
l.l.Contratação de empresa especializadana prestação de serviço de monitoramtilo \
veicular, para ser úilizado na frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de

sECRETARIA MUNIcIPAL oe seÚoe

TE'RMO NF REFE'RÊNCIA

1. OBJETO

do Pará, por um período de 06 (seis) meses.

1.2. Estimativa das Quantidades a §erem Contratadas

ITEM PLACA vEÍCULO (Descrição) Quantidade

1 QEJ 6667 AMBULÂNCIA CITROEN BERLINGO I

a oFl2325 AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO 20 1 O 1

3 NTB 2607 AMBULÂNCIA FIORINO 2OIO 1

4 QDU 6420 AMBULÂNCIA FIORINO 20 I4

5 SEM PLACA AMBULÂNCIA HILLIX

6 SEM PLACA AMBULÂNCIA MERCEDES 201 9

7 QDQ 41e7 AMBULÂNCIA PEUGEOT 2OI7

I QDO 4670 AMBULÂNCIA RENAULT I(ANGO 2014

9 QEr s747 AMBULÂNCIA RENAULT MASTER I

l0 QVB 8s46 AMBULÂNCIA RENAULT MASTER 1

t1 oFM 0140 FIAT DOBLO 2OOI 1

t2 JTV 05I5 FIAT UNO 1

13 QVC 3404 GOL 1

14 QVC 488s GOL I

t5 QEQ 6738 GOL I

r6 QER 7618 GOL 1

t7 QVC 8B00 MOTO 1

JUH 6484 MOTO HONDA CG 125 TITAN KS

T9 IUl3723 MOTO HONDANXR I2O BROS

2A JUP.2542 MOTO YAMAHA/XTZI2'K

2l JVN 6I50 MOTONETA CIOO BIZ I

TOTAL 2l

1.3. Quantitativo dos serviços

a) o prazode vigência do contrato é de 06 (seis) meses, podendo ser prorogado por interesse das

partes conforme dispor a legislação'

SrcnrraruÃ IIUNICTPAL DE sAUDE
Demanda para Período de 06 meses

DESCRTÇÃoUNIDADEANTIDADE
Taxa de Instala

Serviço de monitoramento veicular
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SECRETARTA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A contratação de empresa paru a prestação de serviço de rastreamento e mon

irá contribuir de forma significativa paru agestão da frota de veículos da Secretaria Municipal de

bem como suprir a necesiidade de um controle efetivo das rotas realizadas durante as atividades

do Município, visando à redução de custos por uso inapropriado de veículos, controle de gastos

combustívàI, conhole de excesso de velocidade, controle de manutenção de frota, controle de violação

de percurso pré-definido, controle de entrada e saída de veículos entre outro.

Z.i, Oameslna forma, enfatizamos que a contratação de tal objeto se destina também à prevenção de

roubos, furtos, sinistros e outros eventos que possam vir a causar perdas ou danos ao erário público, de

outra fáita, o objeto em questão destina-se-também a um maior controle de custos dentro do conceito de

convergência dã Rastrea-m entolLocalização, aumentando assim a produtividade da frota do Município.

3. ESPECTFTCAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVrÇO
3.1.O Sistema de Rastreamento deverá permitir o gerenciamento da segurança e controle logístico,

relacionados à utilização dos veículos é r.gurança de seus ocupantes, bem comopermitir alocalizaçáo

e acompanhamento dôs veículos via Internet em Website, através de senha e login específicos.

3.2. O Sistema deverá apresentar as seguintes funções:

a) Controle de quilometragem;
b) Velocidade média;
c) Velocidade máxima;
d) Paradas;
e) Posição atual;

0 Posições anteriores;
g) Distâncias Percorridas.

3.2.í. O sistema deverá possibilitar conhole por morista'

3.2.2. O sistema deverá possuir funcionalidade para exportação de relatórios.

3.2.3. A CONTRATÁDA deve disponibilizar suporte iécnico, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete)

dias da semana.

3.2.4. O funcionam"rto do conjunto de rastreamento e monitoramento deve ser baseado no Sistema de

Posicionamento Global (GPS).

3.2.5, O sistema de monitoramento deverá funcionar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias da

. semana,

3.2.6. Monitoramento com mapas atualizados on-line'

3.2.7. Apresentação dalocalização de vários veículos de forma simultânea;

3.2.g. oàÍiniçao de pontos de iíteresse no mapa, visando maior controle da frota. Possibilidade de ser

alertado toda vez que um veíoulo passar em um destes pontos.

3.2.g. Cercas eletrônicasi definição do pãrímetr o e a íreapermitida para o deslocamento de determinado

veículo ou grupo, 
"om 

possibilidàde de alertas em caso de entrada e/ou saída da Cerca cadastrada'

3.2.10. possibilidade de cadastro de manutengão periódica dos veículos com alertas parumettizétveis de

antecedência (Por KM ou data).

3.Z.lt. Alertas: Todos os desvios de parâmetros pré-definidos devem permitir a possibilidade de envio de

alertas via sistema (pop-up na tela), e-mail e SMS'

3.2.12. Sistema "o* 
login'ir iàrarquizáxeis possibilitando definir qual usuário terá permissáo pata alterar

e/ou definir pu.ãÁltror, qre. d.ue.á ter funções limitadai ou até mesmo somente observação do

sistema, sem nenhuma alçada de ações'

3.2.13. Emissão de Relatórios com o historico das posições dos veículos, por datas, intervalos específicos'

desvios a" puoro", definidos, período de funcionamento e período de parada do veículo, km

percorridos. is informações poàerão ser extraídas por veículo, po. evento e também o percentual

áe ocorrências do veículo em cada evento'

3.2.14.A CONTRATADA deverá possibilitar a emissão de relatórios customizados' conforme a

neoessidade da Administração, após verificação de viabilidade técnica por parte da mesma'

3.2.15. possibilidad" á. J.r,nição de veiocidade máxima ideal de cada veículo, e emissão de alertas em

qualquer excesso ocorrido.

$*mil*âI*h*#k
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SECRETARIA MUNTCIPAL DE SAÚDE

3.2.16. Possibilidade de corte do combustível dos veículos através do sistema web pelo

e senha, sem nenhum custo adicional. Possibilidade de paralisar os veículos durante u

específico, por exemplo noturno.
Possibilidade de, através do sistema, iniciar e desligar alerta sonoro no veículo (sirene

Possibilidade de o sistema gerar média de consumo de combustível dos veículos. \
Relatórios do caminho peróorido pelo veículo com as últimas posigões ou detalhamento de

3.2.17,
3.2.18.
3.2,t9.

localização.
3.2.20, As instaiações dos equipamentos devem ser personalizadas e sigilosas pataevitat a localização dos

dispositivos.
3.2.21, Gaiantia dos equipamentos (hardware) instalados deverá ser de no mínimo 06 meses' Durante este

pruzo a contrátaàa deverá zele6 pelo bom funcionamento do equipamento e providenciar a

substituigão no caso de eventuais falhas.

3.Z.ZZ. A CONTRATADA deverá treinar, no mínimo, 2 (dois) funcionários da Secretaria de Saúde para

utilizagão do sistema.

3.2.23. Os equipamentos deverão estar homologados junto a ANATEL, que certifica a qualidade do serviço

e equipamento utilizado nos veículos.

3.2.24. A CONTnATADA deverá arcar com todas as despesas para fornecimento do equipamento,

instalação dos mesmos, do software utilizado, configuração e demais despesas que se fizerem

necessárias ao cumprimento integral do objeto do presente termo.

3.2.25. A CONTRATADA deverá subsiituir os equipamentos que apresentarem falhas ou defeitos, no

prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

3.2.26. A CONTRATADA deverá manter o sigilo das informações fornecidas e apuradas, sob pena de

responsabilidade civil, penal e admin--istrativa, sobre todo e qualquer assunto da Entidade

Contratante ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão do objeto do contrato, devendo

orientar seus empregados neste sentido'

4, CONDIÇÕES GERAIS
4.1. A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de rastreamento, em perfeitas condições,

àtítulo de COMODATO.
4.2.A CoNTRATANÍp,-por sua vez, declara que o recebe e obriga-se a manlê-lo sob sua custódia,

conservando-o como ,. fos" seu, na qualidade de depositário fiel, enquanto viger este contrato'

4.3.Havendo encerramento do contrato de prestagão de serviços, o comotraig::tá automaticamente

rescindido, sem prejuízo das outras obrigâções assumidas pelo CONTRATANTE, devendo o mesmo

devolver os equipamentos após o cancelamento ou rescisão do contrato'

4.4.ACONTRATADA obriga-i, u 
"u*prir 

todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene

do trabalho, fornecendo- os equipamentos de proteção individual a todos os operários, mestres,

especialistar, ,n!.nt 
"iros, 

fiscais e outros, tais óomo: botas, óculos de proteção' capacetes', capas de

chuva e demais equipamentos, manutengão de extintores de incêndio em locais de fácil acesso;

manutenção de estojoãe primeiros roco.ró, ou outros equipamentos julgados necessários'

4.5. i;à; as'provid6ícíar para garantir a segurança dos funcionários e de terceiros durante a execução dos

serviços devem ser tomadas pela contra:tada, isolando áreas e adequando os horários à execução dos

serviços.
4.6.Aexácução dos serviços deverá atender ao disposto no presente termo.

5. DA QUALTFTCAÇÃo rÉcNrca
S.l.um ou mais ";ri;J"(ri;/ou 

declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s)

jurídica(s) de direito puuti.o ou privado, em nome da contratada, que qomprove a aptidão para

desempenho de atividade pertinente e compatível com as características do objeto deste termo,

demonstrando que a mesma executa ou executou o serviço em atividades pertinentes e compatíveis

com o objeto em Pauta.

ÍRABALHAR O PRESENTE, CONSTNUIR ( TUTIIRO
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6. PRAzo PARA a nxucuÇÃo:
6.1.0 prazo para execução dos serviços será de 10 (dez) dias a partir do recebimento da

DE FORNECIMENTO.
A

7. Do pAGAMENTo E DA »oraÇÃo oRÇAMENTÁnr^1,.
7.1.4s despesas decorrentes da aquisigão dos serviços do presente termo correrão à conta da

disponibilidade orçamentaria e financeira da contratante.

7 .2. O pagamento do valor contratado será efetuado de acordo com o fornecimento do serviço ou entrega

do produto, mediante crédito bancário, em até 30 (trinta) dias, em conformidade com aalínea 'oa" do inciso

XIV do artigo 40 da Lei 8.666193, contados da data da apresentação das notas fiscais ou faturas

satisfatoriamente acompanhadas da regularidade fiscal, em duas vias, que serão examinadas e aceitas, ou

recusadas, pelo Contratante.

7.3. No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo de 30 (trinta) dias será iniciado a

partir da datadareapresentação do documento corrigido.

7.4. Deve constar da nota fiscal o nome do banco, o número da agência, a ptaça e o número da conta,

para que lhe seja efetuado o crédito bancário referente ao pagamento.

7.5. Contratante pode sustar o pagamento à Contratada caso comprove:

7.5.1. Inadimplência no cumprimento de qualquer cláusula ou condição contratual;

7.5.2. Execução insatisfatória dos serviços/materiais contratados;

7.5.3. Não cumprimento, pela Contratada, de obrigações pam com terceiros que possam prejudicar os

serviços prestados à Contratante.

8. DAS SANÇÔES AOnAINISTRATTVAS:
8.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste termo, a Secretaria Municipal de Saúde de Santa lzabel

do Pará, garantida a prévia defesa, poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções:

8.2.Advertência, que será aplicada ahavés de notificação, mediante contra recibo do representante legal

da empresa, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a Contratada apresente justiÍicativas

para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

8.3. Mutta de 0,2%o (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso e/ou por descumprimento das obrigações

parciais estabelecidas neste edital, até o máximo de l0% (dez por cento) sobre o valor do

material/serviço não entregue/prestado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma

vez comunicado oficialmente;

8.4.Multa de l0% (dez por cento) sobre o valor do material/serviço não entregue/prestado, no caso de

inexecução total ou parcial do objeto, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da

comunioação ofioial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Secretaria

Municipal de Saúde de Santa lzabel do Pará.

8.5.Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administragão Pública, pelo prazo de até 05 (cinco)

anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos

determinantes da punigão ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, a licitante que:

8,6. Recusar a assinatura da Nota de Empenho da Despesa ou contrato;

8.7. Deixar de enhegar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;

8.8. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;

8.9.Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado;

8.10. Comportar-se de modo inidôneo;

8.1 l. Cometer fraude fiscal.
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9, PRAZO DE GARANTIA:

.*1-t1§s-1§

9.1.4 CONTRATADA deverá fornecer Certificado de Garantia de 06 (seis) meses, referente à

e os materiais.

Santa Izabel do Pará, 29 de abúl de 2022.
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