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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

PREGÃO Nº G-060/2018 

Processo Administrativo nº 17740/2018 

TIPO: MENOR PREÇO 

SISTEMA: REGISTRO DE PREÇO 

OBJETO: “LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA GCM” 
 

 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA torna público, para 

conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, a qual será processada e julgada em 

conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93, Lei 

Complementar 123/06, Decreto Municipal nº 025/2006, Lei nº 8.078/90 e demais 

normas complementares e disposições deste instrumento, cujo objeto está descrito 

no item I deste Edital e em seus Anexos.  

  

A abertura da sessão pública e a entregue dos documentos referentes ao 

Credenciamento, os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos 

de Habilitação das empresas interessadas, se dará no Auditório de Licitações, 

localizado na Praça Miguel Ortega, 286, 1º andar, Parque Assunção, Taboão da 

Serra, no dia 07/08/2018 até às 09:00 horas.  

 

Saliente-se a todos os interessados neste Pregão que, para garantir o principio 

da eficiência, publicidade e transparência, informamos que todos os atos oficiais, 

informações e resultados que decorrerem deste processo licitatório, serão 

centralizados e devidamente publicados no DOE-SP, que poderá ser consultado a 

qualquer momento através do site: http://www.imesp.com.br. 

  

I – DO OBJETO 

1.1. A presente licitação visa à escolha da melhor PROPOSTA COMERCIAL para o 

Registro de Preço cujo objeto é o “LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA GCM”, 

conforme especificações técnicas descritas em Anexo próprio. 

1.2. Todos os itens do objeto deverão atender a legislação vigente. 

 

II – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente 

ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste 

Edital e tenham objeto social compatível pertinente e compatível com o objeto 

licitado. 

 

2.1. Não será permitida a participação de empresas: 

2.1.1. Estrangeiras que não funcionem no País; 

http://www.imesp.com.br/
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2.1.2. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com este 

Município de Taboão da Serra nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

2.1.3. Impedidas de licitar e contratar com o Município de Taboão da Serra nos 

termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02;  

2.1.4. Impedidas de licitar e contratar com o Município de Taboão da Serra, nos 

termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98; 

2.1.5. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

 

2.2. Será permitida a participação de empresas em regime de consórcios. 

2.2.1. Para que não se impeça a participação de nenhuma empresa na licitação, 

inclusive por sua origem, brasileiras ou estrangeiras, a fim de possibilitar a 

composição das viaturas por meio da associação de empresas que atuam 

nos diferentes ramos pertinentes ao item, fica permitida a participação de 

empresas em consórcio, inclusive constituída por microempresas e/ou 

empresas de pequeno porte ou mista desde que observados as seguintes 

cláusulas: 

a) Apresentação de documentos de compromisso de constituição de 

consórcio, por escritura pública ou documento particular com 

reconhecimento de firma discriminando a empresa líder, bem como a 

participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada 

consorciado pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na fase de 

licitação quanto na de execução do contrato dela eventualmente 

decorrente; 

b) Indicação da empresa responsável pelo consórcio, que deverá atender às 

condições de liderança, observando que no consórcio de empresas 

brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, a empresa 

brasileira. 

c) Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de 

habilitação prevista neste Edital. 

d) O consórcio terá sua regularidade fiscal avaliada por meio de cada uma 

das empresas consorciadas, pelos mesmos critérios adotados para empresas 

individuais.  

e) Quanto à qualificação técnica, o consórcio deverá apresentar os 

documentos das empresas integrantes, sendo admitido o somatório dos 

quantitativos dos consorciados. 

f) As documentações apresentadas pelas licitantes reunidas em consórcio, 

conforme exigidas neste Edital, deverão estar assinadas pelo responsável 

legal da empresa líder. 
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g) O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo 

de conclusão do objeto licitado até sua aceitação definitiva. 

h) Não será permitida a participação de empresa consorciada, na mesma 

licitação, através mais de um consorciado ou isoladamente. 

i) Os integrantes do consórcio assumirão responsabilidade solidária pelos atos 

praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução 

do Contrato. 

j) Havendo a participação de empresas estrangeiras no consórcio, deverão 

atender a todas as exigências, mediante apresentação de documentos 

equivalentes aos solicitados, autenticados pelos respectivos consulados e 

traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no 

Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente. 

k) A proponente vencedora, quando se tratar de consórcio, deverá promover 

e apresentar para a celebração do contrato, a constituição do consórcio, 

com reconhecimento de firma de todas as partes responsáveis. 

 

III – CADERNO DE LICITAÇÃO 

Caderno de Licitação, composto de Edital e Anexos, poderá ser consultado no 

DELICO - Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura do Município de 

Taboão da Serra, sito Praça Miguel Ortega, 286, 2º andar Pq. Assunção - Taboão 

da Serra, até o último dia útil que anteceder a data designada para a abertura do 

certame e poderá ser adquirido no mesmo Departamento, mediante o 

recolhimento aos cofres públicos da importância de R$ 2,56 (dois reais e cinquenta 

e seis centavos) ou R$16,66 (dezesseis reais e vinte e sessenta e seis centavos) por 

CD, conforme Decreto nº 258/17, publicado na edição 703 de 15/12/17, através de 

Documento de Arrecadação de Receitas Municipais - DARM, emitido pelo DELICO, 

que deverá ser paga em qualquer agência bancária até o vencimento, ou 

retirado gratuitamente através do site: www.ts.sp.gov.br. 

 

IV – INFORMAÇÕES 

4.1. As informações administrativas e/ou esclarecimentos relativos ao presente 

certame poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações e 

Contratos – DELICO, situada na Praça Miguel Ortega, nº. 286, 2º andar, Parque 

Assunção, Taboão da Serra/SP, das 08:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:30 horas, 

devidamente protocolado, ou, enviadas pelo e-mail 

ricardok@taboaodaserra.sp.gov.br até o terceiro dia útil anterior àquele 

marcado para a abertura do certame.  

4.2. Nos termos da lei, somente, serão recebidos por e-mail, os pedidos de 

esclarecimentos e informações, ou seja, aqueles que não implicam em 

alterações do edital. 

http://www.ts.sp.gov.br/
mailto:ricardok@taboaodaserra.sp.gov.br
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4.3. Se o pedido envolver alteração do edital deverá ser apresentada como 

impugnação nos termos do item seguinte. 

 

V – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
5.1 Decairá do direito de impugnar os termos do Edital desta Licitação perante a 

Prefeitura o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a 

data da sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação conforme reza 

o Art. 41, parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93. As respostas aos esclarecimentos e 

eventuais impugnações, referentes a presente licitação, serão fornecidos pelo 

“DELICO” – Departamento de Licitações e Contratos, desde que devidamente 

protocolados em original no DELICO, sito a Praça Miguel Ortega, 286, 2º andar, 

Taboão da Serra até às 17,30 hs. 

5.1.1. Caso isto não ocorra, pressupõe-se que os elementos fornecidos são 

suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, o 

direito a qualquer reclamação para participação no presente certame; 

5.1.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a(s) impugnação(ões) antes da abertura 

do certame; 

5.1.3. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz 

de afetar a formulação das propostas será designada nova data para a 

realização do certame; 

5.1.4. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de 

participar deste Pregão. 

 

VI – CREDENCIAMENTO 

6.1. Os documentos relativos ao credenciamento, à proposta de preços e a 

documentação de habilitação serão apresentados ao Pregoeiro no local, dia 

e hora indicados no preâmbulo deste Edital, como segue: 

6.1.1. A comissão de licitação reserva-se o direito de consultar os sites, 

www.tcesp.gov.br e www.portaldatranparencia.gov.br, a fim de comprovar 

que os participantes não estão inseridos na relação de apenados. 

6.2. As licitantes deverão se apresentar perante o Pregoeiro no horário e local 

estabelecidos no preâmbulo deste Edital, por meio de representante que 

deverá estar portando os documentos na forma descrita no item 6.3, em 

original ou cópia autenticada, bem como a declaração de microempresa (se 

for o caso) e declaração de que cumpre as condições de habilitação que o 

credenciará para todos os atos do certame e serão retidos pelo Pregoeiro 

para oportuna juntada no processo administrativo pertinente a presente 

licitação. 

6.3. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 

6.3.1. Instrumento público de procuração com poderes específicos para formular 

lances verbais, interpor e desistir de recursos e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, com prazo de 

validade em vigor; 

http://www.tcesp.gov.br/
http://www.portaldatranparencia.gov.br/
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6.3.2. Instrumento particular de procuração com poderes específicos para formular 

lances verbais, interpor e desistir de recursos e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, acompanhado 

de cópia de seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade 

Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

6.3.3. Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 

proponente, cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, 

devidamente acompanhado de documentos de eleição dos 

administradores. 

6.4. O representante legal ou o procurador deverá identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto. 

6.5. Nenhuma pessoa, ainda que munida de Procuração, poderá representar 

mais de uma empresa no presente certame, sob pena de exclusão sumária 

das representadas. 

6.5.1. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes 

devidamente credenciados. A empresa que tenha apresentado proposta e 

não esteja devidamente representada, terá sua proposta avaliada, porém 

não poderá participar das rodadas de lances verbais. 

6.5.2. Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 

credenciamentos de eventuais licitantes retardatários. 

6.6. Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, para se 

submeter ao regime especial da Lei Complementar 123/06, apresentar, além 

dos demais documentos exigidos no item 6.3, os documentos que 

comprovem sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

6.6.1. A declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, deverá ser subscrita por quem detém poderes 

de representação da licitante (vide anexo próprio); 

6.6.2. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei 

Complementar 123/06, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 

do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais 

e de sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o 

devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante, se o 

fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 

6.6.3. A falta da declaração de enquadramento da licitante como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, ou sua imperfeição, bem como as que se 

enquadrarem nas situações prevista no art. 3º, §4º da Lei Complementar 

123/06, não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente 

dos benefícios da Lei Complementar 123/06, salvo se a própria licitante 

desistir de sua participação no certame, na sessão publica de abertura da 

licitação, retirando seus envelopes. 
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VII – RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

7.1. A Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação deverão ser 

apresentados em invólucros separados, não devassados, lacrados e 

rubricados no fecho e que deverão conter os seguintes dizeres em sua face 

externa: 

 

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA 

EDITAL DE PREGÃO Nº G-060/2018 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 

ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇO 

 

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA 

EDITAL DE PREGÃO Nº G-060/2018 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 

ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

7.1.1. Juntamente com os Envelopes 1 e 2, deverá ser entregue Declaração dando 

ciência de que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 

conforme modelo constante de anexo próprio. Tal Declaração deve, 

obrigatoriamente, ser entregue juntamente com os documentos de 

credenciamento e de comprovação de microempresa ou EPP (se for o 

caso) ou do consórcio (se for o caso) conforme previsto em tópico próprio, 

fora dos envelopes, sob pena de ser a licitante impedida de participar do 

certame. 

 

7.2. ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇO: 

7.2.1. Ser apresentada em 01(uma) via, conforme modelo do ANEXO I, impressa 

em papel timbrado da Proponente, redigida com clareza, sem emendas, 

rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as folhas e 

assinada por seu Representante Legal/Procurador, devidamente 

identificado; 

7.2.2. Indicar nome ou razão social da proponente, inscrição no CNPJ do Ministério 

da Fazenda, seu endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se 

houver, bem como o nome, número de RG e cargo de seu Representante 

Legal /Procurador; 

7.2.3. Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 

data da abertura da sessão pública do certame; 

7.2.4. Apresentar cotação de preço global e unitário, expresso em algarismos com 

duas casas decimais e por extenso. Em caso de divergência entre o valor 

expresso em algarismos. 

7.2.4.1. O preço cotado deve ser compatível com aqueles praticados no 

mercado. 
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7.2.5. Conter declaração expressa de que o preço cotado inclui todos os custos e 

despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes 

da contratação, tais como custos de transporte, encargos sociais, benefícios 

e despesas diretas e indiretas, aí incluídos as despesas fiscais etc.; de modo 

que nenhuma outra remuneração seja devida à DETENTORA. 

7.2.6. Conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

7.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências 

essenciais deste Edital e de seus Anexos, bem como as omissas e as que 

apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

7.3.1. O Pregoeiro poderá adequar as propostas de preços, desde que não 

seja(m) exigência(s) essencial(is) da mesma.  

7.3.2. Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas 

no ato, por simples manifestação de vontade do Representante e aquelas 

cujo atendimento, nesse momento, possa representar risco de fraude aos 

princípios da licitação. 

 

7.4. ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

A documentação a ser apresentada para fins de HABILITAÇÃO deverá ser a 

seguinte:  

7.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (não será exigida esta documentação neste 

envelope caso já tenha sido apresentada no credenciamento): 

7.4.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;  

7.4.1.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no 

caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

7.4.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado 

de prova da diretoria em exercício; 

7.4.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 
 

7.4.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

7.4.2.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 
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7.4.2.1.1. Somente as empresas que ainda não completaram seu primeiro 

exercício fiscal, poderão comprovar sua capacidade econômico-

financeira através de balanço de abertura. 

7.4.2.2. Apresentar, também Demonstrativo de Índices Financeiros, extraídos do 

balanço apresentado, para fins de análise das condições financeiras da 

licitante. Os índices serão apresentados em números inteiros e de até 02 

(duas) casas decimais após a vírgula com arredondamento: 

  

ILG = 
ELPPC

RLPAC




  a 1,00 

 

ILC = 
PC

AC
  a 1,00 

 Onde:        

ILC =  Índice de Liquidez Corrente 

ILG =  Índice de Liquidez Geral 

AC =  Ativo Circulante 

ELP =  Exigível a Longo Prazo 

PC =  Passivo Circulante 

RLP =  Realizável a Longo Prazo 

 

ILG = Índice de Liquidez Geral (define a capacidade da 

empresa em liquidar seus compromissos a longo prazo), 

maior ou igual a 1,00. 

 

ILC = Índice de Liquidez Corrente (define a capacidade da 

empresa em liquidar seus compromissos a curto prazo), 

maior ou igual a 1,00. 

 

7.4.2.3. Certidão negativa de pedido de falência, expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, em data não superior a 90 (noventa) dias da 

data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento 

ou deste Edital. 

7.4.2.4. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1(um) 

em qualquer dos índices referidos acima, deverão comprovar que 

possuem capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10%(dez 

por cento), do valor estimado para a contratação, por meio de Balanço 

Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancete 

ou balanços provisórios, de acordo com o disposto no art. 31,§ 3º da Lei nº 

8.666/1993, conforme itens. Valor total para a contratação é de R$ 

542.842,27 (quinhentos e quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta e dois 

reais e vinte e sete centavos). 
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7.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

7.5.1. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 

como segue: 

A. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive 

contribuições previdenciárias, e à Dívida Ativa da União expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

B. Certidão Negativa de Débitos referentes a tributos estaduais, nos termos da 

Resolução conjunta SF/PGE nº 02, de 09/05/13 ou expedida através da 

Unidade Administrativa da sede da licitante; 

C. Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários, relativa ao Município da 

sede da licitante. 

D. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviço - FGTS. 

E. Prova de inexistência de débito inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débito Trabalhista – 

(CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 

F. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 

 

7.5.2. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa como prova de 

regularidade fiscal.  

 

7.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

7.6.1. Atestado (s) comprobatório de desempenho anterior, de atividade 

condizente e compatível com o objeto da licitação, em características, 

prazos e quantidades mínimas de 50% (cinquenta por cento) do estimado, 

contidos em anexos próprios deste edital, fornecido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado. 

a) O(s) Atestado(s) deverá (ão) estar em nome da empresa licitante, 

b) O(s) atestado(s) deverá (ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, em 

original ou cópia autenticada por Cartório competente, assinado(s) por 

autoridade ou representante de quem o(s) expediu. 

 

 

7.7. OUTRAS DECLARAÇÕES: 

a)  Que apresentará a qualquer tempo documentos necessários à instrução 

do processo licitatório, decorrente de diligência que o Pregoeiro entender 

necessária (vide anexo próprio); 

b)  Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e 

menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal 

(vide anexo próprio) 

c)  Que inexiste fato impeditivo a sua habilitação (vide anexo próprio);  
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d)  Que não lhe recai a sanção de declaração de inidoneidade através de 

pesquisas feitas nos sites do Tribunal de Contas do Estado São Paulo 

(www.tcesp.gov.br) e no Portal da Transparência 

(www.portaldatransparencia.gov.br). (Vide anexo próprio); 

e) Para licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte que 

pretendem usufruir o direito de preferência e/ou benefício da habilitação com 

irregularidade fiscal: não possuir qualquer dos impedimentos previstos no §§ 4º e 

seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 e alterações, cujos termos declara conhecer na íntegra (vide anexo próprio); 

f) Que não lhe recai a sanção de declaração de inidoneidade através de 

pesquisas feitas nos sites do Tribunal de Contas do Estado São Paulo 

(www.tcesp.gov.br) e no Portal da Transparência 

(www.portaldatransparencia.gov.br (Vide anexo próprio).        

   

VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

8.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em 

órgão da Imprensa Oficial, devendo os documentos, preferencialmente, ser 

relacionados, separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital. 

8.2. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em 

vigor. Se este prazo não constar do próprio documento, de lei específica ou 

deste Edital, será considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a 

contar de sua expedição. 

8.3. Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por 

seu Representante Legal ou Procurador, com identificação clara do subscritor. 

8.4. A aceitação dos documentos obtidos via internet ficará condicionado à 

confirmação de sua validade, também por esse meio, pela Equipe de Apoio 

ao Pregoeiro, nomeada pela Portaria nº 134/2018. 

8.5. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e 

preferencialmente com o número do CNPJ e endereço respectivo; 

8.5.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz (exceto no que diz respeito a documento que abranger matriz e filial); 

8.5.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial 

(exceto no que diz respeito a documento que abranger matriz e filial); 

8.5.3. Se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão 

ser apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente. 

8.6. Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou 

rasurados de tal forma que não possam ser entendidos. 

8.7. Na eventualidade de ser apresentado algum documento em língua 

estrangeira, este deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o 

idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado. 
 

 

http://www.tcesp.gov.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.tcesp.gov.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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IX – PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

9.1. O pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as disposições já 

consignadas no presente e as que seguem. 

9.2. No dia, hora e local designados neste Edital, as proponentes deverão 

comprovar ao Pregoeiro a representação para a prática dos atos do 

certame, nos termos da cláusula 6.2 deste Edital. 

9.3. Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de 

credenciamento dos representantes das empresas interessadas, o Pregoeiro 

comunicará aos presentes quais são as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, e, que, em consequência, poderão se valer dos 

benefícios da Lei Complementar 123/06. Após, serão recebidos, pelo 

Pregoeiro os envelopes – PROPOSTA DE PREÇOS, DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO e a DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO. 

9.3.1. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência de proposta, salvo 

motivo justo, decorrente de fato superveniente aceito pelo Pregoeiro. 

9.4. Verificada a regularidade formal dos envelopes, o Pregoeiro procederá à 

abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços, que serão 

rubricadas e analisadas pelos membros da Equipe de Apoio ao Pregoeiro, no 

que tange à sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

instrumento convocatório. 

9.4.1. Não caberá desistência de Proposta, em hipótese alguma, depois de aberto 

o respectivo envelope. 

9.4.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências 

essenciais deste Edital e seus Anexos, considerando-se como tais as que não 

possam ser atendidas na própria sessão pela proponente, por simples 

manifestação de vontade de seu representante. 

9.4.3. As demais propostas serão classificadas provisoriamente de acordo com 

cada item, em ordem crescente de preços. 

9.4.3.1. Havendo empate nos preços ofertados nas propostas escritas, serão 

convocados para disputa verbal de lances todos os proponentes até que se 

obtenham 03 (três) ofertas de valores distintos. Persistindo o empate, o licitante 

vencedor será escolhido mediante sorteio, conforme determinação do art. 45, 

§ 2º da mesma Lei nº 8.666/93. 

9.4.4. Definida a classificação provisória, será registrada na ata da sessão pública 

o resumo das ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de 

empresas participantes, preços ofertados, propostas eventualmente 

desclassificadas e a fundamentação para sua desclassificação e a ordem de 

classificação provisória. 

9.4.5. O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances 

verbais aos representantes das licitantes cujas propostas estejam classificadas 

no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço superior àquele 

em até 10% (dez por cento). 
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9.4.5.1. Quando não forem verificados no mínimo 3 (três) propostas de preços 

nas condições definidas no subitem anterior, serão chamados a dar lances 

verbais e sucessivos, os representantes das empresas que apresentaram as 

melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3(três), 

independentemente de sua natureza jurídica. 

9.4.6. A redução mínima entre os lances deverá ser de 2% (dois por cento) da 

proposta de menor valor unitário.  

9.4.6.1. O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, 

respeitadas as sucessivas classificações provisórias, até o momento em que 

não sejam ofertados novos lances de preços menores aos já existentes. 

9.4.6.2. Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores que o último 

lance que tenha sido anteriormente ofertado, bem como 2 (dois) lances do 

mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele que foi ofertado primeiro. 

9.4.6.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, permanecendo, 

para efeito de classificação, a última oferta do licitante. 

9.4.6.4. O licitante que, convocado pelo Pregoeiro, desistir ou declinar da 

apresentação de lance verbal, estará excluído da etapa de lances, não 

podendo oferecer lances na rodada seguinte. 

9.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, antes da classificação definitiva 

de preços, o Pregoeiro deverá: 

I – Verificar se o menor preço alcançado foi ofertado por microempresa ou 

empresa de pequeno porte, assim qualificada, dando continuidade ao 

procedimento, em caso positivo, sem aplicação do disposto no artigo 45 da Lei 

Complementar 123/06; 

II – Verificar, caso o preço vencedor não seja de microempresa ou empresa 

de pequeno porte, se há preços ofertados por licitantes assim qualificadas até 5% 

(cinco por cento) superiores ao menor preço alcançado, caracterizando o 

empate ficto nos termos do artigo 44 da Lei Complementar 123/06; 

III – Conceder no caso de empate ficto, oportunidade para que a 

microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, querendo, 

apresente proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

nos termos do disposto no artigo 45, inciso I da Lei complementar 123/06, sob pena 

de preclusão. 

9.5.1. Caso uma microempresa ou empresa de pequeno porte não preencha os 

requisitos para participar da fase de lances, não poderá invocar o 

benefício do empate ficto. 

9.5.2. O intervalo de empate é sempre entre as propostas de microempresas e 

empresas de pequeno porte e a empresa que ofertou o menor valor, 

mesmo que entre elas existam preços ofertados por outras empresas. 

9.5.3. Caso haja empate real nas propostas escritas de microempresas e 

empresas de pequeno porte e destas em relação às propostas de menor 

valor, na forma do artigo 44 da Lei Complementar 123/06, ou seja, no 

intervalo de até 5% (cinco por cento) superior, deve o Pregoeiro efetuar 
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sorteio, não só para fins de classificação, mas também para exercício do 

benefício do empate ficto. 

9.5.4. No prazo concedido para desempate, se a microempresa ou empresa de 

pequeno porte mais bem classificada, não exercer o benefício de ofertar 

preço inferior àquele considerado vencedor do certame, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 

do empate ficto, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito, garantidos os mesmos prazos iniciais concedidos. 

9.6. Alcançado o preço final na nova proposta apresentada pela microempresa 

ou empresa de pequeno porte, deverá o Pregoeiro prosseguir mediante 

análise de sua aceitabilidade, recusando proposta de preço excessivo ou 

manifestamente inexequível, e promovendo a negociação. 

9.7. O Pregoeiro procederá à classificação definitiva das propostas pelo critério de 

menor preço unitário, consignando-o em ata a ordem de classificação de 

todas as licitantes; 

9.7.1. Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço 

alcançado com os parâmetros de preços definidos pela administração e 

sua aceitabilidade; 

9.7.2. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que ofertou o 

menor preço para que seja obtido preço melhor. 

9.8. Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de 

documentação para habilitação da empresa classificada em primeiro lugar. 

9.8.1. Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta, e/ou 

contrariando qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro 

considerará a proponente inabilitada; 

9.8.2. Sendo considerada inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido 

classificada em primeiro lugar prosseguirá o Pregoeiro à abertura do 

envelope de documentos de habilitação da proponente classificada em 

segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de 

uma empresa classificada, sem prejuízo de nova análise e negociação dos 

preços ofertados; 

9.8.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte, no que tange à 

regularidade fiscal, pode apresentar documentos que apresentem alguma 

restrição, sem que isso impeça a continuidade de sua participação na 

licitação; 

9.8.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
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9.8.5. Decairá do direito à contratação a microempresa ou empresa de pequeno 

porte que não promover a regularização da documentação fiscal no prazo 

estabelecido, o que ensejará a aplicação das sanções cabíveis e a 

avaliação de prosseguimento do certame 

9.8.6. Não se concretizando a contratação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, a autoridade competente decidirá motivadamente pela 

revogação ou pelo prosseguimento da licitação devendo ser observado o 

seguinte: 

9.8.6.1. Na hipótese da microempresa ou empresa de pequeno porte ter se 

sagrado vencedora da licitação, com o beneficio do empate ficto do 

parágrafo 2º do artigo da Lei Complementar 123/06, poderão ser 

convocados as remanescentes que porventura se enquadrem na 

situação do empate ficto, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito, desconsiderando o preço ofertado no primeiro 

desempate, garantidos os mesmos prazos inicialmente concedidos. Caso 

não haja o exercício do benefício do desempate por microempresa ou 

empresa de pequeno porte ou sua efetiva contratação, o objeto licitado 

poderá ser adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 

do certame, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 45 da Lei 

Complementar 123/06; 

9.8.6.2. No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte ter se    

sagrado vencedora da licitação por ter sido desde logo a mais bem 

classificada, portanto sem o benefício do empate ficto parágrafo 2º do 

artigo 44 da Lei Complementar 123/06, poderão ser convocadas as 

licitantes remanescentes, na ordem classificatória para o prosseguimento 

do certame ou da contratação, conforme o caso, sem a aplicação do 

benefício do empate ficto. 

9.9. Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no Edital, a 

proponente CLASSIFICADA e HABILITADA será declarada vencedora provisória 

do certame, recaindo sobre essa a necessidade de apresentação de 

catalogo e ou ficha técnica do veículo conforme prazos indicados no Anexo 

de Especificações Técnicas. 

9.10. No caso de reprovação, a proposta da licitante será declarada 

desclassificada face ao desatendimento das “especificações técnicas e 

parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital” (Artigo 

4º, inciso X da Lei 10.520), sendo convocada sessão pública mediante 

publicação na imprensa oficial para a divulgação do resultado dos 

catalogo(s), sendo que no caso do cumprimento dos requisitos de 

habilitação, sobre essa recairá a necessidade de apresentação das 

catalogo e ou ficha técnica em igual prazo concedido ao licitante 

classificado em primeiro lugar e assim sucessivamente, até que uma licitante 

seja declarada vencedora definitiva. 
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9.10.1. Para fins de celeridade do certame, a Municipalidade poderá 

convocar mais de uma licitante por vez para o atendimento no disposto no 

item 9.9 e seguintes.  

9.11. Caso todas as empresas admitidas de acordo com o(s) item(s) 9.7 e 

seguintes deste edital, sejam desclassificadas, será definida nova ordem de 

classificação.  

9.12. No caso de aprovação, a licitante será declarada vencedora definitiva dos 

itens, objeto da licitação, abrindo-se, neste momento, a oportunidade às 

demais licitantes para a manifestação da intenção de interpor recurso, nos 

termos da cláusula X deste instrumento.  

9.12.1. Decididos os recursos eventualmente interpostos e observados os 

trâmites legais, será adjudicado o objeto da licitação à licitante vencedora 

e homologado o certame pela autoridade competente. 

9.13. Da sessão pública deste Pregão lavrar-se-á ata circunstanciada onde serão 

registrados todos os atos praticados, a qual, após ciência dos interessados, 

deverá ser assinada pelo Pregoeiro, demais membros da Equipe de Apoio e 

pelas licitantes presentes. 
 

X – FASE RECURSAL 

10.1. Declarada(s) a(s) vencedora(s), as proponentes poderão manifestar 

imediatamente e motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido 

o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões e de igual prazo para 

as contrarrazões, contados a partir do término do prazo da(s) recorrente(s), 

independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada vista 

dos autos. 

10.1.1. As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra no 

Departamento de Licitações e Contratos - “DELICO”, das 8:15 hs às 12:00 

hs e das 14:00 hs às 16:00 horas, nos dias úteis, sob pena de configurar-se 

a desistência da intenção de recorrer, manifestada na sessão pública. 

10.2. Interposto o recurso será recebido com efeito suspensivo. 

10.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante na sessão pública 

do pregão, de interpor recurso, importará a sua preclusão. 

10.4. Interposto o recurso, caberá ao Pregoeiro recebê-lo, podendo reformar sua 

decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade 

competente para decidir. 

10.5. A manifestação necessariamente explicitará motivação consistente, que 

será liminarmente avaliada pelo pregoeiro, o qual decidirá pela sua 

aceitação ou não. 

10.6.  A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante implicará na 

decadência do direito à interposição do recurso o que significa dizer que o 

que não foi alegado não será objeto de apreciação posterior.  

10.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 
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XI – PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

11.1. O preço total que vigorará no ajuste será aquele ofertado pela licitante 

vencedora do certame. 

11.1.1. Este preço deve incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive 

encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto 

licitado. 

11.2. Os recursos necessários para fazer frente às despesas do objeto onerarão as 

seguintes dotações:  

 

15.03.00.06181006.260-1//3.3.90.30.00=838 

Destino: SDS 

Elemento: 30.23 

Fonte: 01 – Tesouro 

Código de Aplicação: 1100000 – GERAL 

 

XII – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

12.1 – A Ata de Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano, a partir de sua 

assinatura. 

12.1.1 – O Contrato decorrentes da Ata de Registro de Preços, terão a 

duração de um ano podendo ser prorrogado por até 60(sessenta) meses, nos 

moldes do artigo 57 da Lei 8666/93, desde que os preços e as condições sejam 

mais vantajosos para a Administração. 
 

XIII – CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. A adjudicatória será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

contados da data da convocação mediante prévia notificação via meio 

eletrônico e/ou publicação no DOE, para assinar a Ata de Registro de Preço, 

podendo esse prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que 

solicitado por escrito, durante seu transcurso, e que ocorra motivo justificado 

e aceito pela Administração, sob pena de decair do direito ao registro de 

seu preço, sem prejuízo das sanções descritas na cláusula XVII deste edital. 

13.2. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal: 

diretor, sócio da empresa ou procurador, devidamente acompanhado, 

respectivamente, do contrato social ou procuração e cédula de identidade. 

13.3. Se o licitante vencedor se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, os 

demais licitantes poderão ser chamados, na ordem de classificação, para 

fazê-lo, nas mesmas condições de suas respectivas ofertas, sem prejuízo da 

aplicação das sanções cabíveis e previstas no Edital, conforme art. 11, inciso 

XXVI, do Decreto nº 25/2006. 

 

XIV – RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1. A entrega das viaturas deverá ser realizada, conforme previsto neste edital, 

quando solicitado, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, no 
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prazo de 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento do pedido de 

compras, grade de quantidade e mediante agendamento da Secretaria 

requisitante. 

 

XV – DO PAGAMENTO 

15.1. O valor do objeto licitado será pago à DETENTORA, no prazo de: em até                   

14 D.A.E.D.F. (catorze dias após entrega do documento fiscal) dos veículos 

licitados, mediante a apresentação da Nota Fiscal e/ou Fatura, instruídos 

com as respectivas certidões: 

16. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive 

contribuições previdenciárias, e à Dívida Ativa da União expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

17. Certidão Negativa de Débitos referentes a tributos estaduais, nos termos da 

Resolução conjunta SF/PGE nº 02, de 09/05/13 ou expedida através da 

Unidade Administrativa da sede da licitante; 

18. Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários, relativa ao Município da 

sede da licitante. 

19. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviço - FGTS. 

20. Prova de inexistência de débito inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débito Trabalhista – 

(CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 

21. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 

21.1. O pagamento será feito em conta corrente da fornecedora.  

21.2. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por 

parte da DETENTORA, o prazo ficará suspenso até que estas sejam 

cumpridas. 

21.3. Quaisquer pagamentos não isentarão a DETENTORA das responsabilidades 

contratuais, nem implicarão na aceitação dos serviços. 

 

XVI – DO REAJUSTE 

16.1. Não haverá reajuste de preços. 

16.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em 

face da superveniência de normas federais e municipais sobre a matéria. 

 

XVII – PENALIDADES  

17.1. Após o procedimento formal de locação, se o fornecedor deixar de entregar 

o objeto dentro do prazo, por motivo injustificado ou inaceitável, ou o fizer 

fora das especificações e condições pré-determinadas e ainda em qualquer 

outra hipótese de inexecução parcial ou total da ata de registro de preço, 

poderão ser aplicadas às penalidades seguintes, garantida defesa prévia do 

interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis: 

17.1.1. Advertência; 
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17.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos veículos e/ou prestação 

de serviços, ou ainda na execução do contrato, a multa de mora de até 

1% (um por cento) ao dia sobre o valor da contratação, até o prazo 

máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo de que trata este item, o 

empenho poderá ser cancelado ou o contrato rescindido, sem prejuízo 

das demais sanções previstas. 

17.1.3. No caso de inadimplemento parcial ou total do contrato, será aplicada 

multa punitiva de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 

17.1.4. As multas de mora e punitiva poderão ser cumuladas. 

17.1.5. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, pelo 

prazo não superior a 02 (dois) anos, penalidade essa a ser aplicada pela 

autoridade competente, segundo a natureza da falta e o prejuízo 

causado à Administração Pública, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e/ou 

Lei 10.520/02 e/ou Decreto Municipal 1.644/09. 

17.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 

o(a) DETENTOR(A) ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

17.1.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ata de registro de 

preço, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-se as penalidades legalmente 

estabelecidas, não se aplicando a presente disposição aos licitantes 

convocados nos termos do art. 64, § 2º da Lei 8.666/93, que não 

aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço. 

17.2. As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos, 

podendo, entretanto, conforme o caso, serem inscritas para constituir dívida 

ativa na forma da Lei, caso em que estarão sujeitas ao procedimento 

executivo. 

17.3. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como 

dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de 

execução. 

17.4. Para aplicação das penalidades fica garantida a defesa prévia, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, na hipótese de advertência, multa e impedimento de 

contratar com a Administração Pública e de 10 (dez) dias úteis na hipótese 

de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, contados da intimação. 

17.5. O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres da Prefeitura do 

Município de Taboão da Serra, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua 
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cominação, mediante guia de recolhimento oficial, que se tornará parte 

integrante deste processo, ficando autorizada a retenção de créditos que a 

Detentora tenha, junto à contratante, no montante da penalidade, sem 

embargo de eventual inscrição na dívida ativa. 

17.6. Ocorrendo à recusa da vencedora do certame em assinar a Ata de Registro 

de Preços dentro do prazo estabelecido neste Edital, será aplicada multa no 

valor de até 10% do valor da proposta comercial sem prejuízo da aplicação 

da pena de suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a 

Prefeitura do Município de Taboão da Serra, pelo prazo de até 02 (dois) 

anos, a critério da Administração, garantida a defesa prévia, nos termos do 

artigo 7º da lei 10.520/02 

 

XVIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. Fica a licitante ciente de que a apresentação da proposta implica a 

aceitação de todas as condições deste Edital e seus Anexos, bem como na 

submissão às disposições do Decreto Municipal nº. 25/2006, Lei Federal nº 

8.666/93. Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas complementares que 

disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste correspondente. 

18.2. As licitantes devem ter pleno conhecimento de todas as disposições 

constantes do Edital, não podendo invocar qualquer desconhecimento 

como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito 

cumprimento do ajuste, conforme declaração prevista em anexo próprio.  

18.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento da licitante, desde que possível à aferição da sua qualificação 

e a exata compreensão de sua proposta durante a realização da sessão 

pública do Pregão. 

18.4. A presente Ata de Registro de Preços será procedida e julgada com a 

observância do critério de julgamento de MENOR PREÇO , tendo em vista 

que se trata da locação de viaturas para a Guarda Civil, os quais em função 

do seu uso exigem alto grau de padronização e de resistência, além da 

óbvia utilidade na manutenção da segurança pública desta 

municipalidade, motivo pelo qual a sua aquisição em itens distintos não se 

mostra viável. 

18.5. A presente Ata de Registro de Preços, nos casos omissos, subordina-se à 

todas as disposições contidas na Lei Federal de Licitações nº. 8.666/93, no 

que couber, e demais alterações subsequentes, além de todas as cláusulas e 

anexos do Caderno Licitatório. 

18.6. A licitante vencedora deverá manter-se, durante toda a vigência da Ata de 

Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

18.7. A autoridade competente poderá, a qualquer tempo, motivadamente, 

revogar, anular, julgar deserto ou prejudicado, no todo em parte a licitação, 

sem que as licitantes tenham o direito a qualquer indenização. 
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18.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-

á o dia do início e incluir-se-á o vencimento. Só se iniciam e vencem os 

prazos em dias de expediente na PMTS. 

18.9. Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Taboão da Serra para dirimir 

quaisquer controvérsias decorrentes do presente, com renúncia expressa de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

18.10. O pregoeiro e sua equipe de Apoio foram nomeados pela Portaria nº. 

134/2018, integrante do processo administrativo pertinente a esta licitação.  

 

XIX – ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL 

19.1. Anexo I – Modelo de proposta de preços; 

19.2. Anexo II – Declaração de cumprimento das condições de habilitação; 

19.3. Anexo III – Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação; 

19.4. Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

19.5. Anexo V – Caderno de Especificações Técnicas 

19.6. Anexo VI – Descritivo, quantidades e preços máximos estimados; 

19.7. Anexo VII – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

19.8. Anexo VIII – Termo e Ciência e Notificação. 

19.9. Anexo XIX – Minuta de Instrumento de contrato 

 

 

Taboão da Serra, 16 de julho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Takashi Suguino 

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS E QUANTIDADES GLOBAL 

PREGÃO PRESENCIAL -Nº G-060/2018 

Processo Administrativo nº 17740/2018 

 

Empresa Proponente:  

Endereço:       Bairro: 

Cidade:       U.F.: 

CEP:        C.N.P.J./M.F.: 

Tel.:                                                                Fax.: 

 

Vem pelo presente oferecer sua Proposta Comercial para: “REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE 

VIATURAS PARA GCM”. 

 

ITEM QTD. ITEM PREÇO UNIT 

1 20 Locação de Veículo SUV, motor 1.6, ar condicionado e direção hidráulica R$  

 

Valor TOTAL: R$ (.....) 

  

1) A proponente declara que, por ser seu conhecimento, submete-se a todos os termos e 

condições do edital relativo à licitação supra, bem como, às disposições legais pertinentes à 

matéria no que tange aos prazos e condições de entrega, substituição de peças com 

defeitos, cumprimento das especificações, prazos de pagamento e todas as demais 

condições indicadas no edital ou seus anexos. 

 

2) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos. 

 
3) Declaro que o preço cotado inclui expressamente todos os custos e despesas necessárias 

ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, encargos sociais, 

benefícios e despesas diretas e indiretas, aí incluídos as despesas fiscais, custos de 

transportes, programação de entrega, cronograma de entrega, etc., de modo que 

nenhuma outra remuneração seja devido à contratada. 

 

 

Local e data 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(Assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante) 

Nome: 

R.G.: 

Cargo: 

 

 

 

 

 

 

 



       Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 
Estado de São Paulo 

 
Departamento de Licitações e Contratos – DELICO   *    

                    

____________________________________________________________________________  
 

Praça Miguel Ortega, 286 – Parque Assunção – CEP: 06754-910 – Taboão da Serra – Fone: (11) 4788-5300 

www.ts.sp.gov.br 

 

23 

ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº G-060/2018 

Processo Administrativo nº 17740/2018 

 

OBJETO: “LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA GCM”. 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE - APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA 

TODAS AS LICITANTES JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO) 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Por meio desta declaramos para efeitos do cumprimento ao estabelecido no 

Inciso VII do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades 

cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste 

Edital. 

 

 

 

 

Local, ......... de ...........................  de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

(Assinatura e identificação do responsável legal/procurador da licitante) 

Nome:  

R.G.:  

Cargo:  
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 
 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – Nº G-060/2018 

Processo Administrativo nº 17740/2018 

 

 

OBJETO: “LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA GCM.” 
 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

A empresa .......................................................................................... inscrita no CNPJ sob 

nº ........................................, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a), 

inscrita no RG nº ........................................... e no CPF sob o nº .................................. 

DECLARA, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de 

habilitação, bem como concorda plenamente com as condições do Edital e seus 

Anexos. 

  

 

Declara, ainda,  

 

a) Que apresentará a qualquer tempo, documentos necessários à instrução do 

processo licitatório, decorrente de diligência do Pregoeiro entender 

necessária; 

 

b) Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e 

menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no art. 7º, XXXIII da 

Constituição Federal; 

 

c) Que inexiste fato impeditivo a sua habilitação no certame; 

  

d) Que não está suspensa temporariamente para licitar e impedidas de 

contratar com este Município de Taboão da Serra nos termos do inciso III do 

artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

 

e) Que não está impedida de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei 

nº 10.520/02; 
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f) Que não está impedida de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei 

nº 9.605/98; 

 

g) Que não foi declarada inidônea pelo Poder Público e não reabilitadas; 

 

h) Que não lhe recai a sanção de declaração de inidoneidade através de 

pesquisas feitas nos sites do Tribunal de Contas do Estado São Paulo 

(www.tcesp.gov.br) e no Portal da Transparência 

(www.portaldatransparencia.gov.br); 

 

 

  

 

Local, ....de ........................de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

(Assinatura e identificação do responsável legal/procurador da licitante) 

Nome:  

R.G.:  

Cargo:  

 

 

http://www.tcesp.gov.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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ANEXO IV 

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL G-060/2018 

Processo Administrativo nº 17740/2018 
OBJETO: “LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA GCM.” 

 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, com sede à Praça Miguel 

Ortega, 439 - Parque Assunção, Taboão da Serra, São Paulo, neste ato 

representado pelo seu Secretário Municipal de Administração, Senhor TAKASHI 

SUGUINO e a empresa ______________________________, CNPJ nº. 

_______________________, com sede na _________________________________ nº. ______, 

bairro ___________, cidade ______________________, telefone: ___________, vencedora 

e adjudicatária do Pregão supra referido, por seu representante legal, Senhor 

_________________, doravante denominada simplesmente DETENTORA, resolvem 

firmar o presente instrumento, objetivando registrar os preços dos itens 

discriminados no Quadro Resumo, em anexo, em conformidade com o disposto no 

artigo 15, da Lei nº. 8.666/93 atualizada, Lei nº. 10520/2002 e Decreto Municipal nº. 

25/06 e com o ajustado a seguir. 

 

I – DO OBJETO 

 
1.1 – É objeto desta Ata de Registro de Preços o “LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA GCM.”, 

conforme descrito no “Quadro Resumo”, que faz parte integrante desta ata. 

 

II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 1 (um) ano a partir 

da sua assinatura. 

 

2.2 – Nos termos do artigo 15, § 4º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, durante 

o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços a Prefeitura do Município de 

Taboão da Serra não fica obrigada a utilizar, exclusivamente por intermédio da 

DETENTORA, os serviços constantes no "Quadro Resumo", podendo utilizar para 

tantos outros meios, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer 

espécie, ficando assegurado à beneficiária do registro preferência em igualdade 

de condições.   

 

III – DO PREÇO 

 

3.1 – O preço ofertado pela Detentora da presente Ata de Registro de Preços será 

o constante da proposta final apresentada, que integra a presente. 
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3.2 – Nos preços registrados estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, 

bem como os impostos incidentes, ficando certo de que à "PREFEITURA" nenhum 

outro ônus caberá além do pagamento do preço constante nesta Ata. 

 

3.3 - Efetuado a pesquisa no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

(www.tcesp.gov.br) e no Portal da Transparência (www.portaldatransparencia.gov.br), o detentor 

desta Ata, não está na data de ___/___/2018, às___:___ horas, impedido, suspenso ou inidôneo. 

 

IV – PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1 – A entrega dos veículos deverá ser realizada conforme previsto neste edital, 

quando solicitado, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, no prazo de 

30 (trinta) dias corridos, após o recebimento do pedido de compras, grade de 

quantidade e mediante agendamento. 

 

4.2 – O valor do objeto licitado será pago à DETENTORA, no prazo de: em até 14 

D.A.E.D.F. (catorze dias após entrega do documento fiscal) dos produtos licitados, 

mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura, instruídos com as respectivas 

certidões: 

A- – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, 

inclusive contribuições previdenciárias, e à Dívida Ativa da União 

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

 

B - Certidão Negativa de Débitos referentes a tributos estaduais, nos termos 

da Resolução conjunta SF/PGE nº 02, de 09/05/13 ou expedida através da 

Unidade Administrativa da sede da licitante; 

 

C - Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários, relativa ao Município 

da sede da licitante. 

 

D - Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia 

de Tempo de Serviço - FGTS. 

 

E - Prova de inexistência de débito inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débito 

Trabalhista – (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

 

F - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 

 

4.3 – O pagamento será feito em conta corrente da fornecedora.  

 

4.4 – Caso venha ocorrer à necessidade de providências complementares por 

parte da DETENTORA, o prazo ficará suspenso até que estas sejam cumpridas. 

http://www.tcesp.gov.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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4.5 – Quaisquer pagamentos não isentarão a DETENTORA das responsabilidades 

contratuais, nem implicarão na aceitação dos serviços. 

 

V – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE. 

 

5.1 – Os recursos necessários para fazer frente às despesas do objeto onerarão a 

seguinte Secretaria nas dotações próprias: 

 

15.03.00.06181006.260-1//3.3.90.30.00=1281 

Destino: SDS 

Elemento: 39.14 

Fonte: 01 – Tesouro 

Código de Aplicação: 1100000 – GERAL 

 

5.2 – Não haverá reajuste de preços. 

 

5.3 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em 

face da superveniência de normas federais e municipais sobre a matéria. 

 

VI – DAS PENALIDADES 

 

6.1. Após o procedimento formal de locação, se o fornecedor DETENTOR(A) deixar 

de entregar o objeto dentro do prazo, por motivo injustificado ou inaceitável, ou o 

fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e ainda em qualquer 

outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, poderão ser aplicadas 

às penalidades seguintes, garantida defesa prévia do interessado, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. 

 

6.1.1. Advertência. 

 

6.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega do objeto e/ou prestação de 

serviços, ou ainda na execução do contrato, a multa de mora de 1% (um por 

cento) ao dia sobre o valor da contratação, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. 

Vencido o prazo de que trata este item, o empenho poderá ser cancelado ou o 

contrato rescindido, sem prejuízo das demais sanções previstas. 

 

6.1.3. No caso de inadimplemento parcial ou total do contrato, será aplicada 

multa punitiva de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 

 

6.1.4. As multas de mora item 17.1.2 e punitiva item 17.1.3 poderão ser cumuladas.  
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6.1.5. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, pelo prazo 

não superior a 02 (dois) anos, penalidade essa a ser aplicada pela autoridade 

competente, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado à Administração 

Pública, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e/ou Lei 10.520/02 e/ou Decreto 

Municipal 1.644/09. 

 

6.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o DETENTOR(A) ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item anterior. 

 

6.1.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-se as penalidades legalmente estabelecidas, não se aplicando a 

presente disposição aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2º da Lei 

8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas 

pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço. 

 

6.2. As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos, 

podendo, entretanto, conforme o caso, serem inscritas para constituir dívida ativa 

na forma da Lei, caso em que estarão sujeitas ao procedimento executivo. 

 

6.3. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida 

ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução. 

 

 

6.4. Para aplicação das penalidades fica garantida a defesa prévia, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, na hipótese de advertência, multa e impedimento de 

contratar com a Administração Pública e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, contados da intimação. 

 

6.5. O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres da Prefeitura do 

Município de Taboão da Serra, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua 

cominação, mediante guia de recolhimento oficial, que se tornará parte 

integrante deste processo, ficando autorizada a retenção de créditos que a 

Detentora tenha, junto à contratante, no montante da penalidade, sem embargo 

de eventual inscrição na dívida ativa. 
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6.6. Ocorrendo à recusa da vencedora do certame em assinar a Ata de Registro 

de Preços dentro do prazo estabelecido neste Edital, será aplicada multa no valor 

de até 10% do valor da proposta comercial sem prejuízo da aplicação da pena de 

suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura do 

Município de Taboão da Serra, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a critério da 

Administração, garantida a defesa prévia, nos termos do artigo 7° da lei 10.520/02. 

 

VII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

7.1. A presente Ata de Registro de Preços somente poderá ser cancelada nos 

casos e na forma prevista nas disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

VIII – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

 

8.1 – Cabe à Prefeitura: 

8.2 – Orientar aos funcionários responsáveis pelo recebimento dos produtos 

licitados, de que não será permitida a entrega dos mesmos sem que a 

Administração emita previamente a respectiva autorização, ou seja, o Pedido e o 

Empenho. 

8.3 – Informar e requerer de imediato ao fornecedor a substituição do produto 

entregue em desacordo com o Edital. 

 

IX – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

 

9.1 – O fornecimento deverá ser realizado, quando solicitado, durante a vigência 

da Ata de Registro de Preços. 

9.2 – Informar com antecedência de 48 horas, quando da impossibilidade na 

entrega dos veículos. 

9.3 – Proceder à substituição do produto que for entregue em desacordo com as 

especificações do Edital; 

9.4 – Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto da presente licitação, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 

acompanhamento pela Prefeitura; 

9.5 – Manter-se, durante toda execução do fornecimento, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Licitação; 

9.6 – A inadimplência da licitante, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais 

e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do presente Edital. 
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X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Taboão da Serra para dirimir quaisquer 

questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços. 

 

10.2 – Todos os prazos previstos nesta Ata serão sempre contados em dias corridos, 

excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. Se quaisquer dos 

prazos aqui previstos recair em dia que não haja expediente na PREFEITURA, o 

mesmo prorrogar-se-á para o primeiro dia útil subsequente de funcionamento. 

10.3 – A presente Ata de Registro de Preços subordina-se às todas as disposições 

contidas na Lei Federal de Licitações nº. 8.666/93, no que couber, e demais 

alterações subsequentes, além de todas as cláusulas e anexos do Caderno 

Licitatório. 

 

E por estarem de acordo com as condições desta Ata, assinam as partes em 03 

(três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Taboão da Serra, ......... de ......... de 2018 

 

 

TAKASHI SUGUINO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Prefeitura do Município de Taboão da Serra 

 

 

 

DETENTORA 

 

 

 

Gestor do Contrato 

 

______________________ 

Walter Paulo 

Secretário de Segurança  

 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

 

1 – ___________________________                                2 – ________________________ 
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ANEXO V 

 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
TIPO REGISTRO DE PREÇOS Nº G-060/2018 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CRITÉRIOS PARA ACEITABILIDADE DOS PRODUTOS 

 
1. ITEM, QUANTIDADES E DESCRIÇÃO: 
 

ITEM QTD. VIATURAS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

 
Descritivo  

DO OBJETO: 

Constitui objeto do presente termo de referência, a Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotivos sem motorista, veículos pretos para ROMU e veículos brancos para 

operacional, zero quilômetro, equipados com acessórios e grafismos, sem combustível, com Seguro Total sem Franquia, para atender a demanda da Secretaria Municipal de 

Segurança Pública municipal, conforme especificações e demais elementos constantes, localização e mapeamento dos veículos, conforme exigências e demais especificações 

constantes deste Memorial Descritivo. 

ASPECTOS GERAIS: 

DO PREPOSTO  

A licitante vencedora deverá indicar um preposto para as tratativas com o Gestor/Fiscal do contrato designado pela Administração Municipal. 

O preposto indicado deverá: 

a) comparecer, sempre que solicitado, a sede da fiscalização do contrato, em data e horário estabelecido pelo Gestor/Fiscal, a fim de receber instruções ou participar de reuniões, que 

poderão realizar-se em outros locais. 

b) em casos de sinistros (abalroamento, com ou sem perda total do veículo, acidentes de trânsito em geral, com ou sem vítimas, furto ou roubo) de veículos onde o condutor seja 

empregado da licitante vencedora, comunicar em até 24 (vinte e quatro) horas antes o Gestor/Fiscal do contrato e acompanhar todo o andamento legal, desde a comunicação do fato até 

sua finalização com devido boletim de ocorrência policial, devendo providenciar a remoção do veículo até sua garagem ou estacionamento, desde que devidamente autorizado e liberado 

pela autoridade policial. 
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c) manter efetivo acompanhamento e fiscalização dos itens obrigatórios do veículo, com intuito de manter em dia (ordem) as revisões periódicas dentro do cronograma de manutenção 

preventiva do fabricante do veículo e obedecer à legislação de trânsito vigente; 

 

Os veículos deverão ter “KM livre”, Seguro Total sem ônus de Franquia para a municipalidade, manutenção total e substituição, em até 24 (vinte e quatro) horas, dos veículos, nos casos 

de falha mecânica ou elétrica; defeito em algum dos acessórios ou desgastes convencionais e/ou prematuro em seus veículos; manutenção preventiva; em casos de sinistros, e 

devidamente licenciados, emplacados e com recolhimento de IPVA e Seguro Obrigatório e outros tributos ou emolumentos que incidam direta ou indiretamente sobre os veículos ora 

contatados, isentando a PREFEITURA de qualquer responsabilidade jurídica ou financeira em quaisquer ocorrências. 

Os veículos a serem locados, quando da sua entrega, serão submetidos à vistoria prévia do Departamento de Administração e Logística da Secretaria dos Assuntos de Segurança, 

devendo atender às condições ideais de funcionamento e estarem preparados com todas as exigências contidas neste Memorial Descritivo; 

Os veículos para uso como viaturas deverão ser identificados através de grafismos em películas autoadesivas, refletivos, logotipos e sistema de sinalização acústico e visual; 

Todos os veículos deverão possuir chaves reservas e manuais, que deverão ser entregues à Contratante no ato do recebimento; 

Os veículos deverão ser entregues à Contratante devidamente acompanhado com o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos) registrado em nome da empresa 

contratada; 

Todos os veículos objeto deste Memorial Descritivo deverão, obrigatoriamente, ser licenciados pela Contratada e preferencialmente licenciados no Estado de São Paulo - Município de ; 

Os veículos sem condições de uso e/ou quando a avaria apresentada for de grande monta, deverão substituídos de imediato pela Contratada; 

Os veículos deverão estar munidos de todos os equipamentos de segurança previstos em Lei; 

Os veículos deverão ser substituídos por outros zero quilômetro no período compreendido entre 24 (vinte e quatro) a 36 (trinta e seis) meses. 

Os veículos serão locados pela municipalidade sem limite de quilometragem e ficarão à disposição 07 (sete) dias por semana 24 (vinte e quatro) horas por dia, e seus respectivos 

itinerários serão estabelecidos pela Contratante; 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Todas as despesas decorrentes de instalação, manutenção, lubrificação, conservação, e custos de apólice de seguros, do sistemas, bem como todas as despesas de natureza 

previdenciária tributária, administrativa e civil, decorrentes do objeto deste Memorial Descritivo. 

Fica somente o Gestor/Fiscal do contrato ou quem mais a SECRETARIA DE SEGURANÇA vier a autorizar, terão acesso às informações dos rastreamentos dos veículos. A licitante 

vencedora deverá entregar ao gestor/fiscal, login e senha de acesso ao sistema de rastreamento, bem como indicar por meio de qual endereço eletrônico será realizado o monitoramento 

se houver. 

A empresa Contratada deverá fornecer em regime de comodato, sistema de gerenciamento remoto via satélite (GPS/GPRS/GSM), para monitoramento e rastreamento da frota de 

veículos, incluindo peças, acessórios, dispositivos, equipamentos, software de gerenciamento, hardwares, sensores e atuadores de telemetria e link de acesso a Internet, conforme 
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descrito. 

A empresa vencedora deverá executar revisões preventivas, inclusive da troca de fluidos, pneus e demais componentes e peças necessárias para o perfeito funcionamento dos veículos, 

conforme disposição e prazos contidos no manual do fabricante do veículo.   

A contratada deverá manter até o término do contrato, SEGURO TOTAL (seguro de responsabilidade civil, bens materiais e pessoais, inclusive contra terceiros) de toda a frota a serviço 

da Contratante. 

A empresa vencedora deverá informar à Secretaria contratante, por escrito e com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a data para a citada manutenção. A licitante 

vencedora será responsável pela retirada do veículo, se este estiver em poder da Administração Pública, para realização da manutenção, e providenciará em até 24 (vinte e quatro) horas 

substituição do veículo por outro de iguais ou melhores características ao veículo locado. 

 

Substituir em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer veículo que, a juízo da PREFEITURA, não esteja em perfeitas condições de utilização em serviço, nem dentro da categoria solicitada, 

desde que devidamente comprovado pela PREFEITURA. 

A regularização dos veículos quanto ao licenciamento, IPVA, DPVAT, e demais taxas pertinentes, durante a vigência contratual; 

A empresa deverá manter no município, local próprio ou terceirizado indicado, para a realização de pequenos serviços mecânicos, elétricos e de borracharia. No caso de indicação de 

terceirizados, as autorizações dos serviços deverão ser obtidas diretamente pelo seu indicado. 

A empresa Contratada deverá garantir o perfeito funcionamento dos veículos, bem como dos acessórios e equipamentos, promovendo as manutenções necessárias, sem interrupção das 

atividades funcionais por parte da Contratante, 

A Contratada deverá cumprir rigorosamente todas as manutenções preventivas e corretivas dos veículos, incluindo os serviços de funilaria, pintura e grafismos, bem como substituição de 

peças desgastadas ou danificadas e, em especial, a troca de pneus, para que os veículos estejam em perfeitas condições de segurança e circulação; 

Fornecer veículos reservas, obrigatoriamente do mesmo tipo, para substituição dos veículos que se encontrarem em manutenção, quando o período para a correção ou conserto do(s) 

veículo(s) for superior 48 (quarenta e oito) horas. 

A empresa Contratada deverá possuir veículos reservas em quantidade suficiente para suprir as necessidades da Contratante, sendo de, no mínimo, 10% (dez por cento) da frota; 

Executar a lubrificação, troca de óleo e de filtros quando necessário; 

Providenciar grafismos em película autoadesiva, refletivo e logotipos necessários na identificação do(s) veículo(s), assim como fornecer acessórios, peças, dispositivos e equipamentos de 

sinalização acústica visual. 

Todos os veículos a serem locados deverão ser 0km (zero quilômetro) e estarem devidamente plotados e adaptados para viaturas da GCM – Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra, 

conforme modelo constante em anexo ou fornecido pela Secretaria demandante. 

Os combustíveis a serem utilizados pelos veículos locados serão fornecidos pela PREFEITURA, inclusive quando em viagem. As despesas com pedágio, alimentação, hospedagem e 

refeição dos motoristas em caso de viagem serão de responsabilidade da secretaria contratante. 
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AVARIAS E MULTAS DE TRÂNSITO: 

As avarias por mau uso dos veículos locados e as infrações de trânsito, provocadas por usuários representantes da PREFEITURA, deverão ser encaminhadas a secretaria de lotação do 

veículo, com prazo suficiente para resposta com a devida indicação do condutor, respeitando os prazos legais estipulados pelos órgãos fiscalizadores, para que os infratores tenham 

direito a defesa (recursos por tratar-se de viaturas). Em caso de não ser obtida a anistia da infração, caberá ao infrator a sua quitação e regularização perante seus emissores. Persistindo 

a irregularidade, caberá à empresa contratada efetuar o devido pagamento e solicitar o correspondente reembolso à PREFEITURA, desde que adotadas as medidas acima. 

 

DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS: 

As medições serão mensais, de acordo com a planilha de utilização dos veículos. 

O preposto da licitante vencedora deverá apresentar as planilhas diretamente ao Gestor/Fiscal do contrato para que seja atestada. 

Somente de posse do atesto na planilha de utilização dos veículos, a licitante vencedora emitirá NOTA FISCAL, contendo a descrição dos serviços, valores totais do serviço de acordo 

com a planilha devidamente atestada, devendo constar em seu corpo, a Secretaria contratante o número da Autorização de Fornecimento e o número do Contrato. A nota Fiscal deverá 

ser acompanhada com a respectiva cópia simples da planilha de utilização dos veículos. 

 

 

DESCRIÇÃO DOS VEICULOS: 
 

1.VEICULOS LOCADOS SEM MOTORISTAS: 

 

1. Locação de veículo automotor tipo SUV, novo, zero quilômetro, sem motorista, 04 portas, na cor branca, motor de no 

mínimo 1.6 litros, 16 válvulas, bicombustível (álcool/gasolina), com no mínimo 115 cv de potência (com etanol) direção 

hidráulica, ar condicionado, vidros e travas elétricas, quilometragem livre, seguro e manutenção total, com substituição em 

até 24 (vinte e quatro) horas em casos de pane. 

  

 

 

 

EQUIPAMENTOS DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO PROFISSIONAL 

Quantidade: A Unidade Móvel deve ainda contemplar um moderno equipamento para Rastreamento de frequências de 

comunicadores de rádio e para uso profissional de rádio comunicação conforme especificado à seguir: 

Características Técnicas: Rádio móvel com visor alfanumérico, tecnologia digital TDMA (Acesso múltiplo por divisão de tempo), 
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canal de 12,5 kHz licenciado, integração de voz e dados, aumentando a eficiência operacional. Com suporte para aplicativos, 

inclusive serviços de mensagem de texto, deve possuir botões programáveis, para facilitar o acesso às funções preferidas e botões 

personalizáveis, para facilitar a compreensão do usuário e tecla de emergência para alerta do inspetor ou controlador em situações 

de emergência, deve possuir ainda indicadores com LEDs multicoloridos para feedback claro e visível das funções de chamada, 

varredura e monitoração. O equipamento deve possuir capacidade para operar nos modos analógico e digital cumprindo os padrões 

militares (EUA) 810 C, D, E e F e executar funções de gerenciamento de chamada incluindo alerta de chamada, chamada de 

emergência, monitor remoto, identificação de chamada (PTT-ID), verificação de rádio, chamada privada, desabilitação de rádio. 

EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO E ESCUTA DE RADIOFREQÜÊNCIA 

Características Técnicas: Equipamento transceptor em Frequência Modulada com as seguintes especificações técnicas: Frequência 

De Operação: Banda A e B TX 144 - 148 MHz; 430 - 450 MHz; Banda A RX 118 – 524 MHz; Banda B RX 136 - 524 MHz 800 - 1300 

MHz * (excluída a banda celular); Modos F2D, F3E; Impedância de Antena 50 ; Alimentação: DC13.8V ±15% (minus); Temperatura 

de Serviço: -20°C ~ +60° C; Estabilização de Frequência: ±5ppm (-10° C~ +50° C);Consumo de Corrente do Transmissor; VHF 

ALTO: 13.0A; VHF MÉDIO: 5.5ª; VHF BAIXO: 4.0A; UHF ALTO: 13.0A; UHF MÉDIO: 6.5A; UHF BAIXO: 5.0A; Consumo de 

Corrente do Receptor: 1.2A (com saída de áudio em 2W); Módulo Transmissor. Potência de Saída RF: ALTO: VHF/UHF 50W / 

50W; MÉDIO: VHF/UHF Aprox.10W / Aprox. 10W; BAIXO: VHF/UHF Aprox. 5W / Aprox. 5W; Reatância de Modulação: Desvio 

Máximo de Frequência: ±5kHz; Espúrias: Abaixo de -60dB; Distorção de Modulação: (300Hz ~ 3kHz) Abaixo de 3%; Impedância do 

Microfone 600. Módulo Receptor. Circuito Duplo SuperHeteródino; Frequência Intermediária (FI): 1a FI (Banda A / Banda B) 

45.05MHz / 49.95MHz; 2a FI (Banda A/Nada B) 455kHz / 450kHz; Sensibilidade VHF/UHF abaixo de 0.16 ?V; Sensibilidade 

"Squelch" VHF abaixo de 0.1V; UHF abaixo de 0.1V; Seletividade -6dB à acima de 11kHz; -50dB abaixo de 30kHz; 

Impedância/Potência Saída de Alto Falante: 8 / 2W (distorção máxima de 5%) 

EQUIPAMENTO RASTREADOR/LOCALIZADOR GPS 

A Unidade Móvel deve possuir como parte dos equipamentos embarcados um sistema para rastreamento e localização via GPS 

(Satélites de Posicionamento Global) da própria Unidade e de agentes de segurança/outras viaturas conectados a uma das telas 

LCD de 15" e com software específico com mapas de localização georreferenciados e de fácil operação/visualização pelo operador 

em serviço. O sistema deve possuir no mínimo as seguintes características básicas: Freqüência de operação: 1575.42 Mhz; 

Codificação C/A: 1023 Mhz;Suporte de 66 canais; Sensibilidade Mínima: -165dBm; Precisão: Localização: 3m 2D, RMS; 

Velocidade: 0,1m/segundo; Aceleração: 0,1m/s2; Tempo: abaixo de 100ns; Protocolos GPS: NMEA-0183-GGA, GSA, GSV, RMC, 

GLL, ZDA; Temperatura de Operação: -10oC à +60oC. 
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 As viaturas da Guarda Civil Municipal – GCM, deverão conter ainda um SISTEMA DE MONITORAMENTO EMBARCADO VEÍCULAR, contanto 2 câmeras externas e 1 
interna com as seguintes características mínimas, quer sejam: 

CARACTERÍSTICAS 
• Gravador Veicular Profissional com Sistema Linux, 
• Compressão H.264, economia de espaço com mais qualidade de imagem, 
• 4 canais de vídeo com gravação em tempo real, 120frames, 
• 4 canais com qualidade de gravação CIF/HD1/D1 
 
GRAVAÇÃO  
Compression de vídeo H.264  
Compressão de áudio ADPCM  
Resolution de Imagem PAL: D1 (704*576), HD1 (704*288), CIF (352*288)  
Resolução de Imagem NTSC: D1 (704*480), HD1 (704*240), CIF (352*240)  
Image Quality 1~8 levels adjustable (1 is the best)  
Modos de Gravação: Geral, agendamento, alarme, por sensor, perda de vídeo  
Pré-gravação : 1~60 minutos  
Pós-gravação: 30~1800 minutos  
Busca de imagens por canal 1 / 4 pelo software integrado  
Busca por data, horário, canal e evento  
Backup via USB  
 
POSSIBILIDADE DE ACESSO REMOTO  
Ethernet RJ45  
GPS sincronizado 
VIDEO 
• 4 entradas para câmeras NTSC/PAL 
• Compactação de vídeo padrão H.264 
 
BACKUP 
• Porta USB por pendrive, ou 
• Troca rápida de HD (somente com o aparelho desligado) 
 
SISTEMA OPERACIONAL 
• Linux 
 
 
ARMAZENAMENTO 
• Hard Disk com 250 Gb 
 
AMBIENTE DE OPERAÇÃO 
• Operação em temperatura ambiente de 0ºC à 65ºC 
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ENERGIA 
• Baixo consumo: 10W 
• Gerenciamento do consumo com desligamento automático 
 
GABINETE 
• Tamanho compacto: 25 x 10 x 25 cm 
• Peso: 2,2 Kg 
• Sistema antivibração integrado 
 
ENTRADAS / SAIDAS  
2 PORTAS USB 2.0  
1 PORTA RS232/RS485  
8 SENSORES  
 
ALIMENTAÇÃO  
Entrada de 6 a 36 V  
Saida cameras 12V@500mA; 5V@500mA  
 
CERTIFICAÇÕES  
CE, FCC, E Mark, MIL-STD-810F, ISO-7637,  
 
CONSUMO  
15W (sem câmeras e acessórios)  
 
 

As despesas de instalação e manutenção do referido sistema ficarão a cargo da licitante vencedora, ficando somente o Gestor/Fiscal do contrato ou quem mais a SECRETARIA DE 

SEGURANÇA vier a autorizar, terão acesso às informações dos rastreamentos dos veículos. A licitante vencedora deverá entregar ao gestor/fiscal, login e senha de acesso ao sistema de 

rastreamento, bem como indicar por meio de qual endereço eletrônico será realizado o monitoramento. 

 

Todos as VIATURAS da GCM ainda deverão conter os seguintes equipamentos: 

 

EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO COMPOR O VEÍCULO: 

 Sinalizador Visual: 
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 Conjunto luminoso principal, constituído por barra sinalizadora com formato em ASA ou ARCO (bumerangue) ou similar, dotada de cúpula injetada em policarbonato na cor 

vermelho rubi, resistente a impactos e descoloração, com tratamento UV, a ser fixada no teto do veículo, por meio de base confeccionada em alumínio extrudado na cor preto. 

Fonte luminosa composta por módulos de LED, próprios para iluminação, na cor vermelha rubi, distribuídos de forma a permitir total visualização em ângulo de 360º, sem que 

haja pontos cegos de luminosidade; 

 

 Conjunto luminoso secundário, constituído por, no mínimo, 02 (dois) módulos na cor vermelho rubi, posicionados atrás da grade frontal do veículo, que possa ser acionado em 

conjunto com o sistema de sinalização principal. Cada módulo deverá ser composto por, no mínimo, 3 LED; Os módulos deverão ser dotados de lentes colimadoras difusoras, 

confeccionadas em plástico de engenharia, com resistência automotiva e alta visibilidade, sendo diretivas nos módulos centrais e difusoras nos módulos laterais; 

 

 Strobo nos no faróis dianteiros , LED luz branca (cristal) acionados em conjunto com o sistema de sinalização do raylight. 

 

 Cada LED deverá obedecer à seguinte especificação: 

 Alimentação nominal: 12 Vcc;  

 Categoria: AlInGaP; 

 Cor: Vermelha, Azul e Cristal; 

 Intensidade luminosa: Não inferior a 40 lumens; 

 Potência: Não inferior a 1 W. 

 Sinalizador luminoso, com efeito, estroboscópio para instalação nos faróis dianteiros e lanternas traseiras do(s) veículo(s), composto de 04 (quatro) lâmpadas Xênon de no 

mínimo 50w com base de silicone. 

 

 Sinalizador Acústico: 

 

 Sirene eletrônica com amplificador de, no mínimo, 200 W e unidade sonofletora única, com, no mínimo, 04 (quatro) tons, que deverá ser adequadamente instalada no cofre do 
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motor, a fim de gerar pressão sonora não inferior a 120 dB; 

O drive utilizado deverá ser próprio para a utilização em viaturas policiais, com pontos específicos para a fixação da corneta.  

 

 Módulo de Controle: 

 Módulo a ser instalado no painel frontal do veículo, com a finalidade de controlar, de forma integrada, todo o sistema de sinalização acústico e visual 

(principal e secundário) do veículo, dotado de micro processador ou controlador que permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência, com 

ciclo não inferior a 04 (quatro) flashes a cada 100 ms;  

 

 O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos LED, através de PWM (pulse width modulator), a fim de garantir a vida útil dos LED e a 

eficiência luminosa do sinalizador, mesmo que o veiculo esteja desligado ou em baixa rotação; 

 

 O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de 

emergência, os quais poderão ser acionados separados ou simultaneamente. 

 
 
 
 

 Prescrições diversas: 

 

 O sistema deverá ser imune a EMI (eletric magnetic interference) e RFI (radio frequency interference) ou qualquer outra forma de sinal que interfira na 

recepção dos transceptores dentro da faixa de frequência utilizada pela GCMB;  

 O sistema deverá dispor de sensor de baixa voltagem, para impedir o funcionamento do sinalizador quando a bateria estiver com capacidade mínima (10,8 

V), de forma a permitir a partida no motor; 

 O consumo máximo de energia, com todo o sistema luminoso acionado, não poderá exceder 5 a/h, na condição de alimentação nominal; 
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 O sistema deverá possuir proteções contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a 

tensão exceder os limites que coloquem em risco a segurança do equipamento; 

 

Rádio transceptor móvel - a ser instalado no painel frontal do veículo. Aparelho de rádio transceptor para uso fixo na base de comunicações com tecnologia digital TDMA e GPS 

incorporado na eletrônica do equipamento, composto de: transceptor e, VHF/FM, faixa de operação de 136 a 174 mhz, com no mínimo de 160 canais, 45 watts de potência, visor de LCD 

alfa numérico multissegmentado e LED's para indicação do status de funcionamento, teclas programáveis, modo duplo analógico, chamada privada e de grupo, status e mensagem no 

visor de LCD em português, capacidade de enviar e receber mensagens de texto, varredura scan de canal, com microfone de mão, suportes para rádio e microfone. O equipamento 

transceptor deverá atender as seguintes especificações: operação no modo analógico e digital (programável por software), no modo digital deverá permitir 02 (duas) comunicações 

simultâneas, o protocolo digital deverá ser no padrão ADMR (rádio móvel digital) do ETSI (Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações). Atender os padrões militares std/810 

c,d,e,f; padrão ip54 contra intrusão de poeira e água. Equipamento com certificado de homologação e registro do equipamento junto a Anatel. 

 

PRESCRIÇÃO PARA VEÍCULOS EQUIPADOS COM TRANSCEPTORES: 

O sistema não poderá gerar ruídos eletromagnéticos (EMI), ou qualquer outra fonte de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios); O sistema deverá ser imune a RFI (rádio 

frequência interferência), especialmente quando o transceptor estiver recebendo ou transmitindo mensagem ou dados. 

 

 

RÁDIO TRANSCEPTOR PORTÁTIL:  

01 (um) rádio transceptor portátil (HT) operando em sistema de telecomunicações compatível com o utilizado pelos veículos dotados de transceptores móveis (Guarda Municipal); Tomada 

para ligação de 12 V; 
 

FORRAÇÃO INTERNA DE VEÍCULOS: 

Revestimento dos bancos em courvin automotivo, com reforço nas áreas de maior desgaste (abas laterais do encosto dos bancos), na cor do acabamento interno do veículo;  

 

REVESTIMENTO DOS BANCOS:  
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 O revestimento a ser aplicado sobre os bancos originais de fábrica, confeccionado em tecido sintético, flexível e impermeável, que facilite a limpeza, dotado de pontos de 

resistência nas laterais dos encostos e dos assentos, onde o armamento portado pelos Guardas Civis Municipais mantém contato com o banco. A parte posterior do revestimento 

deverá possuir porta-objetos tipo canguru, com dimensão correspondente à metade da altura e a toda a extensão lateral dos respectivos bancos, dotados de sistema de fechamento 

por velcro, na cor do acabamento interno do veículo; 

 

FORRAÇÃO INTERNA:  

 A forração interna deverá ser Confeccionada em material impermeável e resistente, a ser adequadamente fixada por meio de velcro sobre toda a extensão do carpete original 

do veículo, existente no habitáculo de passageiros. 

 Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável na cor preta; 

 

COMPARTIMENTO TRASEIRO: 

 

 O compartimento traseiro do veículo deverá ser adaptado conforme descrição a seguir, visando à condução eventual de infratores da lei;  

 

 A adaptação deverá integrar-se perfeitamente ao veículo, de forma que não existam pontos que possam causar lesões aos ocupantes ou gerar vibrações e ruídos, bem como 

possibilidades de que os infratores da lei tenham acesso a qualquer equipamento, peças ou componentes existentes nesse compartimento; 

 

 O espaço originalmente destinado aos ocupantes do banco traseiro deverá ser mantido inalterado. 
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 Gaiola confeccionada em metal no compartimento traseiro revestida com tela e porta para abertura com trinco na parte superior e inferior. 

 
 

 Reforço da Fechadura: 

 

 O sistema de abertura da porta do compartimento traseiro deverá receber a proteção necessária a fim de evitar que os infratores da lei que venham a ser 

conduzidos na viatura tenham acesso ou possam violá-lo. 

 

 Divisória de Proteção: 

 

 Peça confeccionada em fibra e policarbonato, a ser instalada transversalmente atrás do banco traseiro, com a finalidade de isolar os ocupantes do 

compartimento traseiro dos demais ocupantes do veículo, sem, contudo, diminuir o campo de visão do motorista, quando utilizar o espelho retrovisor; 

 

 Tela quadriculada para proteção da divisória para evitar quebra da fibra e contato com o preso pelo banco traseiro. 

 

 Tela quadriculada ou grade de proteção com fechadura/trinco para isolamento do preso, e evitar contato com a fechadura da tampa traseira, ou com o 

agente na abertura da porta traseira. 

 

 A divisória será formada por uma parte opaca (inferior), confeccionada em chapa de fibra com espessura não inferior a 3,5 mm, que se prolongará da base 

do compartimento traseiro até o alinhamento superior do banco, integrando-se a uma parte transparente (superior), confeccionada em chapa de 

policarbonato com espessura não inferior a 3,5 mm, que se prolongará do alinhamento superior do banco até o teto; 

 

 A divisória deverá ser dotada de perfil metálico em toda a sua extremidade, por meio do qual será feita a fixação na carroceria do veículo, bem como de 

sistema que permita adequada circulação de ar no interior do veículo. 

 

 Revestimento: 

 

 Peça inteiriça, confeccionada em fibra, com espessura não inferior a 3,5 mm, a ser moldada e aplicada em toda a extensão da base do compartimento 
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traseiro, prolongando-se nas laterais até o alinhamento dos vidros e integrando-se à parte inferior da divisória; 

 

 Deverá possuir, no mínimo, 02 (dois) pontos de drenagem (com tampa) que permitam o escoamento total dos líquidos utilizados para a limpeza do 

compartimento; 

 

 Caso o estepe original seja alojado dentro do compartimento do porta-malas, este deverá ser adequadamente reposicionado, a fim de não comprometer a 

acessibilidade. 

 

GRAFISMOS: 

A identificação visual (grafismo) dos veículos para uso como viaturas, deverá ser aplicada pela empresa contratada de acordo com o padrão adotado pela Instituição e será compostos 

adesivos identificadores a ser aplicado(s) sobre o veículo(s), conforme os padrões adotados pela Secretaria dos Assuntos de Segurança 

 Sobre a pintura serão afixados os adesivos identificadores, conforme descrição abaixo, observando que as letras, números e o símbolo do telefone serão confeccionados em 

vinil refletivo e as logomarcas em vinil não refletivo. 

 

 Adesivos Identificadores não Refletivos: 

 

 Material: Película PVC fundida tipo CAST, polimérica, especifica para uso em cortadoras planas, controladas eletronicamente, com adesivo em uma das 

faces, protegido por meio de liner; 

 Espessura: 0,06 a 0,08mm; 

 Adesivo: acrílico à base de solventes, sensível à pressão; 

 Encolhimento aplicado: máximo de 0,4mm;  

 Adesão: 6 lb/pol (superfície pintada); 

 Resistência à tração: 5 lb/pol; 

 Resistente a calor 

 Alongamento: mínimo 100%. 
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 Adesivos Identificadores não Refletivos: 

 

 Material: PVC fundido tipo CAST, flexível, com tecnologia de retro-reflexão através de micro esferas de vidro encapsuladas, com adesivo em uma das faces, 

protegido por meio de liner;  

 Espessura: 0,16 a 0,22mm; 

 Adesivo: acrílico à base de solventes, sensível à pressão;  

 Encolhimento aplicado: máximo de 0,4mm;  

 Adesão: 0,8 Kg/cm (superfície pintada); 

 Resistência à tração: 1,8 Kg/cm. 

 Resistente a calor 

 

 Procedimentos Para Aplicação Das Películas Adesivas: 

 

 Tecnologia para transformação: recorte eletrônico; 

 Aplicação: manual, seguindo as instruções fornecidas pelo fabricante; 

 Recortes em todas as regiões de baixo relevo;  

 Ausência completa de cantos vivos; 

 Não aplicação das películas em regiões de borrachas; 

 Uso de soprador térmico em toda a película durante sua aplicação; 

 Limpeza da superfície com água e detergente, seguido de desengraxante comercial; 

 Superfície para aplicação (pintura dos veículos) em perfeitas condições de ancoragem; 

 A aplicação deverá ser feita em local coberto e limpo (sem poeira); 

 Tempo para secagem da película (cura) não inferior a 48 horas. 

 



       Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 
Estado de São Paulo 

 
Departamento de Licitações e Contratos – DELICO   *    

                    

____________________________________________________________________________  
 

Praça Miguel Ortega, 286 – Parque Assunção – CEP: 06754-910 – Taboão da Serra – Fone: (11) 4788-5300 

www.ts.sp.gov.br 

 

46 

 

ANEXO VI 

 

 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº G-060/2018 

Processo Administrativo Nº 17740/2018 

 

OBJETO: “LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA GCM” 

 

QUANTIDADES E PREÇOS MÁXIMOS ESTIMADOS 

 

 

ITEM QTD. 
VIATURAS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TABOÃO DA 

SERRA 

PREÇO MÁXIMO 
UNITÁRIO 
(MENSAL) 

1 20 VIATURAS PARA GCM  R$ 6.750,72      
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ANEXO VII 

 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº G-060/2018 

Processo Administrativo Nº 17740/2018 

 

OBJETO: “LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA GCM” 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE - APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA TODAS AS 

LICITANTES, FAVOR O CASO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO DE 

CREDENCIAMENTO) 

  

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 

ato convocatório, que a empresa ____________________________________________ 

(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________ é microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declara conhecer na 

íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência, bem como, havendo 

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, desde que apresente toda a 

documentação, mesmo que contendo restrição, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

administração pública, para a regularização da documentação no presente 

procedimento licitatório. 

 

Declaro ainda estar ciente que a não regularização da documentação, no prazo 

previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

Local, ___ de ___________________  de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

(Assinatura e identificação do responsável legal/procurador da licitante) 

Nome:   

R.G.:  

Cargo: 
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ANEXO VIII 

 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - TIPO REGISTRO Nº G-060/2018 

Processo Administrativo nº 17740/2018 

OBJETO: “LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA GCM” 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA 

CONTRATADA:_____________________ 

CONTRATO DE ORIGEM nº G-060/2018 

 

OBJETO: RP - “LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA GCM” 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 

cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 

julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da 

tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, 

para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e 

o mais que couber. 

 

Outrossim, declaramos estar CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 

Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, 

precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

Taboão da Serra, ....... de ....................... de 2018. 

 

 

TAKASHI SUGUINO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

E-mail institucional:____________________ 

E-mail pessoal:________________________ 

CONTRATANTE 

 

Nome: ________________________________ 

Cargo: ________________________________ 

R.G. nº ________________________________ 

C.P.F. nº _______________________________ 

Razão Social:___________________________ 

C.N.P.J. nº _____________________________ 

E-mail institucional:_____________________ 

E-mail pessoal:_________________________ 

CONTRATADA 
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ANEXO XIX 
MINUTA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO  

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº G-060/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17740/2018 

OBJETO: RP - “LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA GCM”. 
 

 
Aos _______ dias do mês de _____. de _____, a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, inscrita no 

CNPJ do MF. sob nº 46.523.122/0001-63, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo Secretário Municipal de Administração, TAKASHI SUGUINO e, de outro lado, a 
empresa ______________________, inscrita no CNPJ do MF. sob nº  ________________________ com sede na Rua 
._________________, Nº ____, Bairro______, Estado __________, CEP: _________, Telefone__________________, 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada legalmente, na forma de seus atos 
constitutivos ou suas alterações, por _______________________, RG nº _____________, resolvem firmar o 
presente Contrato, decorrente da Ata de Registro de Preços nº _ _ _ _ _ /2018, originária do Pregão 
Presencial n.º G-060/2018, regido pela Lei 8.666/93, mediante cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 – A CONTRATADA, em decorrência da adjudicação que lhe foi feita no processo do Pregão 

Presencial n.º. G-060/2018, obriga-se ao  OBJETO: RP - “LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA GCM”.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
 
2.1 – Este contrato terá duração de 12 (doze) meses, iniciando-se em ______/______de ______ e término 
em ____-/____ /______, podendo ser prorrogado em iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, 
nos moldes do artigo 57 da Lei 8666/93, desde que os preços e as condições sejam mais vantajosas 
para a Administração. 
 
2.1 – Em caso de prorrogação do prazo de vigência, fica definido que os preços contratados serão 
reajustados utilizando a variação do índice IGP-M no período, a cada 12 (doze) meses. 
 
2.3 – Fica ressalvada a possibilidade de alterações das condições avençadas nestas cláusulas, em face 
de normas federais e municipais sobre a matéria. 
 

 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR  
 
3.1 – Dá-se ao presente contrato o valor total estimado anual de R$____________________. 
(__________________________________), referente ao fornecimento do seguinte (s)  item (s) da Ata firmada: 
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ITEM QTD. VIATURAS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

 
Descritivo  

DO OBJETO: 

Constitui objeto do presente termo de referência, a Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotivos sem motorista, veículos pretos para ROMU e veículos 

brancos para operacional, zero quilômetro, equipados com acessórios e grafismos, sem combustível, com Seguro Total sem Franquia, para atender a demanda da 

Secretaria Municipal de Segurança Pública municipal, conforme especificações e demais elementos constantes, localização e mapeamento dos veículos, conforme 

exigências e demais especificações constantes deste Memorial Descritivo. 

ASPECTOS GERAIS: 

DO PREPOSTO  

A licitante vencedora deverá indicar um preposto para as tratativas com o Gestor/Fiscal do contrato designado pela Administração Municipal. 

O preposto indicado deverá: 

a) comparecer, sempre que solicitado, a sede da fiscalização do contrato, em data e horário estabelecido pelo Gestor/Fiscal, a fim de receber instruções ou participar de reuniões, 

que poderão realizar-se em outros locais. 

b) em casos de sinistros (abalroamento, com ou sem perda total do veículo, acidentes de trânsito em geral, com ou sem vítimas, furto ou roubo) de veículos onde o condutor seja 

empregado da licitante vencedora, comunicar em até 24 (vinte e quatro) horas antes o Gestor/Fiscal do contrato e acompanhar todo o andamento legal, desde a comunicação do 

fato até sua finalização com devido boletim de ocorrência policial, devendo providenciar a remoção do veículo até sua garagem ou estacionamento, desde que devidamente 

autorizado e liberado pela autoridade policial. 

c) manter efetivo acompanhamento e fiscalização dos itens obrigatórios do veículo, com intuito de manter em dia (ordem) as revisões periódicas dentro do cronograma de 

manutenção preventiva do fabricante do veículo e obedecer à legislação de trânsito vigente; 

 

Os veículos deverão ter “KM livre”, Seguro Total sem ônus de Franquia para a municipalidade, manutenção total e substituição, em até 24 (vinte e quatro) horas, dos veículos, 

nos casos de falha mecânica ou elétrica; defeito em algum dos acessórios ou desgastes convencionais e/ou prematuro em seus veículos; manutenção preventiva; em casos de 

sinistros, e devidamente licenciados, emplacados e com recolhimento de IPVA e Seguro Obrigatório e outros tributos ou emolumentos que incidam direta ou indiretamente sobre 

os veículos ora contatados, isentando a PREFEITURA de qualquer responsabilidade jurídica ou financeira em quaisquer ocorrências. 

Os veículos a serem locados, quando da sua entrega, serão submetidos à vistoria prévia do Departamento de Administração e Logística da Secretaria dos Assuntos de 

Segurança, devendo atender às condições ideais de funcionamento e estarem preparados com todas as exigências contidas neste Memorial Descritivo; 
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Os veículos para uso como viaturas deverão ser identificados através de grafismos em películas autoadesivas, refletivos, logotipos e sistema de sinalização acústico e visual; 

Todos os veículos deverão possuir chaves reservas e manuais, que deverão ser entregues à Contratante no ato do recebimento; 

Os veículos deverão ser entregues à Contratante devidamente acompanhado com o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos) registrado em nome da 

empresa contratada; 

Todos os veículos objeto deste Memorial Descritivo deverão, obrigatoriamente, ser licenciados pela Contratada e preferencialmente licenciados no Estado de São Paulo - 

Município de ; 

Os veículos sem condições de uso e/ou quando a avaria apresentada for de grande monta, deverão substituídos de imediato pela Contratada; 

Os veículos deverão estar munidos de todos os equipamentos de segurança previstos em Lei; 

Os veículos deverão ser substituídos por outros zero quilômetro no período compreendido entre 24 (vinte e quatro) a 36 (trinta e seis) meses. 

Os veículos serão locados pela municipalidade sem limite de quilometragem e ficarão à disposição 07 (sete) dias por semana 24 (vinte e quatro) horas por dia, e seus respectivos 

itinerários serão estabelecidos pela Contratante; 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Todas as despesas decorrentes de instalação, manutenção, lubrificação, conservação, e custos de apólice de seguros, do sistemas, bem como todas as despesas de natureza 

previdenciária tributária, administrativa e civil, decorrentes do objeto deste Memorial Descritivo. 

Fica somente o Gestor/Fiscal do contrato ou quem mais a SECRETARIA DE SEGURANÇA vier a autorizar, terão acesso às informações dos rastreamentos dos veículos. A 

licitante vencedora deverá entregar ao gestor/fiscal, login e senha de acesso ao sistema de rastreamento, bem como indicar por meio de qual endereço eletrônico será realizado 

o monitoramento se houver. 

A empresa Contratada deverá fornecer em regime de comodato, sistema de gerenciamento remoto via satélite (GPS/GPRS/GSM), para monitoramento e rastreamento da frota 

de veículos, incluindo peças, acessórios, dispositivos, equipamentos, software de gerenciamento, hardwares, sensores e atuadores de telemetria e link de acesso a Internet, 

conforme descrito. 

A empresa vencedora deverá executar revisões preventivas, inclusive da troca de fluidos, pneus e demais componentes e peças necessárias para o perfeito funcionamento dos 

veículos, conforme disposição e prazos contidos no manual do fabricante do veículo.   

A contratada deverá manter até o término do contrato, SEGURO TOTAL (seguro de responsabilidade civil, bens materiais e pessoais, inclusive contra terceiros) de toda a frota a 

serviço da Contratante. 

A empresa vencedora deverá informar à Secretaria contratante, por escrito e com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a data para a citada manutenção. A licitante 

vencedora será responsável pela retirada do veículo, se este estiver em poder da Administração Pública, para realização da manutenção, e providenciará em até 24 (vinte e 

quatro) horas substituição do veículo por outro de iguais ou melhores características ao veículo locado. 
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Substituir em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer veículo que, a juízo da PREFEITURA, não esteja em perfeitas condições de utilização em serviço, nem dentro da categoria 

solicitada, desde que devidamente comprovado pela PREFEITURA. 

A regularização dos veículos quanto ao licenciamento, IPVA, DPVAT, e demais taxas pertinentes, durante a vigência contratual; 

A empresa deverá manter no município, local próprio ou terceirizado indicado, para a realização de pequenos serviços mecânicos, elétricos e de borracharia. No caso de 

indicação de terceirizados, as autorizações dos serviços deverão ser obtidas diretamente pelo seu indicado. 

A empresa Contratada deverá garantir o perfeito funcionamento dos veículos, bem como dos acessórios e equipamentos, promovendo as manutenções necessárias, sem 

interrupção das atividades funcionais por parte da Contratante, 

A Contratada deverá cumprir rigorosamente todas as manutenções preventivas e corretivas dos veículos, incluindo os serviços de funilaria, pintura e grafismos, bem como 

substituição de peças desgastadas ou danificadas e, em especial, a troca de pneus, para que os veículos estejam em perfeitas condições de segurança e circulação; 

Fornecer veículos reservas, obrigatoriamente do mesmo tipo, para substituição dos veículos que se encontrarem em manutenção, quando o período para a correção ou conserto 

do(s) veículo(s) for superior 48 (quarenta e oito) horas. 

A empresa Contratada deverá possuir veículos reservas em quantidade suficiente para suprir as necessidades da Contratante, sendo de, no mínimo, 10% (dez por cento) da 

frota; 

Executar a lubrificação, troca de óleo e de filtros quando necessário; 

Providenciar grafismos em película autoadesiva, refletivo e logotipos necessários na identificação do(s) veículo(s), assim como fornecer acessórios, peças, dispositivos e 

equipamentos de sinalização acústica visual. 

Todos os veículos a serem locados deverão ser 0km (zero quilômetro) e estarem devidamente plotados e adaptados para viaturas da GCM – Guarda Civil Municipal de Taboão 

da Serra, conforme modelo constante em anexo ou fornecido pela Secretaria demandante. 

Os combustíveis a serem utilizados pelos veículos locados serão fornecidos pela PREFEITURA, inclusive quando em viagem. As despesas com pedágio, alimentação, 

hospedagem e refeição dos motoristas em caso de viagem serão de responsabilidade da secretaria contratante. 

 

 

AVARIAS E MULTAS DE TRÂNSITO: 

As avarias por mau uso dos veículos locados e as infrações de trânsito, provocadas por usuários representantes da PREFEITURA, deverão ser encaminhadas a secretaria de 

lotação do veículo, com prazo suficiente para resposta com a devida indicação do condutor, respeitando os prazos legais estipulados pelos órgãos fiscalizadores, para que os 

infratores tenham direito a defesa (recursos por tratar-se de viaturas). Em caso de não ser obtida a anistia da infração, caberá ao infrator a sua quitação e regularização perante 

seus emissores. Persistindo a irregularidade, caberá à empresa contratada efetuar o devido pagamento e solicitar o correspondente reembolso à PREFEITURA, desde que 

adotadas as medidas acima. 
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DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS: 

As medições serão mensais, de acordo com a planilha de utilização dos veículos. 

O preposto da licitante vencedora deverá apresentar as planilhas diretamente ao Gestor/Fiscal do contrato para que seja atestada. 

Somente de posse do atesto na planilha de utilização dos veículos, a licitante vencedora emitirá NOTA FISCAL, contendo a descrição dos serviços, valores totais do serviço de 

acordo com a planilha devidamente atestada, devendo constar em seu corpo, a Secretaria contratante o número da Autorização de Fornecimento e o número do Contrato. A nota 

Fiscal deverá ser acompanhada com a respectiva cópia simples da planilha de utilização dos veículos. 

 

 

DESCRIÇÃO DOS VEICULOS: 
 

1.VEICULOS LOCADOS SEM MOTORISTAS: 

 

2. Locação de veículo automotor tipo SUV, novo, zero quilômetro, sem motorista, 04 portas, na cor branca, motor de no 

mínimo 1.6 litros, 16 válvulas, bicombustível (álcool/gasolina), com no mínimo 115 cv de potência (com etanol) direção 

hidráulica, ar condicionado, vidros e travas elétricas, quilometragem livre, seguro e manutenção total, com substituição em 

até 24 (vinte e quatro) horas em casos de pane. 

  

 

 

 

EQUIPAMENTOS DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO PROFISSIONAL 

Quantidade: A Unidade Móvel deve ainda contemplar um moderno equipamento para Rastreamento de frequências de 

comunicadores de rádio e para uso profissional de rádio comunicação conforme especificado à seguir: 

Características Técnicas: Rádio móvel com visor alfanumérico, tecnologia digital TDMA (Acesso múltiplo por divisão de tempo), 

canal de 12,5 kHz licenciado, integração de voz e dados, aumentando a eficiência operacional. Com suporte para aplicativos, 

inclusive serviços de mensagem de texto, deve possuir botões programáveis, para facilitar o acesso às funções preferidas e botões 

personalizáveis, para facilitar a compreensão do usuário e tecla de emergência para alerta do inspetor ou controlador em situações 

de emergência, deve possuir ainda indicadores com LEDs multicoloridos para feedback claro e visível das funções de chamada, 

varredura e monitoração. O equipamento deve possuir capacidade para operar nos modos analógico e digital cumprindo os padrões 

militares (EUA) 810 C, D, E e F e executar funções de gerenciamento de chamada incluindo alerta de chamada, chamada de 
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emergência, monitor remoto, identificação de chamada (PTT-ID), verificação de rádio, chamada privada, desabilitação de rádio. 

EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO E ESCUTA DE RADIOFREQÜÊNCIA 

Características Técnicas: Equipamento transceptor em Frequência Modulada com as seguintes especificações técnicas: Frequência 

De Operação: Banda A e B TX 144 - 148 MHz; 430 - 450 MHz; Banda A RX 118 – 524 MHz; Banda B RX 136 - 524 MHz 800 - 1300 

MHz * (excluída a banda celular); Modos F2D, F3E; Impedância de Antena 50 ; Alimentação: DC13.8V ±15% (minus); Temperatura 

de Serviço: -20°C ~ +60° C; Estabilização de Frequência: ±5ppm (-10° C~ +50° C);Consumo de Corrente do Transmissor; VHF 

ALTO: 13.0A; VHF MÉDIO: 5.5ª; VHF BAIXO: 4.0A; UHF ALTO: 13.0A; UHF MÉDIO: 6.5A; UHF BAIXO: 5.0A; Consumo de 

Corrente do Receptor: 1.2A (com saída de áudio em 2W); Módulo Transmissor. Potência de Saída RF: ALTO: VHF/UHF 50W / 

50W; MÉDIO: VHF/UHF Aprox.10W / Aprox. 10W; BAIXO: VHF/UHF Aprox. 5W / Aprox. 5W; Reatância de Modulação: Desvio 

Máximo de Frequência: ±5kHz; Espúrias: Abaixo de -60dB; Distorção de Modulação: (300Hz ~ 3kHz) Abaixo de 3%; Impedância do 

Microfone 600. Módulo Receptor. Circuito Duplo SuperHeteródino; Frequência Intermediária (FI): 1a FI (Banda A / Banda B) 

45.05MHz / 49.95MHz; 2a FI (Banda A/Nada B) 455kHz / 450kHz; Sensibilidade VHF/UHF abaixo de 0.16 ?V; Sensibilidade 

"Squelch" VHF abaixo de 0.1V; UHF abaixo de 0.1V; Seletividade -6dB à acima de 11kHz; -50dB abaixo de 30kHz; 

Impedância/Potência Saída de Alto Falante: 8 / 2W (distorção máxima de 5%) 

EQUIPAMENTO RASTREADOR/LOCALIZADOR GPS 

A Unidade Móvel deve possuir como parte dos equipamentos embarcados um sistema para rastreamento e localização via GPS 

(Satélites de Posicionamento Global) da própria Unidade e de agentes de segurança/outras viaturas conectados a uma das telas 

LCD de 15" e com software específico com mapas de localização georreferenciados e de fácil operação/visualização pelo operador 

em serviço. O sistema deve possuir no mínimo as seguintes características básicas: Freqüência de operação: 1575.42 Mhz; 

Codificação C/A: 1023 Mhz;Suporte de 66 canais; Sensibilidade Mínima: -165dBm; Precisão: Localização: 3m 2D, RMS; 

Velocidade: 0,1m/segundo; Aceleração: 0,1m/s2; Tempo: abaixo de 100ns; Protocolos GPS: NMEA-0183-GGA, GSA, GSV, RMC, 

GLL, ZDA; Temperatura de Operação: -10oC à +60oC. 

 

 As viaturas da Guarda Civil Municipal – GCM, deverão conter ainda um SISTEMA DE MONITORAMENTO EMBARCADO VEÍCULAR, contanto 2 câmeras externas e 
1 interna com as seguintes características mínimas, quer sejam: 

CARACTERÍSTICAS 
• Gravador Veicular Profissional com Sistema Linux, 
• Compressão H.264, economia de espaço com mais qualidade de imagem, 
• 4 canais de vídeo com gravação em tempo real, 120frames, 
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• 4 canais com qualidade de gravação CIF/HD1/D1 
 
GRAVAÇÃO  
Compression de vídeo H.264  
Compressão de áudio ADPCM  
Resolution de Imagem PAL: D1 (704*576), HD1 (704*288), CIF (352*288)  
Resolução de Imagem NTSC: D1 (704*480), HD1 (704*240), CIF (352*240)  
Image Quality 1~8 levels adjustable (1 is the best)  
Modos de Gravação: Geral, agendamento, alarme, por sensor, perda de vídeo  
Pré-gravação : 1~60 minutos  
Pós-gravação: 30~1800 minutos  
Busca de imagens por canal 1 / 4 pelo software integrado  
Busca por data, horário, canal e evento  
Backup via USB  
 
POSSIBILIDADE DE ACESSO REMOTO  
Ethernet RJ45  
GPS sincronizado 
VIDEO 
• 4 entradas para câmeras NTSC/PAL 
• Compactação de vídeo padrão H.264 
 
BACKUP 
• Porta USB por pendrive, ou 
• Troca rápida de HD (somente com o aparelho desligado) 
 
SISTEMA OPERACIONAL 
• Linux 
 
 
ARMAZENAMENTO 
• Hard Disk com 250 Gb 
 
AMBIENTE DE OPERAÇÃO 
• Operação em temperatura ambiente de 0ºC à 65ºC 
 
ENERGIA 
• Baixo consumo: 10W 
• Gerenciamento do consumo com desligamento automático 
 
GABINETE 
• Tamanho compacto: 25 x 10 x 25 cm 
• Peso: 2,2 Kg 
• Sistema antivibração integrado 
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ENTRADAS / SAIDAS  
2 PORTAS USB 2.0  
1 PORTA RS232/RS485  
8 SENSORES  
 
ALIMENTAÇÃO  
Entrada de 6 a 36 V  
Saida cameras 12V@500mA; 5V@500mA  
 
CERTIFICAÇÕES  
CE, FCC, E Mark, MIL-STD-810F, ISO-7637,  
 
CONSUMO  
15W (sem câmeras e acessórios)  
 
 

As despesas de instalação e manutenção do referido sistema ficarão a cargo da licitante vencedora, ficando somente o Gestor/Fiscal do contrato ou quem mais a SECRETARIA 

DE SEGURANÇA vier a autorizar, terão acesso às informações dos rastreamentos dos veículos. A licitante vencedora deverá entregar ao gestor/fiscal, login e senha de acesso 

ao sistema de rastreamento, bem como indicar por meio de qual endereço eletrônico será realizado o monitoramento. 

 

Todos as VIATURAS da GCM ainda deverão conter os seguintes equipamentos: 

 

EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO COMPOR O VEÍCULO: 

 Sinalizador Visual: 

 

 Conjunto luminoso principal, constituído por barra sinalizadora com formato em ASA ou ARCO (bumerangue) ou similar, dotada de cúpula injetada em policarbonato na 

cor vermelho rubi, resistente a impactos e descoloração, com tratamento UV, a ser fixada no teto do veículo, por meio de base confeccionada em alumínio extrudado na 

cor preto. Fonte luminosa composta por módulos de LED, próprios para iluminação, na cor vermelha rubi, distribuídos de forma a permitir total visualização em ângulo 

de 360º, sem que haja pontos cegos de luminosidade; 
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 Conjunto luminoso secundário, constituído por, no mínimo, 02 (dois) módulos na cor vermelho rubi, posicionados atrás da grade frontal do veículo, que possa ser 

acionado em conjunto com o sistema de sinalização principal. Cada módulo deverá ser composto por, no mínimo, 3 LED; Os módulos deverão ser dotados de lentes 

colimadoras difusoras, confeccionadas em plástico de engenharia, com resistência automotiva e alta visibilidade, sendo diretivas nos módulos centrais e difusoras nos 

módulos laterais; 

 

 Strobo nos no faróis dianteiros , LED luz branca (cristal) acionados em conjunto com o sistema de sinalização do raylight. 

 

 Cada LED deverá obedecer à seguinte especificação: 

 Alimentação nominal: 12 Vcc;  

 Categoria: AlInGaP; 

 Cor: Vermelha, Azul e Cristal; 

 Intensidade luminosa: Não inferior a 40 lumens; 

 Potência: Não inferior a 1 W. 

 Sinalizador luminoso, com efeito, estroboscópio para instalação nos faróis dianteiros e lanternas traseiras do(s) veículo(s), composto de 04 (quatro) lâmpadas Xênon de 

no mínimo 50w com base de silicone. 

 

 Sinalizador Acústico: 

 

 Sirene eletrônica com amplificador de, no mínimo, 200 W e unidade sonofletora única, com, no mínimo, 04 (quatro) tons, que deverá ser adequadamente instalada no 

cofre do motor, a fim de gerar pressão sonora não inferior a 120 dB; 

O drive utilizado deverá ser próprio para a utilização em viaturas policiais, com pontos específicos para a fixação da corneta.  

 

 Módulo de Controle: 
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 Módulo a ser instalado no painel frontal do veículo, com a finalidade de controlar, de forma integrada, todo o sistema de sinalização acústico e visual 

(principal e secundário) do veículo, dotado de micro processador ou controlador que permita a geração de lampejos luminosos de altíssima 

frequência, com ciclo não inferior a 04 (quatro) flashes a cada 100 ms;  

 

 O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos LED, através de PWM (pulse width modulator), a fim de garantir a vida útil dos 

LED e a eficiência luminosa do sinalizador, mesmo que o veiculo esteja desligado ou em baixa rotação; 

 

 O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em 

situação de emergência, os quais poderão ser acionados separados ou simultaneamente. 

 
 
 
 

 Prescrições diversas: 

 

 O sistema deverá ser imune a EMI (eletric magnetic interference) e RFI (radio frequency interference) ou qualquer outra forma de sinal que interfira 

na recepção dos transceptores dentro da faixa de frequência utilizada pela GCMB;  

 O sistema deverá dispor de sensor de baixa voltagem, para impedir o funcionamento do sinalizador quando a bateria estiver com capacidade 

mínima (10,8 V), de forma a permitir a partida no motor; 

 O consumo máximo de energia, com todo o sistema luminoso acionado, não poderá exceder 5 a/h, na condição de alimentação nominal; 

 O sistema deverá possuir proteções contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, 

quando a tensão exceder os limites que coloquem em risco a segurança do equipamento; 

 

Rádio transceptor móvel - a ser instalado no painel frontal do veículo. Aparelho de rádio transceptor para uso fixo na base de comunicações com tecnologia digital TDMA e GPS 

incorporado na eletrônica do equipamento, composto de: transceptor e, VHF/FM, faixa de operação de 136 a 174 mhz, com no mínimo de 160 canais, 45 watts de potência, visor 



       Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 
Estado de São Paulo 

 
Departamento de Licitações e Contratos – DELICO   *    

                    

____________________________________________________________________________  
 

Praça Miguel Ortega, 286 – Parque Assunção – CEP: 06754-910 – Taboão da Serra – Fone: (11) 4788-5300 www.ts.sp.gov.br 

 

59 

de LCD alfa numérico multissegmentado e LED's para indicação do status de funcionamento, teclas programáveis, modo duplo analógico, chamada privada e de grupo, status e 

mensagem no visor de LCD em português, capacidade de enviar e receber mensagens de texto, varredura scan de canal, com microfone de mão, suportes para rádio e 

microfone. O equipamento transceptor deverá atender as seguintes especificações: operação no modo analógico e digital (programável por software), no modo digital deverá 

permitir 02 (duas) comunicações simultâneas, o protocolo digital deverá ser no padrão ADMR (rádio móvel digital) do ETSI (Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações). 

Atender os padrões militares std/810 c,d,e,f; padrão ip54 contra intrusão de poeira e água. Equipamento com certificado de homologação e registro do equipamento junto a 

Anatel. 

 

PRESCRIÇÃO PARA VEÍCULOS EQUIPADOS COM TRANSCEPTORES: 

O sistema não poderá gerar ruídos eletromagnéticos (EMI), ou qualquer outra fonte de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios); O sistema deverá ser imune a 

RFI (rádio frequência interferência), especialmente quando o transceptor estiver recebendo ou transmitindo mensagem ou dados. 

 

 

RÁDIO TRANSCEPTOR PORTÁTIL:  

01 (um) rádio transceptor portátil (HT) operando em sistema de telecomunicações compatível com o utilizado pelos veículos dotados de transceptores móveis (Guarda Municipal); 

Tomada para ligação de 12 V; 
 

FORRAÇÃO INTERNA DE VEÍCULOS: 

Revestimento dos bancos em courvin automotivo, com reforço nas áreas de maior desgaste (abas laterais do encosto dos bancos), na cor do acabamento interno do veículo;  

 

REVESTIMENTO DOS BANCOS:  

 

 O revestimento a ser aplicado sobre os bancos originais de fábrica, confeccionado em tecido sintético, flexível e impermeável, que facilite a limpeza, dotado de pontos 

de resistência nas laterais dos encostos e dos assentos, onde o armamento portado pelos Guardas Civis Municipais mantém contato com o banco. A parte posterior do 

revestimento deverá possuir porta-objetos tipo canguru, com dimensão correspondente à metade da altura e a toda a extensão lateral dos respectivos bancos, dotados de 

sistema de fechamento por velcro, na cor do acabamento interno do veículo; 
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FORRAÇÃO INTERNA:  

 A forração interna deverá ser Confeccionada em material impermeável e resistente, a ser adequadamente fixada por meio de velcro sobre toda a extensão do carpete 

original do veículo, existente no habitáculo de passageiros. 

 Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável na cor preta; 

 

COMPARTIMENTO TRASEIRO: 

 

 O compartimento traseiro do veículo deverá ser adaptado conforme descrição a seguir, visando à condução eventual de infratores da lei;  

 

 A adaptação deverá integrar-se perfeitamente ao veículo, de forma que não existam pontos que possam causar lesões aos ocupantes ou gerar vibrações e ruídos, 

bem como possibilidades de que os infratores da lei tenham acesso a qualquer equipamento, peças ou componentes existentes nesse compartimento; 

 

 O espaço originalmente destinado aos ocupantes do banco traseiro deverá ser mantido inalterado. 

 

 Gaiola confeccionada em metal no compartimento traseiro revestida com tela e porta para abertura com trinco na parte superior e inferior. 

 
 

 Reforço da Fechadura: 

 

 O sistema de abertura da porta do compartimento traseiro deverá receber a proteção necessária a fim de evitar que os infratores da lei que venham 
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a ser conduzidos na viatura tenham acesso ou possam violá-lo. 

 

 Divisória de Proteção: 

 

 Peça confeccionada em fibra e policarbonato, a ser instalada transversalmente atrás do banco traseiro, com a finalidade de isolar os ocupantes do 

compartimento traseiro dos demais ocupantes do veículo, sem, contudo, diminuir o campo de visão do motorista, quando utilizar o espelho 

retrovisor; 

 

 Tela quadriculada para proteção da divisória para evitar quebra da fibra e contato com o preso pelo banco traseiro. 

 

 Tela quadriculada ou grade de proteção com fechadura/trinco para isolamento do preso, e evitar contato com a fechadura da tampa traseira, ou com 

o agente na abertura da porta traseira. 

 

 A divisória será formada por uma parte opaca (inferior), confeccionada em chapa de fibra com espessura não inferior a 3,5 mm, que se prolongará 

da base do compartimento traseiro até o alinhamento superior do banco, integrando-se a uma parte transparente (superior), confeccionada em 

chapa de policarbonato com espessura não inferior a 3,5 mm, que se prolongará do alinhamento superior do banco até o teto; 

 

 A divisória deverá ser dotada de perfil metálico em toda a sua extremidade, por meio do qual será feita a fixação na carroceria do veículo, bem como 

de sistema que permita adequada circulação de ar no interior do veículo. 

 

 Revestimento: 

 

 Peça inteiriça, confeccionada em fibra, com espessura não inferior a 3,5 mm, a ser moldada e aplicada em toda a extensão da base do 

compartimento traseiro, prolongando-se nas laterais até o alinhamento dos vidros e integrando-se à parte inferior da divisória; 

 

 Deverá possuir, no mínimo, 02 (dois) pontos de drenagem (com tampa) que permitam o escoamento total dos líquidos utilizados para a limpeza do 

compartimento; 
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 Caso o estepe original seja alojado dentro do compartimento do porta-malas, este deverá ser adequadamente reposicionado, a fim de não 

comprometer a acessibilidade. 

 

GRAFISMOS: 

A identificação visual (grafismo) dos veículos para uso como viaturas, deverá ser aplicada pela empresa contratada de acordo com o padrão adotado pela Instituição e será 

compostos adesivos identificadores a ser aplicado(s) sobre o veículo(s), conforme os padrões adotados pela Secretaria dos Assuntos de Segurança 

 Sobre a pintura serão afixados os adesivos identificadores, conforme descrição abaixo, observando que as letras, números e o símbolo do telefone serão 

confeccionados em vinil refletivo e as logomarcas em vinil não refletivo. 

 

 Adesivos Identificadores não Refletivos: 

 

 Material: Película PVC fundida tipo CAST, polimérica, especifica para uso em cortadoras planas, controladas eletronicamente, com adesivo em uma 

das faces, protegido por meio de liner; 

 Espessura: 0,06 a 0,08mm; 

 Adesivo: acrílico à base de solventes, sensível à pressão; 

 Encolhimento aplicado: máximo de 0,4mm;  

 Adesão: 6 lb/pol (superfície pintada); 

 Resistência à tração: 5 lb/pol; 

 Resistente a calor 

 Alongamento: mínimo 100%. 

 

 Adesivos Identificadores não Refletivos: 

 

 Material: PVC fundido tipo CAST, flexível, com tecnologia de retro-reflexão através de micro esferas de vidro encapsuladas, com adesivo em uma 

das faces, protegido por meio de liner;  
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 Espessura: 0,16 a 0,22mm; 

 Adesivo: acrílico à base de solventes, sensível à pressão;  

 Encolhimento aplicado: máximo de 0,4mm;  

 Adesão: 0,8 Kg/cm (superfície pintada); 

 Resistência à tração: 1,8 Kg/cm. 

 Resistente a calor 

 

 Procedimentos Para Aplicação Das Películas Adesivas: 

 

 Tecnologia para transformação: recorte eletrônico; 

 Aplicação: manual, seguindo as instruções fornecidas pelo fabricante; 

 Recortes em todas as regiões de baixo relevo;  

 Ausência completa de cantos vivos; 

 Não aplicação das películas em regiões de borrachas; 

 Uso de soprador térmico em toda a película durante sua aplicação; 

 Limpeza da superfície com água e detergente, seguido de desengraxante comercial; 

 Superfície para aplicação (pintura dos veículos) em perfeitas condições de ancoragem; 

 A aplicação deverá ser feita em local coberto e limpo (sem poeira); 

 Tempo para secagem da película (cura) não inferior a 48 horas. 
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CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 
4.1 – A prestação de serviço deverá ser realizada em estrita observância as condições estabelecidas nos 
Anexos I e II – Locais de entrega, quantidades estimadas e especificações/descritivo do produto do 
Edital Licitatório e na Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial n.º G-060/2018, correndo por 
conta da empresa proponente, todas as despesas pertinentes a prestação de serviço, tais como 
operação, abastecimento, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários. 
 
 CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
5.1 - O compromisso para a prestação do serviço só estará caracterizado após elaboração do Termo 
Contratual, e/ou emissão da competente Nota de Empenho acompanhadas, da respectiva Ordem, 
decorrente deste contrato.  
 
5.2 – O fornecimento deverá ser realizado, quando solicitado, durante a vigência do contrato; 
 
5.3 – Responsabilizar-se direta e exclusivamente pela execução da totalidade dos serviços, não podendo 
subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de 
rescisão; 
 
5.4 – Manter-se durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação; 
 
5.5 – Arcar com todos os encargos, despesas e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, 
acidentária, tributária, administrativa e civil, decorrente da execução dos serviços, bem como manter 
seus empregados regularmente registrados segundo as normas da Consolidação das Leis do Trabalho; 
 
5.6 – Arcar com o pagamento de taxas, tributos e contribuições fiscais que forem devidas em 
decorrência direta ou indireta da prestação de serviços; 
 
5.7 – Informar com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, quando da impossibilidade na entrega 
do(s) veiculo(s); 
 
5.8 – Proceder à substituição do(s) veiculo(s) que for entregue em desacordo com as especificações do 
edital; 
 
5.9 – A inadimplência da licitante, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
do presente edital; 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6.1 – Cabe à Prefeitura: 
 
6.2 – Orientar aos funcionários responsáveis pelo recebimento dos produtos licitados, de que não será 
permitida a entrega dos mesmos sem que a Administração emita previamente a respectiva autorização, 
ou seja, o Pedido e o Empenho. 
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6.3 – Permitir o livre acesso da Detentora ao local da prestação dos serviços para a entrega dos veículos, 
bem como cooperar no que for necessário. 
 
6.4 – Promover o acompanhamento o presente contrato, por intermédio de um servidor indicado como 
seu representante, a quem competirá o acompanhamento da entrega do veículos durante toda sua 
vigência; 
 
6.5 – Informar e requerer de imediato à Detentora a substituição dos veículos entregue em desacordo 
com o edital. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO   
 
7.1 – O valor do objeto licitado será pago à DETENTORA, no prazo em até 14 D.A.E.D.F. (dias após 
entrega do doc. fiscal) à prestação de serviço do objeto licitado, mediante a apresentação de Nota 
Fiscal e/ou Fatura, bem como relatório detalhado dos serviços executados, confirmando pela Secretaria 
requisitante, instruídos com as respectivas certidões: 

A. - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribuições 
previdenciárias, e à Dívida Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal do 
Ministério da Fazenda; 

B. Certidão Negativa de Débitos referentes a tributos estaduais, nos termos da Resolução conjunta 
SF/PGE nº 02, de 09/05/13 ou expedida através da Unidade Administrativa da sede da licitante; 

C. Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários, relativa ao Município da sede da licitante. 
D. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - 

FGTS. 
E. Prova de inexistência de débito inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débito Trabalhista – (CNDT), nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 

F. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 
 

7.2 - O pagamento será feito por crédito em conta corrente da Contratada.  
 
7.3 - Caso venha ocorrer à necessidade de providências complementares por parte da Contratada, o 
prazo ficará suspenso até que estas sejam cumpridas. 
 
7.4 - Quaisquer pagamentos não isentarão a contratada das responsabilidades contratuais, nem 
implicarão na aceitação dos serviços. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA VERBA CONTRATUAL 
 
8.1 As despesas decorrentes da execução do presente contrato, onerarão verbas das dotações: 
XXXXXX.XXXXXXXXX.XXX-X//X.X.XX.XX.XX=XXX – da(s) Secretaria(s) solicitante(s),constantes do 
orçamento do corrente ano e exercícios seguintes, a saber: 
 
Órgãos Administrativos Requisitantes: 

– Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social- SDS; 
 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES   
9.1 – Pela inexecução parcial ou total do ajuste, a Administração poderá aplicar a CONTRATADA, 
garantida a esta última prévia defesa, a aplicação das sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal 
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nº 8.666/93, na Lei Federal nº 10.520/02 e no contrato e demais norma pertinentes, devendo ser 
observados os procedimentos contidos no Decreto Municipal nº. 025/2006 e demais normas 
pertinentes, as seguintes penalidades: 

9.1.1 – Advertência escrita; 
9.1.2 – Multa: 

9.1.2.1 – De até 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho pela inexecução parcial 
do objeto; 

9.1.2.2 – De até 20% (vinte por cento) do valor da nota de empenho pela inexecução total 
do objeto, além da aplicação da pena de suspensão do direto de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo máximo de até 2(dois)anos, ou declaração da inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, a critério da PMTS; 

9.1.2.3 – De até 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, quando sem 
justificativa aceita pela Administração, a Detentora não retirar a Nota de Empenho no prazo 
estabelecido; 

9.1.2.4 – De até 0,5% (meio por cento), sobre o valor da Nota de Empenho/dia de atraso na 
entrega dos veículos e equipamentos; 

9.1.2.5 – De até 5% (cinco por cento), sobre o valor da Nota de Empenho, por descumprimento 
de cláusula contratual. 

 
9.2 – As penalidades referidas serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas ou 
penais previstas Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
9.3 – As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos, podendo, entretanto, 
conforme o caso, serem inscritas para constituir dívida ativa na forma da Lei, caso em que estarão 
sujeitas ao procedimento executivo. 
 
9.4 – O prazo para pagamento de multa será de 05(cinco) dias úteis a contar da intimação da infratora, 
sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao competente 
processo judicial de execução. 
 
9.5 – Para aplicação das penalidades fica garantida a defesa prévia, no prazo de 05(cinco) dias úteis, na 
hipótese de advertência, multa e impedimento de contratar com Administração Pública e de 10 (dez) 
dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, contadas da intimação. 
 

9.6 – O(s) valor(es) da(s) multa(s) aplicada(s) será recolhido aos cofres da Prefeitura do Município de 
Taboão da Serra, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de 
recolhimento oficial, que se tornará parte integrante deste processo, ficando autorizado a retenção de 
créditos que a CONTRATADA tenha junto à contratante, no momento da penalidade, sem embargo de 
eventual inscrição na divida ativa. 
 
9.7 – Ocorrendo a recusa da vencedora do certame em assinar este contrato dentro do prazo 
estabelecido neste Edital, será aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor da proposta 
comercial sem prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar ou contratar 
com a Prefeitura do Município de Taboão da Serra, pelo prazo de até 02(dois) anos, a critério da 
Administração, garantida a defesa prévia. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  
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10.1 – A rescisão contratual ocorrerá na forma e condições estabelecidas no Capítulo III, seção V, da 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
11.1 - O presente Contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo entre 
as partes, desde que devidamente justificado e nas hipóteses previstas no Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, 
e atualizações posteriores. 
 
11.2 – O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos de 
supressões, até 25% do valor inicial atualizado do contrato.  
 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA –DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
12.1 - A prestação do serviço deverá ser realizada quando solicitado, durante a vigência do Contrato. 
 
12.2 - Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do objeto da presente licitação, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura; 
 
12.3 - Manter-se, durante toda execução do fornecimento, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; 
12.4 - A inadimplência da licitante, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
do presente Edital, inexistindo entre as partes responsabilidade solidária e/ou subsidiária. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
13.1 – Integram o presente contrato o edital da licitação originária, os seus Anexos I e II e a respectiva 
Ata de Registro de Preços. 
 
13.2 – Na contagem dos prazos mencionados neste contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
do vencimento. 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  
14.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Taboão da Serra/SP com renúncia a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente Contrato. E, após terem lido e 
concordado, celebram as partes o presente contrato, em 02(duas) vias de iguais teores e formas, 
assinadas e rubricadas. 

Taboão da Serra,_____de __________ de ______. 
 

TAKASHI SUGUINO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA 
 
 

CONTRATADA 
 

GESTOR DESTE CONTRATO NA PMTS 
 
_______________________________________________ 
Walter Paulo 
Secretário de Segurança e Defesa Social 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL 
(Em atendimento a resolução nº 06/06, editada pelo TCE/SP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aditamento as instruções 01/02 e 02/02) 

 

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Órgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA 

 

Contrato : G-060/2018 

 

Objeto : OBJETO: “LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA GCM”. 

 

Detentora : ........................................................ 

Responsável : TAKASHI SUGUINO 

 

Cargo : Secretário de Administração 

 

R.G. : X.XXX.XXX-X 

 

C.P.F. : XXX.XXX.XXX-XX 

 

Endereço 

Residencial 

: Rua _____________, ___ – Ap. ___ – ________ – SP – CEP XXXXX-XXX 

 

 

Endereço 

Comercial 

: Pça. Miguel Ortega, 439 – Pq. Assunção – Taboão da Serra – SP - 

CEP 06754-910 

 

 

Telefone 

 

: 

 

11-XXXX-XXXX 

 

E-mail 

 

: 

 

takashi.suguino@taboaodaserra.sp.gov.br 

 

 

 

TAKASHI SUGUINO 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

mailto:takashi.suguino@taboaodaserra.sp.gov.br
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CADASTRO DO GESTOR 
(Em atendimento a resolução nº 06/06, editada pelo TCE/SP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aditamento as instruções 01/02 e 02/02) 

 
Contratante : Prefeitura de Taboão da Serra 

 

Contrato : G-060/2018 

 

Objeto : “LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA GCM” 

 

Contratada : ............................................................. 

 

Responsável : WALTER PAULO DE OLIVEIRA 

Cargo : SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 

R.G. : X.XXX.XXX-XX SSP/SP 

 

C.P.F. : XXX.XXX.XXX-XX 

 

Endereço 

Residencial 

: Rua ____________________, nº __ – Jardim _____ – São 

Paulo/SP - CEP XXXXX-XXX. 

 

Endereço 

Comercial 

: .................................. 

 

Telefone : ................. 

 

E-mail : ..................... 

 
 

 

 

WALTER PAULO DE OLIVEIRA 

SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 

 

 

 

 

 



       Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 
Estado de São Paulo 

 
Departamento de Licitações e Contratos – DELICO   *    

                    

____________________________________________________________________________  
 

Praça Miguel Ortega, 286 – Parque Assunção – CEP: 06754-910 – Taboão da Serra – Fone: (11) 4788-5300 

www.ts.sp.gov.br 

 

70 

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCE/SP 
 

 

Contrato : G-060/2018 

 

Objeto : OBJETO: “LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA GCM”. 

 

 

Nome : PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO PIRES 

 

 

Cargo : Secretária Adjunta da Secretaria de Assuntos Jurídicos 

 

 

End. Coml. : Pça. Miguel Ortega, 286 – 2º andar – Pq. Assunção – Taboão da 

Serra – SP – CEP 06754-910 

 

 

Telefone : 11-4788-5469 

 

 

E-mail : patricia.pires@taboaodaserra.sp.gov.br  

 

 

 

 

 

PATRICIA DA CONCEIÇÃO PIRES 

Secretária Adjunta 

SJ 

mailto:patricia.pires@taboaodaserra.sp.gov.br
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 
(Em atendimento a resolução nº 07/14, editada pelo TCE/SP - Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, aditamento as instruções 01/08 e 02/08) 
 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA 

CNPJ Nº: 46.523.122/0001-63 

CONTRATADA:  

CNPJ Nº:  

CONTRATO Nº G-060/2018 

DATA DE ASSINATURA: __/__/____ 

VIGÊNCIA: 

OBJETO: ““LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA GCM” 

 

VALOR: 
 
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da 
Lei que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 
encontra-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e serão remetidos quando 
requisitados. 
 

Taboão da Serra, ___ de ____________ de 2018. 
 
 
 
 

TAKASHI SUGUINO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 


