvioViagem e enviado via FTP para o servidor prodftp.prodemge.gov.br
(200.198.4.46) diretório da CONTRATADA. 

 

1.10.2.             Periodicidade: 
1.10.2.1. Esta rotina será processada diariamente, de segunda a domingo,
às ?? horas.

           
Nome do arquivo gerado no Mainframe

            AAIA.P.A01.LOCD0525.H0300

            Onde,

AAIA.P.A01.LOC + ‘D’ + data do processamento (MMDD)  +  ‘.’

                                                   +  ‘H’ hora do processamento (HHMM)

            Nome dos arquivos gerados no Servidor FTP
            CONTRATADA 

            Onde,

‘CONTRATADA’ + ‘-’ + data do processamento (AAAAMMDD)

                                         + ‘-’ + hora do processamento (HHMM) + ‘.txt’

 

Exemplo e Conteúdo do arquivo de condutor:
                                              01500;28547500634;MARCIO DE ANDRADE

VIEIRA                                    ;A;A;A;

 

Email será enviado para a CGSIAD e para a PRODEMGE em caso de erro nas
informações de viagem.

endereços eletrônicos :     rodrigo.teixeira@planejamento.mg.gov.br                           
                         

                                                     
atendimentosiad@planejamento.mg.gov.br                                                                      

                                                         robson.matta@planejamento.mg.gov.br

                                                                                          

1.11. Códigos e mensagens de erros previstos
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Delimitador diferente de “;”

Data registro invalido

Data registro maior que a data atual

Data registro anterior a implantação

Placa inválida

Veículo inexistente

Qtde viagem inválida

Número viagem inválido

ID condutor inválido

Nome condutor inválido

Número KM percorrido inválido

Data inicial inválida

Data final inválida

Tempo de viagem inválido

Sinal inválido latitude

Sinal inválido longitude

 

1.12. Especificação da interface – Tratamento para falhas de comunicação
dos serviços online.

 

1.12.1. Caso ocorra erro de comunicação entre o cliente e o serviço SIAD, o
cliente 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 cliente por um problema de conexão, por
exemplo, o cliente deverá realizar uma nova chamada normalmente e o SIAD irá
retornar um código avisando que o registro já foi efetuado. Os códigos estão
descritos nas tabelas de retorno dos webservices.

1.13. Especificação da interface via servidor FTP:
1.13.1. Servidor de FTP

 

O sistema SIAD – Frota e o sistema da CONTRATADA enviarão e receberão arquivos no
formato texto via FTP no servidor:

     prodftp.prodemge.gov.br (200.198.4.46)
 

            Estrutura de diretórios para o ambiente de produção:

1. CONTRATADA
                1.1.    ENVIADO         

         1.2.    RECEBIDO
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           1.3.    REJEITADO

                                                                                    

            Estrutura de diretórios para o ambiente de homologação:

 

                                              1. CONTRATADA_HOMOLOGA                      
              1.1.    ENVIADO   

             1.2.    RECEBIDO

               1.3.    REJEITADO

                                                        

1.13.1.1. Os arquivos com mais de 30 dias serão excluídos
automaticamente dos diretórios CONTRATADA.

 

1.14. Carga de Condutores

 

1.14.1. O sistema SIAD/Frota envia informações de condutores para o sistema
da CONTRATADA em arquivo formato texto via FTP no servidor especificado acima,
na pasta da CONTRATADA.

 

Tabela de condutores
 

CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO

Órgão NUMBER 5 Código do órgão responsável pelo condutor

CPF NUMBER 11 Número do CPF do condutor

Nome condutor CHAR 60 Nome do condutor

Senha - Condutor CHAR 6 Senha do Condutor 

Status - SIAD CHAR 1 Código da situação do condutor no SIAD

Status - Detran CHAR 1 Código da situação do condutor no Detran

Status - RH CHAR 1 Código da situação do condutor RH Estado

Número CNH NUMBER 11 Número CNH

UF CNH CHAR 2 UF CNH

Categoria CNH CHAR 3 Código categoria CNH

 

Obs: após cada campo deve ser acrescentado o caractere “; ”.

1.14.2. O SIAD/Frota enviará o cadastro completo de condutores da frota
estadual e dos órgãos conveniados, acompanhado com respectivos status dos
condutores.

 

A tabela abaixo indica o status - SIAD dos condutores.
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STATUS DESCRIÇÃO

A Condutor ativo

I Condutor inativo

 

A tabela abaixo indica o status – Detran dos condutores.
 

STATUS DESCRIÇÃO

A Condutor sem impedimento - Detran

D Condutor com impedimento - Detran

 

A tabela abaixo indica o status – RH dos condutores.
 

STATUS DESCRIÇÃO

A Condutor sem impedimento - RH

R Condutor com impedimento - RH

 

1.14.3.               O sistema da CONTRATADA deverá permitir a saída de um
veículo da garagem cujos condutores possuírem status-SIAD igual a “A”, status-Detran
igual a “A” e status–RH igual a “A”.

 

1.15. Descrição do processo da rotina batch
 

1.15.1. Rotina: AAIADZA1
1.15.1.1.             Gera arquivo de condutor no Mainframe, transforma em
arquivos texto e envia via FTP no servidor acima especificado, no diretório da
CONTRATADA.

 

1.15.2. Periodicidade: 
1.15.2.1. Esta rotina será processada diariamente, de segunda a domingo,
às 03:00 horas e 13:00 horas.

           

Nome do arquivo gerado no Mainframe
            AAIA.P.A01.LOC.CONDUTOR.D0525-H0300

            Onde,

AAIA.P.A01.LOC.CONDUTOR. + ‘D’ + data do processamento (MMDD)  + ‘-’

                                                   +  ‘H’ hora do processamento (HHMM)

            Nome dos arquivos gerados no Servidor FTP
            contratada.condutor-20160525-0300.txt

            Onde,
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‘contratada.condutor’ + ‘-’ + data do processamento (AAAAMMDD)

                                         + ‘-’ + hora do processamento (HHMM) + ‘.txt’

 

Exemplo e Conteúdo do arquivo de condutor:

            01500;28547500634;MARCIO DE ANDRADE VIEIRA                                    ;A;A;A;

 

Email será enviado para a CGSIAD e para a PRODEMGE em caso de erro na tentativa de
disponibilização dos arquivos via FTP.
Endereços eletrônicos:    rodrigo.teixeira@planejamento.mg.gov.br                           
                         

                                                      atendimentosiad@planejamento.mg.gov.br      

                                                       robson.matta@planejamento.mg.gov.br

                                                              

Documento assinado eletronicamente por Dayana Rodrigues dos Santos, Servidor(a)
Público(a), em 07/10/2019, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Robson Pinho da Matta, Superintendente,
em 07/10/2019, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
7941871 e o código CRC A7116A23.

Referência: Processo nº 1500.01.0033091/2019-62 SEI nº 7941871

Anexo III (7941871)         SEI 1500.01.0033091/2019-62 / pg. 32

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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