
 
PREGAO ELETRÔNICO 083/2022 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÕNICO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E 

EQUIPAMENTOS DENOMINADOS TALONÁRIIO ELETRÔNICO. 

 A Prefeitura do Município de Cabreúva, torna público que, através de seu 

Prefeito, Sr Antonio Carlos Mangini, ora denominada Autoridade Competente, na 

forma do disposto no Decreto Municipal n° 377/2007, fará realizar procedimento 

licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, N° 083/2022 com critério de 

julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação dos serviços 

descritos no ANEXO I – Termo de Referência, Processo Administrativo 8658/2022, 

Licitação que será regida pela Lei Federal N° 10.520/02, Decreto Municipal N° 377 

de 29 de março de 2007, aplicando-se subsidiariamente no que couberem, as 

disposições da Lei Federal N° 8.666/93 com alterações, Lei Complementar N° 123/06 

atualizada pela Lei N° 147/14 e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie 

e condições estabelecidas pelo presente Edital.  

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 24/11/2022 ATÉ AS 08:59 

HORAS. 

ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E ÍNICIO DE SESSÃO PÚBLICA: 

24/11/2022 AS 09:00 HORAS 

Será conduzido pelo pregoeiro Carlos Augusto M de Vasconcellos, com auxílio da 

equipe de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o horário de 

Brasília (DF). 

LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br 

 O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas 

fases através do sistema de Pregão Eletrônico (Licitações) da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias. 

 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Cabreúva, 

denominado Pregoeiro, mediante inserção e monitoramento de dados gerados ou 

transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa 

Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br). 

 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no 

presente edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para 

participação da licitação, bem como cadastramento e a abertura da proposta, 

atentando também para a data e horário para início da disputa. 

1. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

1.1 Poderão participar desta licitação qualquer firma individual ou sociedade, 

regularmente estabelecida no País, que satisfaçam todas as exigências, 
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especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos e sejam 

detentoras de senhas para participar de procedimentos eletrônicos junto 

a Bolsa Brasileira de Mercadorias. 

 

1.2 O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para 

participar do pregão, diretamente no site da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias, até o horário fixado no Edital para inscrição e cadastramento. 

 

1.3 A participação do Pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e 

credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no Edital. 

 

1.4 O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante, 

que pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema 

eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de 

tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela 

entidade, nos termos do Artigo 5°, Inciso III, da Lei N° 10.520/2002. 

 

1.5 Além das vedações estabelecidas pelo Art. 9° da lei Federal N° 8.666/93, 

não será permitida a participação de empresas: 

 

A) Estrangeiras que não funcionem no País; 

 

B) Em formas de consórcios ou grupos de empresas; 

 

C) Que tenham sócios em comum, estiver em Falência Decretada, 

Concurso de Credores, Dissolução ou Liquidação; 

 

D) Impedidas e Suspensas de licitar e/ou contratar nos termos do inciso 

III do artigo 87 da Lei Federal N°8.666/93 e suas alterações, do artigo 

7° da Lei Federal N° 10.520/02 e da Súmula N° 51 do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo; 

 

E) Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10 da Lei Federal 

N°9.605/98; 

 

F) Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 

2. DO OBJETO 

2.1. Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico objetivando o     

a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 

SISTEMA DE GESTÃO E EQUIPAMENTOS DENOMINADOS DE 

TALONARIO ELETRONICO nas condições descritas no Anexo I, termo 

de Referência do Edital. 

3. DO EDITAL 



 
3.1     O presente Edital se submete integralmente ao disposto na Lei 

Complementar N° 123/06 atualizado pela Lei Complementar N° 

147/14, atendendo o direito de tratamento diferenciado e favorecido a 

ser dispensado as microempresas e empresas de pequeno porte e 

microempreendedores individuais no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

3.2 Compõem este Edital os seguintes anexos: 

 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 ANEXO II – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

 ANEXO III – MODELO DECLARAÇÕES 

 ANEXO IV – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA 

 ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO 

4.DOS RECURSOS FINANCEIROS 

4.1.  A despesa total decorrente da(s) contratação(s) ora licitada será 

atendida pelas seguintes dotações do exercício de 2022 E 2023 para 

atendimento das unidades administrativas requisitantes; 

13.01.15.452.8001.2.336.339039.01.1100000 

13.02.15.452.8001.2.265.339039.01.4000001 

 

5. DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

5.1.  A DETENTORA obriga-se a prestar o serviço objeto desta licitação, 

conforme especificações, prazos e condições estabelecidas neste 

Edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no 

caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no 

instrumento convocatório. 

 

5.2. Correrão por conta da DETENTORA as despesas para efetivo 

atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a 

prestação deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais da 

Prefeitura de Cabreúva  

 

5.3. O prazo de execução será de 12(doze) meses , contados da assinatura 

do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos 

até no máximo de  (60) sessenta meses. 

   

6. DO PAGAMENTO 

 



 
6.1. De acordo com o objeto deste certame a empresa vencedora 

apresentará a Prefeitura de Cabreúva a Nota fiscal/Fatura referente aos 

produtos/serviços efetivamente prestados. 

 

6.2. A Prefeitura de Cabreúva terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

da apresentação da Nota Fiscal/Fatura para aceita-la ou rejeita-la. 

 

6.3. A nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura de Cabreúva será 

devolvida a empresa vencedora da licitação para as necessárias 

correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-

se o prazo estabelecido no item 6.2, a partir da data de sua 

apresentação. 

 

6.4. A devolução da Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura de 

Cabreúva em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa 

suspenda a prestação de serviços.  

 

6.5. O Município de Cabreúva providenciará o pagamento no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data de aceite da Nota Fiscal/Fatura pela 

Prefeitura de Cabreúva. 

 

6.5.1. A DETENTORA deverá informar a PREFEITURA DE CABREÚVA na Nota 

Fiscal/Fatura o banco/agência, bem como o número da conta corrente 

correspondente ao CNPJ da DETENTORA para realização dos 

pagamentos. 

 

6.6. No caso de DETENTORA em situação de recuperação judicial, deverá 

apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu 

administrador-judicial, ou se o administrador-judicial for pessoa 

jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que 

está cumprindo o plano de recuperação judicial.  

 

6.7. No caso da DETENTORA em caso de recuperação extrajudicial, junto 

com os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação 

documental de que está cumprindo as obrigações do plano de 

recuperação extrajudicial. 

 

 7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

8.1.  Para julgamento será Adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, 

observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, 

parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais 

condições definidas no Anexo I – Termo de Referência. 

 



 
8. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

8.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de 

apoio, que terá em especial, as seguintes atribuições:   

  A) Acompanhar os trabalhos de equipe de apoio; 

 B) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, 

relativas ao certame; 

 C) Abrir as propostas de preços e analisar a aceitabilidade das 

propostas; 

 D) Desclassificar propostas indicando os motivos; 

 E) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha 

da proposta do lance de menor preço; 

 F) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro 

lugar; 

 G) Declarar o vencedor; 

 H) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos 

recursos; 

 I) Elaborar a ata de sessão de abertura da licitação com o auxílio 

eletrônico; 

 J) Encaminhar o processo a autoridade superior para homologar 

e autorizar a contratação; 

 K) Abrir processo administrativo para apuração de 

irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 

legislação. 

09. DO CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE 

LICITAÇÕES DA BBMNet 

9.1. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de 

acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço 

eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes 

(fornecedores)”. 

9.2. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico 

poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por 

telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico 

www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

9.3. Qualquer dúvida dos interessados em relação aoacesso no sistema 

BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento 
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da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta feira, das 8:00 as 

18:00 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site 

www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

9.4. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha 

pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 

encaminhamento da proposta de preços por meio do sistema eletrônico no 

sitio www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção “Login”, opção “Licitação Pública”, 

“Sala de Negociação”. 

9.4.1. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até 

data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste Edital. 

9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.6. Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva 

do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua 

atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão do pregão será suspensa e terá reinicio somente após 

reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do 

sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da 

sessão. 

9.8. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a 

quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e horário para a 

continuidade do certame. 

9.9. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das 

propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos 

participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”,que 

veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e 

outras decisões referentes ao procedimento. 

10. DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

10.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, Anexo IV, 

pressupõe o pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação 

previstas no Edital. O licitante será responsável por todas as transações que 

forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes 

e verdadeiras as suas propostas e lances. 

10.2. A proposta de preço deverá ser enviada mediante digitação no sistema 

eletrônico, devendo, obrigatoriamente, ser também encaminhada a ficha 
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técnica descritiva do objeto, conforme o modelo do Anexo IV, por meio de 

transferência eletrônica de arquivo (upload) ao sistema. 

10.3. O licitante deverá, em campo próprio da ficha descritiva do objeto, 

Anexo IV, informar a marca e a descrição completa do produto ofertado; a 

não inserção das especificações, implicará na desclassificação da empresa, 

face a ausência de informação suficiente para análise e classificação da 

proposta. 

10.4. A validade da proposta constante em campo próprio da ficha técnica 

descritiva do objeto (Anexo IV) será de 60 (sessenta) dias. 

10.5. A inclusão de qualquer documento, diferente do modelo estabelecido 

neste Edital, acarretará a desclassificação do licitante. 

10.6 Por força da legislação vigente é vedada a identificação do licitante, sob 

pena de desclassificação. 

11. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

11.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e 

encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início a sessão pública do 

pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 

passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 

11.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão 

estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance 

ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário e valor. 

11.3 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor 

lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e 

diferente de qualquer lance válido para o item. 

11.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

11.5 Fica a critério do Pregoeiro a autorização da correção de lances digitados 

errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de 

lances. 

11.6 Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de 

lances, não será aceito pedidos de desclassificação do licitante para o item 

alegando como motivo “erro de cotação” ou qualquer outro equívoco da 

mesma natureza. Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de 

aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do licitante 

aduzindo em sua defesa causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só 

ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante.  



 
11.7 As sanções previstas para os pedidos de desclassificação que 

ocasionarem o retardamento da execução do objeto, ou que por outra razão 

não mantiver a proposta ficará impedido de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de 05 (cinco) anos conforme 

regra o artigo 7° da Lei N° 10.520/02. 

11.8 Estarão excluídos da aplicação das penalidades do item 12.7, os fatos 

decorrentes de “caso fortuito” ou “força maior”. Na hipótese de incidência do 

caso é garantida a defesa prévia.   

11.9 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão 

informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema 

não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

11.10 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer 

acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

11.11 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a 

sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após 

comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 

através de mensagem eletrônica “chat” ou e-mail divulgando data e hora da 

reabertura da sessão. 

11.12 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por prorrogação 

automática, ou seja, se um participante oferecer lances nos últimos minutos, 

informando o “Dou-lhe uma”. Se ninguém der outro lance, o sistema informa 

“Dou-lhe duas”, em seguida a negociação é fechada. Entretanto, se algum 

licitante der um lance após o “Dou-lhe uma” ou “Dou-lhe duas”, o sistema é 

novamente reiniciado, assim como sua contagem. A negociação só é 

encerrada quando ninguém mais oferecer lances nos minutos finais. Iniciada 

a fase de fechamento de lances, os licitantes serão avisados via “chat”. 

11.13 O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o 

caso, após negociação e decisão do Pregoeiro acerca da aceitação do lance de 

menor valor. 

11.14 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o 

fornecedor desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou o lance subsequente, verificando sua compatibilidade e a 

habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 

Edital. Também nesta etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante 

para que seja obtido preço melhor. 



 
11.15 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade 

entre a proposta de menor preço e valor estimado para contratação. 

11.16 A(s) Microempresa(s), Empresa(s) de Pequeno Porte ou 

Microempreendedores Individuais deverá(ão) declarar, no ato do envio de sua 

proposta no Sistema Eletrônico, em campo próprio do Sistema, que atendem 

os requisitos do Artigo 3° da Lei Complementar N° 123/06 para fazer jus aos 

benefícios previstos na referida Lei Complementar. 

11.17 Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar N° 

123/06 e alterações na Lei N° 147 de 07/08/2014, serão observados os 

seguintes procedimentos: 

11.17.1 Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor 

lance não tiver sido ofertado por Microempresa, Empresa de 

Pequeno porte ou Microempreendedor individual e o sistema 

eletrônico identificar que houve proposta apresentada por 

Microempresa, Empresa de Pequeno porte ou 

Microempreendedor Individual igual ou até 5% (cinco por cento) 

superior a proposta de menor lance, será procedido o seguinte:    

A) A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 

Microempreendedor individual mais bem classificada, será 

convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação 

do pregão eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) minutos após 

a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas 

as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o 

objeto do pregão; 

B) No case de empate de propostas apresentadas por 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou 

Microempreendedores Individuais que se enquadrem no limite 

estabelecido no subitem 12.17.1, o sistema realizará um sorteio 

eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do 

disposto na alínea “A”, serão convocadas as remanescentes, 

quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito. 

11.17.2 Na hipótese da não contratação nos termos previstos 

no subitem 11.17.1, o objeto licitado será adjudicado em favor 

da proposta originalmente vencedora do certame, desde que 

atenda aos requisitos de habilitação.   

11.18 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto 

será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 



 
11.19 Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 11.15 e 11.16 deste 

Edital, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor 

preço.     

11.20 Da sessão, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão 

registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

11.21 Deverá ser emitida pelo sistema eletrônico de pregão a COV – 

Confirmação de Venda, contendo as qualificações e especificações técnicas 

detalhadas do sistema ofertado. 

12. DA HABILITAÇÃO 

12.1 Os documentos relativos a HABILITAÇÃO estão relacionados no ANEXO 

II deste Edital. 

12.2 Os documentos relativos a habilitação, acompanhados da proposta 

escrita de preços, do licitante declarado Vencedor, deverão ser anexados a 

plataforma, e se solicitado,  encaminhados no prazo máximo de 02 (duas) 

horas, contados do encerramento da sessão pública virtual, para o e-mail 

licitacao@cabreuva.sp.gov.br e no prazo de 03 (três) dias úteis em originais 

ou cópias autenticadas, para o seguinte endereço: Rua Floriano Peixoto 158, 

Centro, Cabreúva, SP, CEP 13315-000. 

12.3 Após a conferência dos documentos e proposta enviados, se estiverem 

de acordo com o solicitado, será aberto o prazo para manifestação de intenção 

de interposição de recursos. 

12.4 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos 

prazos estabelecidos, acarretará na desclassificação e/ou inabilitação do 

licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro 

convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 

13.DA PROPOSTA ESCRITA 

13.1 As empresas vencedoras, deverão enviar a proposta escrita de preços, 

em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo 

representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em 

linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinha contendo os 

seguintes elementos: 

A) Preços unitários e totais dos itens, expressos em moeda corrente 

nacional, apurados a data de sua apresentação, incluindo, além do 

lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, 

fretes e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou 

indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da 

presente licitação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 

previsão inflacionária. 



 
B) Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição 

Estadual, endereço completo, número de telefone, número de agencia 

e conta bancária, além da indicação de e-mail para envio de 

Autorização de Fornecimento e Ata de registro de Preços. 

C) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias, contados da abertura das propostas virtuais; 

D) Especificação completa do produto oferecido e marca, contendo 

informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, 

conforme descrito no Anexo I deste Edital; 

 13.2 Serão desclassificadas as propostas: 

A) Cujo objeto não atenda as especificações, aos prazos e condições 

fixados neste Edital; 

B) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos 

demais licitantes; 

C) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores 

unitários; 

D) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) 

suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do produto 

licitado. 

E) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente 

contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente 

inexequíveis, por decisão do Pregoeiro; 

F) Que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor. 

 14. DOS RECURSOS 

14.1 Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação 

verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em Ata da 

síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) 

dias úteis, contados do dia subsequente a realização do Pregão para a 

apresentação das razões, por meio de memórias, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de 

dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos; 

14.2 Na hipótese de interposição de recurso, o pregoeiro encaminhará os 

autos devidamente fundamentado a autoridade competente;  

14.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu 

acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 



 
14.4 Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente 

interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame a licitante 

vencedora e homologara o procedimento licitatório; 

14.5 A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão 

pública importaria na decadência do direito de recurso, na adjudicação do 

objeto do certame a licitante vencedora e no encaminhamento do processo a 

autoridade competente para a homologação; 

14.6 Os recursos deverão ser protocolados nesta Prefeitura, no Protocolo 

central, a Rua Floriano Peixoto, 158, Centro, Cabreúva, SP das 9h00 às 12h00 

e das 13h00 às 17h00. 

15. DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

15.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, quando da 

necessidade do objeto, a Prefeitura de Cabreúva, emitirá uma Autorização de 

Fornecimento especifica para o vencedor, visando o fornecimento/prestação 

de serviço do objeto desta licitação. 

15.2 A autorização de fornecimento será encaminhada por e-mail, podendo 

ser retirada diretamente na Prefeitura de Cabreúva, no setor de suprimentos. 

15.3 A recusa injustificada do vencedor em receber a autorização de 

fornecimento, o sujeitará a aplicação das penalidades previstas em Edital. 

16 DAS SANÇÕES 

16.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

assinar a Ata, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar 

o retardamento da execução de objeto, não mantiver a proposta, comportar-

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito as sanções 

previstas no artigo 7° da Lei Federal N° 10.520/02, sem prejuízo das multas 

previstas nos seguintes itens. 

16.2 A recusa injustificada da detentora em assinar a Ata de Registro de 

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

estabelecido pela Prefeitura de Cabreúva, caracteriza o descumprimento total 

da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades: 

I – Multa de 20% (vinte por cento) sobre a obrigação não cumprida; 

ou 

II – Pagamento correspondente a diferença de preço decorrente de 

nova licitação para o mesmo fim. 

16.3 O atraso injustificado na entrega do objeto ou execução dos serviços, 

sem prejuízo do disposto no artigo 7° da Lei N° 10.530/02, sujeitará a 

detentora a multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir 



 
do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte 

proporção: 

I- Multa de 10% (dez por cento) até o 15° (décimo quinto) dia de 

atraso; e 

II- Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 16° (décimo sexto) dia 

de atraso até o 30° (trigésimo) díade atraso. 

Parágrafo único – a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia estará caracterizada 

a inexecução total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em 

contrário, em casos particulares, previstos no Edital ou contrato, sujeitando-

se a aplicação de multa prevista no item 16.3.  

16.4 Pela inexecução total ou parcial, da obrigação assumida, poderão ser 

aplicadas a detentora as seguintes penalidades: 

I- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não 

cumprida; ou 

II- Multa correspondente a diferença de preço decorrente de nova 

licitação para o mesmo fim. 

16.5 O produto não aprovado deverá ser trocado dentro do prazo fixado pela 

Prefeitura de Cabreúva, que não excederá a 05(cinco) dias úteis, contados do 

recebimento da intimação. 

Parágrafo único – Não realizada a troca dentro do prazo estipulado ensejará 

a aplicação da multa prevista no item 16.4, considerando-se a mora, nesta 

hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo 

estabelecido no item 17.5. 

16.6 O pedido de prorrogação do prazo para a realização do serviço/entrega 

de material, somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados 

no contrato ou instrumento equivalente. 

16.7 As multas referidas não impedem a aplicação de outras sanções previstas 

na lei N° 10.520/02 §1°. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso 

injustificado ou caracterizada a inexecução parcial, a Prefeitura de Cabreúva 

reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a 

detentora tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.  

16.8 No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a 

convalidação em falência ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro 

de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

16.9 No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, 

o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão 

desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais 

cominações legais.   



 
 17. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

17.1 Os esclarecimentos deverão ser formalizados por meio de requerimento 

endereçado a(s) Autoridade(s) subscritoras(s) do Edital, devendo ser 

protocolado no prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para 

recebimento das propostas, no Protocolo Central, a Rua Floriano Peixoto 158, 

centro, Cabreúva, SP, das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 horas, 

podendo também ser efetuado através do e-mail 

licitacao@cabreuva.sp.gov.br. 

17.2 As impugnações deverão ser endereçados a(s) autoridade(s) 

subscritora(s) do Edital e protocolada prazo de até 02 (dois) dias úteis 

anteriores a data fixada para recebimento das propostas, no protocolo central, 

a Rua Floriano Peixoto 158, Centro, Cabreúva, SP, das 09h00 às 12h00 e das 

13h00 às 17h00 horas, podendo também ser efetuado através do e-mail 

licitacao@cabreuva.sp.gov.br. 

17.3 As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão somente aquelas de 

caráter estritamente informal. 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações prestadas e dos documentos apresentadas em qualquer fase da 

licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente 

que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do 

contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

18.2 É facultado ao pregoeiro, ou a Autoridade a ele superior, em qualquer 

fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 

18.3 os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos 

adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de 

desclassificação/inabilitação. 

18.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 

no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua 

qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

18.5 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

18.6 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser 

comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que 

comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação. 
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18.7 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 

18.8 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de 

todos os termos deste Edital. 

18.9 Não cabe a Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer responsabilidade 

pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com 

relação a forma e as condições de entrega dos bens ou da prestação de 

serviços e quanto a quitação financeira da negociação realizada. 

18.10 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 

resultantes deste Edital será o da Comarca de Cabreúva. 

18.11 o Pregoeiro atenderá aos interessados no horário das 9h00 às 12h00 e 

das 13h00 às 16h00 horas, de segunda a sexta feira, exceto feriados, na 

Prefeitura de Cabreúva, Setor de Suprimentos para melhores esclarecimentos 

a respeito do presente Edital; 

18.12 A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa 

vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao 

proponente; 

18.13 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 

do Pregoeiro em contrário. 

18.14 Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos 

termos da legislação pertinente. 

 

Cabreúva, 18 de Outubro de 2022 

 

Antonio Carlos Mangini 

Prefeitura de Cabreúva  



 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1-Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 

APARELHO CPAP CONFORME MANDADO JUDICIAL. 

 

 

1. FINALIDADE 

1.1. A finalidade deste ANEXO é preconizar as condições, independentemente de 

outras exigências integrantes deste EDITAL, para ensejar a formalização de   

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE 

GESTÃO E EQUIPAMENTOS DENOMINADOS TALONÁRIO ELETRONICO. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA: 

  

Considerando a necessidade de modernidade das metodologias de 

fiscalização e as necessidades de eliminar falhas, perdas e inconsistências 

decorrentes do processo de registro das infrações de trânsito através da prática 

convencional de lavratura manual.  

Considerando a dinâmica dos procedimentos de fiscalização, agregando 

novos recursos funcionais tornando-se uma ferramenta essencial de apoio nas 

operações de campo realizadas pelos agentes possibilitando agilidade no 

preenchimento e otimização do tempo de fiscalização.  

Considerando que o sistema de Infração de Trânsito por meio eletrônico tem 

por objetivo substituir o talão de papel, hoje em dia, utilizado pelos agentes na 

fiscalização de trânsito. Segundo o Art. 280 do Código Brasileiro de Trânsito, 

“Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, 

do qual constará........”, que tradicionalmente é representado através de papel, e 

cujo preenchimento é feito de forma manuscrita pelos agentes, sendo o Talão 

Eletrônico um dispositivo portátil de fácil manuseio, que permitirá ao agente 

executar suas atividades de maneira assertiva e ágil.  

Desta forma torna-se claro que os recursos inerentes a este moderno 

sistema tecnológico permitirão substancial redução de procedimentos burocráticos 

e dos custos correntes, pressupondo, inclusive, a possibilidade de otimização de 

pessoal, com a minimização da margem de erro humano, de dados coletados, 

reduzindo inclusive a demanda de recursos administrativos decorrente de erros no 

preenchimento dos dados do auto de infração, fornecendo informações em tempo 

real que auxiliará no processo de apoio ao trânsito e suas melhorias. 



 
2. GESTÃO DO SISTEMA DE AIT- AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 

ELETRÔNICO, RECOLHIMENTO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS E AFINS, GERADOS 

ATRAVÉS DE TALONÁRIOS ELETRÔNICOS. 

A Solução fornecida deverá possibilitar a automatização dos procedimentos 

para a emissão e gestão do AIT - Auto de infração de Transito eletrônico, remoção e 

recolhimento de veículos e afins, com consulta on-line de dados junto ao banco de 

dados de veículos da CONTRATANTE, com transmissão on-line e /ou off-line do AIT 

preenchido, com a disponibilidade do mesmo para sua visualização pela 

administração.  

Para que o serviço possa ser implantado, serão empregados, 1 (um) Sistema 

de Gestão, 10 (dez) equipamentos Smartphones, 10(dez) Impressoras Térmicas com 

Comunicação BLUETOOTH. 

Servidores de Dados Remotos, infraestrutura de rede de microcomputadores, 

sendo estes de competência da CONTRATADA e instalados em local definido por ela.  

O fornecimento dos Smartphones e impressoras poderão ser escalonados de 

acordo com a necessidade da CONTRATANTE.  

 

3. SISTEMA DE AIT - AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – TALONÁRIO. 

O Aplicativo e equipamentos, para o pleno atendimento ao objeto requerido, 

para registro de infrações e apoio ao trânsito (Talão Eletrônico de infrações de 

trânsito) ofertado, o mesmo deverá estar homologado de acordo com a Portaria 

DENATRAN/SENATRAN 099/2017 e possuir a publicação oficial da portaria específica 

de homologação emitida pelo órgão competente, em nome da empresa licitante, a 

empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar, na data 

da prova de conceito para verificação de conformidade do produto, a cópia da portaria 

de homologação vigente, em seu nome, publicada pelo 

DENATRAN/SENATRAN/SENATRAN, identificando o nome da empresa homologada e 

sua vigência.  

O Aplicativo será utilizado no atendimento a todas as ocorrências onde houver 

a inobservância das leis de trânsito por parte dos condutores de veículos e será 

composto por Servidores de Dados Remotos, equipamentos denominados de 

Talonário Eletrônico (PDA – Assistente Digital Pessoal), Impressoras Térmicas, 

bobinas para impressão térmica  e acessórios.  

 

 

 

 



 
4. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE AUTO DE INFRAÇÃO INSTALADO NO 

TALONÁRIO - PDA. 

- Interface com o usuário amigável e de fácil aprendizado, dispondo de acesso a 

todas as rotinas do sistema através de toque na tela;  

- Rotina de registro de infrações com câmera integrada ao aparelho portátil com 

câmera traseira de no mínimo 8 megapixels, flash ou luz auxiliar, a rotina de captura 

da imagem deve permitir a captura de até 4 fotos por auto de infrações indexadas 

pelo número do AIT;  

- Rotina de reconhecimento automático de caractere – OCR - integralizada ao sistema 

com pesquisa on-line ao banco de veículos remoto;  

- Rotina integralizada ao sistema para a inserção, das assinaturas digitalizadas do 

agente autuador, proprietário e/ou condutor do veículo, transportador e/ou 

embarcador, no momento da lavratura do auto de infração, sempre que possível, 

estas “assinaturas” deverão ser vinculadas ao AIT gerado e enviadas ao sistema de 

gestão denominado de  retaguarda para futuras consultas e comprovações.  

- O sistema, através de aplicativo de seu aplicativo de Gerenciamento de Infrações 

de Trânsito Remoto, deverá permitir a atualização on-line de dados para as tabelas 

do B.D do sistema PDA permitindo que as alterações, exclusões e inclusões sejam 

transmitidas on-line aos equipamentos de campo, de acordo com as solicitações do 

Administrador e somente administradas pelo Sistema de Retaguarda sem 

interferências de sistemas externos. As tabelas afetadas deverão ser: País, Município, 

Espécie, Tipo, Cor, Logradouro, infração, observação, equipamentos de medição, 

medidas administrativas e usuários.  

- O acesso ao sistema de registro de infrações e apoio ao trânsito deverá seguir 

padrões de segurança da informação, que permitam a identificação do agente 

responsável pela lavratura do Auto de Infração, por meio de sua matrícula e senha 

de acesso.  

As tabelas referentes ao controle de acesso ao sistema deverão ser instaladas no 

equipamento, permitindo acesso off-line mesmo em áreas de sombra ou falta de sinal 

da operadora;  

- O Sistema para registro de infrações e apoio ao trânsito deverá permitir, que 

somente agentes cadastrados tenham permissão de acesso ao sistema, desde que 

devidamente cadastrados pelo operador do sistema no Sistema de Gerenciamento 

de Infrações de Trânsito Remoto;  

- O Sistema deve permitir a consulta de veículos através da informação da placa do 

mesmo, esta consulta deverá ser on-line, sendo realizada através de 

 

 



 
consulta via conexão GPRS/GSM/3G ou 4G ou similar, à base de dados do Sistema  

de Gerenciamento de Infrações de Trânsito Remoto. Quando online, o tempo máximo 

de retorno das informações da consulta pela placa do veículo (quando a mesma 

estiver cadastrada no B.D remoto) deverá ser de até 10 seg. Quando a placa não 

estiver cadastrada e/ou quando houver falha de conexão, o retorno deverá ser de no 

máximo 15 seg. Quando da falta de conexão (área de sombra/sem 

sinal/antena/operadora indisponível) a pesquisa poderá ser realizada de forma off-

line, de acordo com a base de dados de veículos do Município instalada no próprio 

dispositivo móvel.  

- Quando encontrado o registro referente ao veículo consultado, o sistema deverá 

apresentar ao agente, no mínimo, as seguintes informações: placa, marca, modelo, 

espécie e tipo, permitindo ao agente a confirmação dos dados retornados antes do 

início do auto de infração;  

- O administrador do sistema, através do Sistema de Gerenciamento de Infrações de 

Trânsito Remoto (retaguarda), deverá poder configurar a emissão de alertas a serem 

emitidos ao(s) agente(s) logado(s) por intermédio de envio de SMS’s ou outra 

tecnologia que garanta a entrega dos pacotes de mensagens;  

- Durante o processo de autuação, caso o veículo consultado seja encontrado na base 

de dados do dispositivo móvel, ou no Sistema de Gerenciamento de Infrações de 

Trânsito (retaguarda), não será permitido ao agente alterar as informações dos dados 

de país, marca, modelo, cor, espécie e tipo.  

- Durante a lavratura do auto de infração, caso o veículo consultado não seja 

encontrado na base de dados do equipamento móvel, e tão pouco na base de dados 

do Sistema  de Gerenciamento de Infrações de Trânsito Remoto, ou não sendo 

possível a consulta, on-line, por falta de sinal, o sistema deverá permitir ao agente 

informar manualmente os dados do veículo, necessários a autuação através de 

acesso às listas rápidas de consulta pré estabelecidas pelo administrador no Sistema 

de Gerenciamento de Infrações de Trânsito Remoto;  

- Não será permitida a finalização da lavratura do auto de infração sem que haja o 

preenchimento dos campos obrigatórios previstos no artigo 280 da Lei 9.503/97, 

Portaria 59/2007 do DENATRAN/SENATRAN e regulamentações posteriores do 

CONTRAN ou DENATRAN/SENATRAN;  

- Com o objetivo de diminuir a possibilidade de erros, quando do preenchimento dos 

dados pelo agente, o Sistema  de autuação instalado no equipamento portátil deverá 

permitir a escolha dos campos através de listas rápidas pré definidas e gerenciadas 

pelo Sistema  de Gerenciamento de Infrações remoto como: município, marca, 

modelo, espécie, tipo, logradouro, infrações, observações padrões, deverá vincular à 

marca do veículo infrator informada pelo agente, os modelos pertinentes pré 

definidos pelo administrador 

 



 
remoto e vincular individualmente cada enquadramento com os tipos de veículos;  

- Após consultado os dados do veículo, na base de dados do equipamento portátil ou 

do sistema de Gerenciamento de Infrações de Trânsito Remoto, havendo o retorno 

das informações e iniciado o processo de autuação, o agente não poderá realizar 

alterações nos dados do veículo informado, sendo os campos considerados país, 

marca, modelo, cor, espécie e tipo. Também não poderá desistir do lançamento do 

auto sem a devida justificativa.  

- O sistema deve registrar os dados do auto de infração, permitindo que mesmo, em 

caso de falta de bateria ou retirada da mesma, estes sejam registrados e o sistema 

exija o cancelamento do auto em atendimento à portarias, DENATRAN/SENATRAN 

citada, enviando-o com o status de cancelado ao sistema de Gerenciamento de 

Infrações de Trânsito Remoto, para apuração da ocorrência por parte do gestor do 

sistema;  

- Possibilitar a inclusão do local da infração (logradouro) conforme dados de latitude 

e longitude informados pelo sistema do GPS do PDA);  

- Possibilitar a localização do agente através da latitude e longitude informada pelo 

sistema de GPS do dispositivo móvel, sempre que houver sinal GPS disponível, e 

informá-la ao Sistema  de gerenciamento remoto para monitoramento e 

apresentação gráfica em mapa Georeferenciado com a identificação do agente, 

identificação do equipamento, situação de carga da bateria e rota realizada pelo 

agente durante seu Login. 

- Dispor de consulta de logradouros cadastrados, permitindo a busca por parte da 

descrição;  

- Possibilitar ao agente inserir um novo logradouro que ainda não conste na base de 

dados do equipamento portátil, ou do sistema de Gerenciamento de Infrações de 

Trânsito Remoto, necessário à lavratura do auto de infração, após enviado o auto de 

infração possibilitar ao operador do sistema de Gerenciamento de Infrações de 

Trânsito Remoto, validar a informação, inserir o novo logradouro à lista de locais e 

atualizá-lo para os equipamentos portáteis, quando da sincronização on-line ou off-

line com a base de dados;  

- Permitir ao agente registrar informações complementares sobre o auto de infração 

através de campo denominado de “observações”;  

- Permitir ao agente utilizar-se de informações complementares pré-determinadas 

pela autoridade de trânsito e administradas pelo sistema remoto, denominadas de 

“observações padrões”;  

- Dispor de mecanismos de consulta de infrações de trânsito, por enquadramento ou 

descrição de palavra;  

- Permitir o registro de infrações aplicadas com o auxílio de equipamentos/aparelhos, 

que comprovem/registrem o cometimento de infração 



 
de trânsito, tais como radares portáteis, decibelímetro, etilômetro, dentre outros;  

- Fornecer ao agente, no momento da infração, listagem dos equipamentos (radares 

portáteis, decibelímetro, etilômetro), previamente cadastrado no sistema de 

Gerenciamento de Infrações de Trânsito Remoto para sua utilização;  

- Permitir o registro de infrações aplicadas para transportador/embarcador, validando 

o CNPJ informado, evitando falha no preenchimento do Auto de Infração;  

- Permitir o “aproveitamento” de dados de auto de infração já lavrado, para anotação 

de nova penalidade para o mesmo veículo, atendendo as regras especificadas pela 

portaria 099/2017 e alterações do DENATRAN/SENATRAN.  

- Permitir a anotação de autos de infração com data e hora retroativa, atendendo as 

regras especificadas nas Portaria 099/2017  do DENATRAN/SENATRAN.  

- Deverá ser dotado de elementos de segurança, que garantam a fidelidade e 

integridade dos dados registrados, e impeçam sua alteração após o término da 

lavratura do Auto de Infração;  

- Deverá receber a numeração sequencial de autos de infração, estabelecida 

previamente pelo operador do Sistema de Gerenciamento de Trânsito Remoto. Essa 

numeração deverá ser pré-carregada no aparelho, para permitir o registro do Auto 

de Infração, quando for necessário o preenchimento off-line;  

- Deverá dispor de controle de numeração de autos de infração por equipamento, 

permitindo que mais de um agente utilize o mesmo equipamento portátil, em escalas 

distintas, gerenciando os talões de infração, de acordo com a faixa estipulada para 

cada PDA;  

- Deverá bloquear o acesso do agente ao sistema, caso seja identificado que o mesmo 

agente já esteja logado em outro aparelho, atendendo as regras especificadas na 

Portaria citadas do DENATRAN/SENATRAN.  

- Caso o sistema esteja off-line, ao receber os autos de infração do mesmo agente, 

porém de equipamentos diferentes, o Sistema  de Gerenciamento de Infrações de 

Trânsito Remoto deverá criticar os autos e apresentá-los ao administrador para 

tomada de decisão, atendendo as regras especificadas na Portaria citada do 

DENATRAN/SENATRAN.   

- Possibilitar a visualização completa dos dados do auto de infração em andamento, 

permitindo ao agente a confirmação das informações lançadas, antes da finalização 

do lançamento do auto de infração, não podendo ser de forma automática a 

finalização do mesmo; 

 

 

 



 
- Não deverá permitir a alteração, em hipótese alguma, das informações registradas, 

após a conclusão do processo de lançamento da autuação salvo em caso de 

substituição do AIT lavrado;  

- O agente poderá, em qualquer momento, solicitar o cancelamento ou a substituição 

do auto de infração, sendo obrigatório informar o motivo, previamente cadastrado 

pelo operador do sistema, no Sistema  de Gerenciamento de Infrações de Trânsito 

Remoto para cada caso;  

- Finalizado o preenchimento, o sistema deverá permitir a impressão do Auto de 

Infração. O sistema também deverá permitir a impressão de quantas vias forem 

solicitadas pelo agente de trânsito;  

- A impressão dos dados do Auto de Infração poderá ser feita em tempo real, por 

meio de conexão Bluetooth ou Wireless com a impressora ou posteriormente de 

acordo com a necessidade do agente de trânsito;  

- O auto de Infração impresso deverá possuir campo para a assinatura do agente e 

do infrator, quando identificado, caso o PDA tenha coletado as assinaturas 

digitalizadas, os campos correspondentes às mesmas na impressão deverão trazer a 

informação de que a assinatura foi executada de forma digital;  

- O Auto de Infração lavrado deverá permanecer armazenado no equipamento, 

durante o período definido no Sistema  de Gerenciamento de Infrações de Trânsito 

Remoto, em atendimento à Portaria do DENATRAN/SENATRAN, a fim de permitir a 

impressão, pelo equipamento, em momento posterior à autuação;  

- O sistema deverá permitir a vinculação da medida administrativa adotada, sendo 

apresentadas ao agente municipal, somente as medidas relacionadas ao 

enquadramento da infração aplicada;  

- O sistema deverá realizar automaticamente o envio do registro da autuação 

aplicada, inclusive seus anexos, fotografias, assinaturas se houverem, assim como, 

registrar em memória do PDA, os dados do AIT no próprio equipamento portátil, para 

envio posterior. Em caso de falta de sinal (área de sombra/indisponibilidade da 

antena/operadora) o sistema deverá gravar o registro enviando-o automaticamente, 

assim que atingir um local onde haja sinal, o processo de transmissão não deverá 

retardar/impossibilitar/dificultar a confecção de novos autos;  

- O sistema deverá possuir rotina que permita a consulta das autuações aplicadas 

pelo agente. As informações consultadas deverão identificar quais registros foram 

transmitidos ao Sistema de Gerenciamento de Infrações de Trânsito Remoto e quais 

ainda não foram enviados, via entregue, autos cancelados e substituídos;  

- O sistema deverá dar suporte às infrações de estacionamento rotativo possibilitando 

a inclusão, no momento da confecção do auto de infração, das 

 



 
informações do número da vaga e/ou número do Parquímetro em campos 

específicos; 

5. NA TELA INICIAL DO APLICATIVO DO TALONÁRIO, O SISTEMA DEVERÁ: 

- Identificar o equipamento através de seu número de IMEI (International Mobile 

Equipment Identity /Identificação Internacional de Equipamento Móvel) para a 

liberação do uso do mesmo e transmissão/recebimento dos dados ao sistema de 

gerenciamento remoto;  

- Pesquisa de autos realizados;  

- Pesquisa à legislação com a apresentação da descrição das infrações, seu código e 

artigo;  

- Permitir a troca de senha pelo agente com atualização online ao sistema remoto;   

- Apresentar a hora atual, percentual da bateria, temperatura do processador, 

situação do sistema GSM/GPRS/3G/4G (on line/ off line).  

- Opção para autuar auto normal, auto desvinculado, auto de remoção/recolhimento  

e sair do sistema;  

- Deverá permitir a importação automática dos dados de versões anteriores quando 

da substituição por nova versão do sistema;  

- Deverá permitir a atualização automática de versões do sistema;  

- Deverá permitir o bloqueio de recebimento das informações do equipamento (PDA) 

em caso de perda ou roubo informado pela CONTRATANTE;  

- Deverá administrar a entrada/saída do usuário ao sistema de infrações não 

permitindo o acesso do agente aos aplicativos nativos do sistema operacional e, caso 

o equipamento for desligado dentro do sistema de multas, ao reiniciar o 

equipamento, o mesmo deve retornar na tela inicial do sistema e solicitar as medidas 

administrativas da Portaria do DENATRAN/SENATRAN;  

- O Aplicativo deverá disponibilizar, após a finalização do auto, a impressão do AIT 

sendo obrigatória a descrição do AIT – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, NOME DO 

ÓRGÃO AUTUADOR, o CÓDIGO DO ÓRGÃO AUTUADOR, a IDENTIFICAÇÃO 

NUMÉRICA DO AIT e os DADOS DA INFRAÇÃO conforme determinação da Portaria 

099/2017 e alterações do DENATRAN/SENATRAN e da Administração, através de 

Impressora térmica com comunicação BLUETOOTH, em papel personalizado com 

largura mínima de 50 milímetros e entregue ao infrator, proprietário ou condutor do 

veículo após a conclusão do AIT, e também armazená-lo no banco de dados do 

talonário. 

 

 



 
- O Aplicativo deverá identificar, na impressão do AIT, o campo para ASSINATURA 

DO CONDUTOR/INFRATOR, no auto impresso, sendo a assinatura por parte do 

condutor/infrator obrigatória, exceto nos casos do veículo em trânsito, condutor 

ausente, evasão do local ou recusa por parte do infrator.  

- Na IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DA INFRAÇÃO o Aplicativo AIT deverá permitir o 

preenchimento do local da infração e possuir campos para preenchimento da 

complementação do endereço (exemplo: Nº) sendo obrigatório o preenchimento e 

impressão dos seguintes campos: LOCAL DA INFRAÇÃO RUA/AVENIDA, PÇA. e Nº. 

Também é obrigatório o preenchimento e impressão dos campos de DATA E HORÁRIO 

DA INFRAÇÃO (HORA E MINUTO), porém o sistema deverá preencher estes campos 

automaticamente;  

- Na IDENTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO o Aplicativo de AIT deverá possuir todas as 

infrações de trânsito com seus respectivos códigos, artigos e incisos conforme 

Portaria 59/2007 e alterações do DENATRAN/SENATRAN, no seu banco de dados para 

eventual consulta, com a possibilidade de atualização sempre que necessário das 

mesmas. O Sistema deverá disponibilizar na forma de CONSULTA RÁPIDA no próprio 

equipamento, no mínimo 100 infrações de trânsito sendo estas caracterizadas como 

as 100 mais cometidas no trânsito do Município, com a sua codificação e o seu 

fundamento na legislação competente, ou seja, a sua tipificação e dispositivo legal, 

sendo obrigatório o preenchimento e impressão dos seguintes campos: CÓDIGO DA 

INFRAÇÃO, DESCRIÇÃO, TIPIFICAÇÃO e DISPOSITIVO LEGAL.  

- Aplicativo de AIT deverá atender a todas as necessidades inerentes ao atendimento 

e acompanhamento das ocorrências de Infrações de trânsito, desde o início da 

operação (autuação do infrator) até a conclusão do mesmo com a criação do arquivo 

no servidor de AIT e a disponibilização deste à Administração.  

- Deverá ter mecanismo para a verificação/confirmação do usuário da data e hora 

atual do sistema, não permitindo a entrada no aplicativo de multas caso a data e 

hora estejam com os dados nativos do equipamento (Exemplo: 31/12/1999);  

- No momento da confecção do auto de infração, caso seja inserido o tipo do veículo, 

não permitir que seja selecionado enquadramentos que não estejam vinculados 

conforme o sistema de Retaguarda;  

- Deverá permitir, após finalizar o auto de infração, a opção de modificar a medida 

administrativa;  

- No momento da confecção de um auto de infração, o sistema deverá possuir uma 

opção para manter gravado o logradouro para que seja inserido automaticamente 

nos próximos autos durante o mesmo Login do agente. 

 

 

 



 
6. APLICATIVO PARA LAVRATURA DE AUTO DE RECOLHIMENTO E REMOÇÃO. 

- O aplicativo deverá manter as mesmas regras e facilidades do aplicativo do talonário 

eletrônico descrito e disponibilizar:  

- Ter seu ícone de acesso, preferencialmente, na mesma tela do ícone do aplicativo 

do talonário eletrônico para infrações de trânsito;  

 - Possuir numeração de auto de infração único, independente dos usados pelo 

talonário eletrônico para infrações de trânsito;  

 - Antes da pesquisa dos dados do veículo, permitir a escolha se a remoção será para 

veículo ou outro equipamento/objeto a ser informado;  

- Quando veículo, deverá permitir a pesquisa pela placa do mesmo e trazer, caso 

exista no cadastro de veículos do município os dados abaixo, quando a placa não 

estiver no banco de dados do PDA ou remoto, o sistema deverá permitir que o agente 

autuador insira os dados manualmente e/ou acessando as tabelas de acesso rápido:  

- Placa;  

- País;  

- Marca;  

- Modelo;  

- Cor;  

- Espécie;  

- Tipo;  

- Município;  

- Nº chassi;  

- Nº Motor  

- Disponibilizar campos para a informação do inventário do veículo removido com as 

informações e quantidade contidos no mesmo, os dados abaixo: Equipamentos 

/Acessórios:  

- Antena;  

- Auto falantes;  

- Bateria;  

- Buzina;  

- Calota;  

- Chave de fenda  



 
- Chave de roda;  

- Cinto de segurança;  

- Espelho retrovisor;  

- Estepe;  

- Extintor; 

- Farol de milha;  

- Farol de neblina;  

- Macaco;  

- Rádio;  

- Radio CD-Player;  

- Tapete;  

- Triângulo;  

- Tweeter;  

- Campo Outros para anotação livre;  

- Estado dos pneus:  

- Bom e quantidade;  

- Ruim e quantidade;  

- Odômetro:  

- Quilometragem inicial;  

- Quilometragem final;  

- Combustível:  

- Acima de ¾ de tanque;  

- Acima de ½ abaixo de ¾ de tanque;  

- Acima de ¼ abaixo de ½ tanque;  

- Abaixo de ¼ de tanque;  

- Campo Outros para  anotação livre;  

- Informações da remoção:  

 - Veículo Guinchado:  



 
- Sim;  

- Não;  

       - Placa do guincho;  

       - Destino do Guincho;  

       - Encarregado do Guincho;  

- Identificação do agente:  

- RE do Agente;  

- Assinatura digitalizada do Agente pelo aplicativo;  

- Identificação do Condutor:  

- Assinatura digitalizada do condutor pelo aplicativo;  

  

7. APLICATIVO DE GERENCIAMENTO REMOTO – RETAGUARDA 

O sistema dará suporte às infrações geradas pelos talonários eletrônicos, deverá 

utilizar-se de tecnologia CLIENTE/SERVIDOR garantindo a baixa latência de rede e 

alto desempenho de transmissão tendo todas as regras de negócio armazenadas em 

DATACENTER remoto, e os aplicativos clientes deverão estar, por questões de 

segurança, armazenados em máquinas locais (Thin Client - Cliente leve) liberando 

seu acesso ao servidor através de protocolos seguros de comunicação, com 

criptografia mínima de 128 bits e utilizar protocolos com arquitetura de computação 

independente para garantir total segurança nos acessos e suportar conexões TCP/IP 

IPX, SPC, NetBEUI e Direct Asynch, acesso via Windows CE, DOS, OS/2, Macintosh, 

Unix , Java e Mac OSX;  

- Possibilitar a importação e manutenção das tabelas de dados de país, município, 

veículos, marca, modelo, espécie, tipo e cor fornecidas pela Prodesp;  

- Possibilitar a importação e manutenção das tabelas de dados de logradouros, 

infrações, observações, justificativas de cancelamento e substituição;  

- Rotina que permita a localização do equipamento portátil, através de mapa 

georeferenciado, identificando o equipamento, o agente, a situação da bateria e 

disponibilizar a rota realizada pelo agente durante seu último login;  

- Permitir a pesquisa dos caracteres da placa do veículo em apoio ao sistema OCR 

instalado no PDA;  

- Permitir a visualização do auto de infração com seus respectivos dados anexos 

(visualização das fotos e assinaturas);   

- Permitir a visualização do local da infração através de mapa georreferenciado;  



 
- Possibilitar o cadastramento e manutenção de grupos de usuários com suas 

respectivas permissões de acesso às rotinas, além de permissões nas operações de 

inclusão, alteração e exclusão;  

- Possibilitar o cadastramento e manutenção dos dados do Órgão de Trânsito;  

- Dispor de rotina para a administração das informações padronizadas da impressão 

do auto de infração pela impressora;  

- Permitir a auditoria das ações dos usuários no sistema com informações como data, 

hora, endereço IP, nome de usuário e ação realizada;  

- Possibilitar o cadastramento e manutenção de informações a respeito dos agentes, 

sendo atribuída senha de acesso ao equipamento portátil;  

- Possibilitar o cadastramento e manutenção de informações a respeito dos 

equipamentos utilizados no processo de fiscalização e autuação, cadastrando por 

equipamento seu número de identificação, a sequência de numeração de autos 

disponibilizados, o auto atual, o número do chip de dados instalado, o IMEI do 

equipamento, o número de telefone do chip e a operadora de dados;  

- Possibilitar a identificação do equipamento no momento do login, impedindo que 

equipamentos não cadastrados acessem o sistema;  

- Permitir o cadastro e Validação, através do Sistema  de gerenciamento remoto, das 

informações referentes aos equipamentos/dispositivos (radares portáteis, 

decibelímetro, etilômetro e outros) como: Marca, modelo, número do equipamento e 

data de aferição;  

- O sistema deverá manter o controle dos períodos das aferições dos equipamentos 

cadastrados, alertando ao administrador do sistema remoto (retaguarda) em caso de 

aferições vencidas. As informações dos equipamentos cadastrados deverão ser 

incluídas/atualizadas nos equipamentos portáteis, sendo disponibilizada ao agente 

no momento do preenchimento do auto de infração;  

- Possibilitar o cadastramento e manutenção de informações a respeito das faixas de 

numeração de autos de infração (talões virtuais) para cada PDA;  

- Possibilitar a emissão de cópia espelho dos Auto de Infração de Trânsito, aplicados 

pelos agentes.  

- Permitir o cadastramento e manutenção de observações padrões gerais que serão 

sugeridas aos agentes no momento do preenchimento do auto de infração;    

- Permitir a limitação de deslocamento dos equipamentos portáteis, de acordo com 

limites, previamente cadastrados, no sistema de Gerenciamento de Infrações de 

Trânsito Remoto. Havendo rompimento, dos limites virtuais, deverá ser emitindo um 

alerta ao sistema, identificando o dispositivo;  



 
- Dispor de consultas que permita ao operador do sistema localizar registro de auto 

de infração, através do número do Ait ou placa do veículo, sendo apresentado em 

tela, todas as informações da autuação;   

- Dispor de consultas de veículos cadastrados na base de dados do órgão de trânsito, 

com possibilidade de busca pela placa do mesmo;  

- Possuir ferramenta que possibilite a exportação dos registros das infrações de 

trânsito para o órgão responsável pela gestão das infrações de trânsito no formato 

de arquivo-texto (TXT) ou outro formato a ser definido pela CONTRATANTE. A 

ferramenta deverá ser de fácil adequação, sendo qualquer alteração solicitada 

realizada em no máximo 72 horas, contados a partir da entrega do layout;  

- O sistema deverá dispor de mecanismos que garantam a integridade do registro 

recebido online ou off-line, referente ao auto de infração aplicado pelo agente, não 

permitindo a integração de dados de autos de infração já recebidos;   

- Dispor de mecanismo que permitam ao operador do sistema, no momento do 

recebimento do registro, proceder a verificação e/ou confirmação de todos os autos 

de infração cancelados, substituídos e desvinculados gerados pelos agentes;   

- Geração do arquivo TXT para emissão da Notificação de autuação e Notificação de 

Penalidade para o sistema de Gestão do município; 

- Os relatórios gerados pelo sistema deverão possibilitar a escolha de todos os 

campos presentes na base de dados e/ou apenas as escolhidas pelo usuário. Também 

deverá permitir que todos os agrupamentos dos campos escolhidos possam ser 

alterados com facilidade pelo operador gerando informações totalizadas pelos 

agrupamentos informados. Dessa forma gerando praticidade e agilidade na obtenção 

das informações.   

- Deverá vincular para cada enquadramento, os tipos de veículos permitidos a serem 

autuados;  

- Deverá possuir consulta de infrações permitindo que seja visualizado as fotos, caso 

possuir;   

- Permitir, através de mapa georreferenciado, exibir o local onde o usuário lavrou o 

auto de infração, segundo as informações do GPS do equipamento no momento da 

autuação;   

- Deverá possuir pesquisa por período e exibir através de um mapa georeferenciado, 

pontos da localização onde os usuários lavraram os autos de infrações; 

 

 

 

 



 
8. APLICATIVO GPS 

- Componente do Sistema Remoto cuja função é possibilitar o controle e localização 

dos agentes de trânsito em serviço e das infrações através da obtenção dos dados 

de localização e posicionamento geográfico utilizando-se do módulo de GPS interno 

ao Talonário e enviando os dados coletados ao servidor.  

- Deverão ser contempladas as seguintes funcionalidades:  

a) Geolocalização com a marcação e indicação dos pontos de latitude e longitude por 

meio do GPS, situação da bateria do Talonário, identificação do Agente usuário, 

horário do Login e horário da última atualização;  

b) Transmissão da localização e infrações realizadas para disponibilização on-line de 

consultas da administração de trânsito para auxílio logístico e operacional.  

c) Permitir auditoria de deslocamento dos usuários, com representação gráfica em 

mapa digital, inclusive medição de distância percorrida.  

  

9. DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELO AGENTE DE TRÂNSITO. 

 - Serão Disponibilizados: 

 a) 10 Smartfones (coletores de dados), com seus  acessórios, capa de 

proteção e carregadores; 

 b) 10 Impressoras térmicas portáteis, com seus acessórios, capa de Proteção 

e carregadores, 

 c)  Bobinas para a impressão dos autos; 

 d) 10 Chips de operadora de Internet para a  transmissão de dados ao sistema 

remoto; 

 e) Painel para  a acomodação/guarda e carga, dos Smartfones e Impressoras; 

  - A Plataforma utilizada pelo equipamento poderá usar os sistemas operacionais 

Microsoft Windows Mobile, Palm IOS, Android ou outros similares ou superiores;  

- As Características físicas do equipamento deverão possuir as dimensões máximas 

de (AxLxP) 200 mm X100 mmX 50 mm, e tela toutch screem colorida com dimensão 

entre 5,1 à 7,0 polegadas;  

- As Funcionalidades Básicas do equipamento deverão utilizar um Processador de alto 

desempenho, com clock mínimo de 1.4 GHz, com no mínimo 8GB de memória 

interna, Câmera integrada de no mínimo de 8 Megapixels com flash ou iluminador 

integrado, bateria de no mínimo 3000 mAh;  

- Os Padrões de comunicação deverão ter as seguintes características mínimas:  



 
GSM/GPRS/EDGE/3G/4G integrado, Wi-Fi integrado, Bluetooth®, Navegação GPS 

integrado ;   

- Vir acompanhado com todos os acessórios (carregador de baterias, cabos, capa 

protetora e caneta operadora) necessários à utilização da solução;  

  

10.  IMPRESSORAS TÉRMICAS 

- Equipamento portátil com peso líquido (sem bobina) máximo de 350 (trezentos e 

cinquenta) gramas.  

- Ser equipada com bateria recarregável que possibilite a impressão de no mínimo 

200 (duzentos) autos de infração por período de fiscalização de 08 horas/dia, sem 

carga auxiliar.   

- Vir acompanhado com todos os acessórios (carregador de baterias, cabos, etc.) 

necessários à utilização da solução;   

- Possuir capacidade de comunicação sem fio via BLUETOOTH;  

- Possibilitar impressão térmica com resolução mínima de 200 (duzentos) DPI em 

formulário térmico com largura máxima de 60 mm e largura de impressão máxima  

de 48 mm. 

- Dimensões máximas da impressora: largura: 120 mm x Comprimento: 130 mm x 

Altura: 85 mm;  

- Método de impressão, térmico direto.  

  

11.  DO SERVIDOR DE DADOS. 

- A solução deverá ser composta de servidores de dados para consulta dos dados do 

veículo e também de AIT para armazenamento e consulta ON LINE.  

- Tais servidores são de responsabilidade da contratada bem como todo o ambiente 

remoto, contendo sistemas de backups, sistemas de segurança firewalls, 

concentradores, roteadores,  controle de refrigeração e acomodará os seguintes 

sistemas:   

a) De Banco de Dados – Todo o BD de Veículos do Município estará instalado em um 

Provedor de Banco de dados em ambiente remoto, que alojará o BD com as 

aplicações de acesso wireless, provendo toda a segurança de rede necessária 

(firewalls e etc.)   

b) De Aplicação – Responsável pelo recebimento e tratamento das informações dos 

AIts gerados pelos Talonários e coletados pelos Desktops preparando os arquivos 

para  a Gestão das informações do Banco de Dados de veículos do Município através 



 
de tabelas (Placa – marca – modelo – cor – espécie e tipo) recebendo somente as 

solicitações encaminhadas pelos Talonários Cadastrados no Sistema, não permitindo 

nenhum outro tipo de acesso externo.  

c) De Validação das informações recebidas, responsável pelo recebimento e envio 

das informações para os PDA’s em campo, bem como o processo de conversão de 

todos os dados recebidos, e envio para o banco de dados, após validação, para 

armazenamento.  

  

12.  ESTRUTURA DE TRANSMISSÃO DE DADOS. 

- A Rede Corporativa ofertada para suporte à comunicação do Sistema de Registro e 

emissão de Autos de Infração baseia-se na tecnologia GSM/GPRS/EDGE/3G/4G para 

os acessos móveis a partir dos PDA´s.   

- A opção pela utilização de uma rede GSM/GPRS/EDGE/3G/4G como suporte à 

transmissão de dados, a despeito de outras tecnologias disponíveis, deu-se 

principalmente devido às necessidades de confiabilidade na comunicação, com os 

requisitos de tempos de resposta reduzidos e alta disponibilidade, o que nem sempre 

são garantidos em outros sistemas e tecnologias de Transmissão de dados. 

- A rede de transmissão de dados utilizada será a da Empresa de Telecomunicações 

disponível no Município e será de responsabilidade da contratada.  

  

13.  CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

13.1. ENTREGA DO OBJETO E INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

- A Contratante, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, emitirá a ordem de 

serviço para o início dos serviços após a assinatura do contrato pela Contratada 

Adjudicada, onde constará a data de entrega do objeto e início das atividades, que 

deverão ocorrer em até 20 (vinte) dias uteis após a emissão da Ordem de Serviço.  

13.2. TREINAMENTO:  

Ministrar treinamento para o uso dos Talonários Eletrônicos aos agentes da 

CONTRATANTE, treinamento com carga horária de 24 horas, para um total de 10 

usuários. 

- A CONTRATADA deverá ministrar quantos treinamentos forem necessários para que 

os usuários possam dominar os aplicativos e deverão ser ministrados em até 20 

(vinte) dias após a assinatura do contrato.  

- Quando forem realizadas atualizações dos sistemas e equipamentos, e na 

nomeação de novos agentes, deverá ser programado novo treinamento de acordo 

com a solicitação da CONTRATANTE.  



 
14. CUSTOS DIRETOS DA CONTRATANTE  

A CONTRATANTE disponibilizará, através de contrato com a PRODESP, sem custo à 

Contratada, o arquivo de cadastro de veículos arquivo C - Total e, semanalmente, as 

suas respectivas atualizações. 

Encaminhar os dados das infrações lavradas pelo sistema, em formato Txt, à empresa 

contratada responsável pelo processamento das multas do muncipio. 

A postagem dos autos de infração serão de responsabilidade da Contratada através 

de seu contrato com a CIA de CORREIOS. 

  

15. MANUTENÇÃO   

A CONTRATADA assumirá total responsabilidade pela manutenção e atualização dos 

sistemas e equipamentos envolvidos, no processo, comprometendo-se a sanar os 

problemas em no máximo 03 (três) dias úteis após a constatação do 

defeito/atualização, sem gerar custos à CONTRATANTE, exceto em casos de mal uso, 

uso indevido, perda, e roubo dos equipamentos disponibilizados para a 

CONTRATANTE, nestas ocorrências a CONTRATANTE deverá ressarcir à CONTRATADA 

os valores dos equipamentos sinistrados, para a sua reposição, ou o valor de sua 

manutenção caso essa manutenção seja possível e garanta as funcionalidades 

originais do equipamento;  

 

16. AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS E DOS SISTEMAS. 

15.1.  A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, deverá entregar 

as amostras de seus sistemas, em até 03 (três) dias úteis, contados do encerramento 

da Sessão Pública, a fim de comprovar a compatibilidade dos equipamentos e 

sistemas com o disposto neste Termo de Referência, deverão ser entregues: 

a)  1 (um) Talonário Eletrônico, 1 (uma) impressora portátil e seus acessórios 

com os sistemas de emissão de auto de infração de trânsito e recolhimento/remoção, 

instalados, operantes e com dados apropriados para os testes, contemplando todas 

as necessidades técnicas e funcionais descritas neste Termo de Referência; 

b) Dados para o acesso remoto ao Sistema de Retaguarda de gestão dos autos 

de infração que serão gerados nos testes; 

c) CD-ROM, DVD ou outra mídia compatível, contendo o manual técnico 

operacional, na língua Portuguesa, dos sistemas de emissão de Auto de Infração de 

Trânsito, Recolhimento/Remoção de Veículos e Sistema de Retaguarda. 

d) A cópia da portaria de homologação vigente, em nome da Licitante classificada 

provisoriamente em primeiro lugar, publicada pelo DENATRAN/SENATRAN, 

identificando o nome da empresa homologada e sua vigência. 



 
15.2. Os materiais entregues serão analisados e testados, por até 05 (dias) dias 

pelos Servidores da Secretaria de Mobilidade Urbana do Município, onde será avaliado 

o conteúdo da mídia fornecida, os equipamentos fornecidos e o funcionamento dos 

aplicativos das amostras e Sistema de Retaguarda em relação ao descrito no Anexo 

II, Termo de Referência. 

15.3. Não será permitido qualquer ajuste/alteração/adequação nos sistemas, 

softwares aplicativos, equipamentos ofertados e disponibilizados para a avaliação dos 

mesmos. 

15.4.   Em caso de não atendimento, nesta fase, aos quesitos do Termo de 

Referência ou discrepância entre as características técnicas apresentadas na proposta 

e amostras com relação ao item avaliado, a Licitante será desclassificada do certame. 

15.5.   Ocorrendo a desclassificação, será convocada a licitante seguinte, 

imediatamente melhor classificada, para a entrega das amostras e assim se dará até 

que a Secretaria de Mobilidade Urbana do Município emita relatório favorável a uma 

das licitantes classificadas. 

15.6.   Em todas as etapas serão lavradas atas para registrar possíveis ocorrências 

havidas na avaliação e outras manifestações pertinentes.  

15.7. As amostras (equipamentos) disponibilizadas para os testes, serão devolvidos 

à Licitante logo após a adjudicação da  vencedora do certame. 

 

 

Cabreuva, 18 de Outubro de 2022 

 

Antonio Carlos Mangini 

Prefeito Municipal  



 
ANEXO II 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

 

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

1.1 Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual 

(ou cédula de identidade em se tratando de pessoa física não empresário); 

 

1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária; 

 

1.3 Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, 

tratando-se de sociedade empresária; 

 

1.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de 

prova de diretoria em exercício; 

 

1.5 Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão 

competente, quando assim o exigir. 

 

1.6 As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), visando ao 

exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06 deverão 

firmar DECLARAÇÃO. 

 

1.6.1 Os microempresários individuais, por serem dispensados de apresentar 

Certidão expedida pela Junta Comercial, deverão apresentar o certificado 

de Condição de Microempreendedor Individual; Os Microempresários 

Individuais deverão comprovar o ramo de atividade compatível mediante 

a apresentação do Certificado da Condição de Microempresário Individual;  

 

2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 

da Fazenda (CNPJ); 

 

2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto contratual; 

2.3  Prova de regularidade fiscal emitida pelas Fazendas Federal, Estadual 

e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 

forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões: 



 
2.3.1 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos 

Mobiliários, expedida pela Fazenda Municipal; 

2.3.2  Certidão de Regularidade do ICMS – Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços, expedida pela Fazenda Estadual ou Certidão 

Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Tributários 

expedida pela Procuradoria Geral do Estado respectivo, ou declaração 

de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do 

licitante, sob as penas da lei; 

2.3.3 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal através da Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, 

relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à 

Dívida Ativa da União; 

2.3.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), mediante a apresentação de CRF – Certificado de 

Regularidade do FGTS; 

2.3.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de 

Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei 

nº 12.461/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011; 

OBSERVAÇÃO: Poderão ser apresentadas CERTIDÕES POSITIVAS COM EFEITOS 

DE NEGATIVA, conforme artigo 206 do Código tributário Nacional (Lei N° 5.172 de 

25 de outubro de 1966). 

3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

3.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não 

anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação 

dos envelopes; 

3.2 Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

3.3 Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o 

licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo 

juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em 

vigor, conforme Súmula nº 501  do Tribunal de Contas do Estado de 

                                                           
1SÚMULA Nº 50 - Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação de 

empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, durante a 

fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, 

sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no 

edital.  

 



 
São Paulo. 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1 Prova de aptidão para o fornecimento de materiais/prestação de serviços  

pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o 

objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) 

expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

necessariamente em nome do licitante, e que indique expressamente o 

fornecimento compatível com o objeto desta licitação. 

 

4.1.1 Entende-se por compatíveis o(s) atestados(s) que comprove(m) 

capacidade de fornecimento de 50% (cinquenta por cento) da 

execução pretendida (nos termos da súmula n.º 24 do TCESP). 

5. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

5.1 Declarações subscritas por representante legal do licitante, elaboradas em 

papel timbrado conforme modelo mostrado no ANEXO III deste Edital 

atestando: 

 A) Inexistência de fato superveniente impeditivo de licitação na forma do 

§ 2° do Artigo 32 da Lei N° 8.666/93. 

 B) Nos termos do inciso V do Artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e alterações, a empresa encontra-se em situação regular 

perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do 

disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal;  

 C) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que 

no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá 

apresentar cópia do ato de nomeação do administrador-judicial ou se o 

administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela 

condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento 

equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação 

judicial está sendo cumprido; 

D) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de 

que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá 

apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de 

recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 

da administração ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos 



 
deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério do Pregoeiro solicitar 

as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos 

supervenientes.   

6.2 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, 

no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, 

fixando-lhes prazo para atendimento. 

6.3 A falta de quaisquer dos documentos mencionados, ou a apresentação dos 

mesmos em desacordo com o presente edital, implicará na inabilitação do licitante. 

6.4. A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao 

estabelecimento (matriz ou filial) através do qual pretende firmar o contrato. 

6.5 É vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos em nome da matriz e, válidos para todas as suas filiais. 

6.6 Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com Efeitos de Negativa, 

conforme Artigo 206 do Código Tributário Nacional (Lei N° 5.172 de 25 de outubro 

de 1966). 

6.7 Todas as certidões e documentos devem ser apresentados, na forma da Lei 

dentro do prazo de validade fixado nos documentos oficiais, ou de 90 (noventa) 

dias a contar da expedição dos mesmos, caso não estipulem qualquer prazo de 

validade. 

6.8 Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar N° 123 de 

14/12/06 e alterações na Lei N° 147 de 07/08/14, serão observados os seguintes 

procedimentos: 

A) As Microempresas, empresas de Pequeno Porte e Microempresário 

Individual (MEI), por ocasião da habilitação, deverão apresentar toda 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição; 

B) Havendo alguma restrição quanto a regularidade fiscal e trabalhista, será 

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

ao momento em que for homologado o certame, para regularização da 

documentação. 

C) A não regularização da documentação implicará decadência do direito a 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da lei 8.666/93, 

sendo facultado a administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

6.9 Não será aceito a substituição de documentos de habilitação por protocolo de 

requerimento da certidão.  



 
ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÕES 

 

Ao Município de Cabreúva 

Prezados Senhores 

Ref.: Pregão Eletrônico N°____/2022 

Eu _________________(nome completo), representante legal da empresa 

_________(denominação da pessoa jurídica), sediada a R./Av.______________ , N° 

____, Bairro ______, Cidade/Estado _____/____ participante do Pregão Eletrônico 

N° ____/2020, da Prefeitura de Cabreúva, DECLARO, sob as penas da Lei: 

A) Inexistência de fato superveniente de habilitação na forma do § 2 do artigo 

32 da Lei N° 8.666/93; 

B) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei federal n° 8.666 de 21de junho de 

1993 e alterações, a empresa encontra-se em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal: 

C) Para o caso de empresassem recuperação judicial: está ciente de que no 

momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar cópia 

do ato de nomeação do administrador-judicial ou se o administrador for 

pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do 

processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou 

do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo 

cumprido; 

D) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no 

momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar 

comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação 

extrajudicial estão sendo cumpridas. 

(Local e data) 

(Nome e número da carteira de identidade do declarante) 

Obs. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 

proponente e carimbada com o número do CNPJ. 

 

 

 

 

 



 
ANEXO IV 

MODELO – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO (a ser enviada por 

meio eletrônico) 

 

Pregão Eletrônico ___/2022 

Processo Administrativo _____/2022 

Item Descição Qtd Valor Anual 

1     
 

A) Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os 

requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as 

exigências do instrumento convocatório (Edital); 

B) Declaramos que estamos sob regime de Tributação de Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei 

Complementar 147, de 07 de agosto de 2014¹; 

C) A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura 

do pregão; 

D) Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 

presente licitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Somente na hipótese de o licitante ser microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 



 
Anexo V 

CONTRATO N º ....., DE ..........   DE 2022 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTO .              

 

 

  

Data de Assinatura: XX/XX/2022 

 

Valor global: R$ ...(...) 

 

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses 

 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CABREÚVA, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.634.432.0001-55, com sede 

administrativa à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, na cidade de Cabreúva, 

Estado de São Paulo, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal 

de Cabreúva, Senhor Antonio Carlos Mangini, brasileiro, casado, portador da 

cédula de identidade RG nº xxxxxxx, inscrito no CPF/MF sob o nº xxxxxxxx, 

residente e domiciliado na cidade de Cabreúva, Estado de São Paulo, doravante 

denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ........., 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........., estabelecida à .........(endereço), na cidade 

de ........., neste ato representada por .........(qualificação), doravante denominada 

simplesmente de CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue:  

 

1. 1. DO OBJETO CONTRATUAL 

 

Constitui objeto do presente instrumento contratual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

1.2. Os seguintes documentos são considerados partes integrantes deste contrato: 

 

a) edital do Pregão Eletrônico nº 0xx/2022 e seus anexos; 

 

b) Proposta Comercial firmada pela CONTRATADA em xx de xxxxxxx de 2022.    

 

1.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem no(s) serviço(s), até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor total inicial atualizado da proposta. 

 

  

2. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

 

2.1. São obrigações da CONTRATADA: 



 
 

2.1.1. Responsabilizar-se integralmente pela execução do presente contrato, nos 

termos do edital e da legislação vigente, arcando com todas as despesas diretas 

ou indiretas decorrentes da execução do presente contrato; 

 

2.1.2. Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas quando 

da realização dos serviços que são de sua inteira responsabilidade; 

 

2.1.3. Designar, por escrito, no ato de assinatura do contrato, preposto que tenha 

poder para resolução de possíveis ocorrências durante a execução deste contrato; 

 

2.1.4. Arcar com as responsabilidades civis previstas em lei e as decorrentes dos 

demais danos que vier a causar a terceiros, seja por ato de seus funcionários ou 

de seus prepostos; 

 

2.1.5. Comunicar à CONTRATANTE sobre eventuais dúvidas referentes às 

especificações do(s) serviço(s); 

 

2.1.6. Zelar pela disciplina nos locais dos serviços, substituindo imediatamente 

qualquer funcionário considerado como de conduta inconveniente pela 

CONTRATANTE; 

 

2.1.7. Responsabilizar-se pala guarda dos materiais e equipamentos utilizados 

durante a execução dos serviços cedidos pela CONTRATANTE; 

 

2.1.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais e outros resultantes da execução deste contrato; 

 

2.1.8.1. A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos não transfere á 

CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 

deste contrato. 

 

2.1.9. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias por 

meio de seus empregados ao atendimento dos seus funcionários acidentados ou 

com mal súbito. 

 

2.1.10. Manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições 

exigidas para a habilitação; e 

 

2.1.11. Adequar-se à legislação municipal e às disposições legais estaduais e 

federais pertinentes à execução dos serviços. 

 

2.2. Caberá à CONTRATANTE: 

 

2.2.1. Fornecer informações e proporcionar todas as condições necessárias para a 

perfeita execução do objeto, exceto aquelas definidas como de responsabilidade 

exclusiva da CONTRATADA; 

 



 
2.2.2. Fiscalizar a execução do objeto contratual, a fim de verificar se estão sendo 

observadas as especificações e demais requisitos previstos em contrato e no 

instrumento convocatório; 

 

2.2.3. Indicar o servidor responsável pelo acompanhamento da execução deste 

contrato;  

 

2.2.4. Constatada a regularidade dos procedimentos, liberar o pagamento pela 

prestação dos serviços; 

 

2.2.5. Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local determinado para 

a execução do(s) serviço(s) do objeto contratado; e 

 

2.2.6. Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na prestação 

do(s) serviço(s). 

    

3. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

3.1. O objeto do presente contrato será recebido mediante inspeção física minuciosa 

dos serviços e conseqüente aceitação pela Unidade Administrativa Requisitante, 

desde que atendidas todas as especificações do edital de licitação e seus anexos. 

 

4. DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1. Pela prestação do(s) serviço(s) mencionados na cláusula 1ª, a CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$ ... (...), mediante demanda 

efetivamente executada e emitida a respectiva Nota Fiscal/Fatura, que 

deverá ser apresentada até o quinto dia do mês subseqüente ao da prestação dos 

serviços, de acordo com a demanda efetivamente executada, após as faturas serem 

aceitas e atestadas pelo servidor designado para tal finalidade.  

4.2. Pela prestação do(s) serviço(s) mencionados nas cláusulas anteriores a 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, os valores dos itens mediante demanda 

efetivamente executada e emitida a respectiva Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser 

apresentada até o quinto dia do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, de 

acordo com a demanda efetivamente executada, após as faturas serem aceitas e 

atestadas pelo servidor designado para tal finalidade.  

  

4.2.1. O prazo para pagamento da Nota Fiscal ou Fatura, devidamente atestada pelo 

Gestor do Contrato designado pela Secretaria de Administração, não deverá ser 

superior a 30 (trinta) dias corridos, contados da expedição do Atestado de 

Recebimento, à vista de nota(s) fiscal(is)/fatura(s) apresentada(s) devidamente 

acompanhadas de relatório diário do conteúdo ministrado e lista de presença.  

  

4.2.2. A nota fiscal/fatura encaminhada pela contratada deve estar devidamente 

discriminada, de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, inclusive no 

que se refere às retenções tributárias. 



 
 

4.2.3. No caso de devolução da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), por sua inexatidão ou 

da dependência de carta corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo 

fixado no item 5.2 será contado da data de entrega da referida correção. 

 

4.3. O preço dos procedimentos não sofrerá qualquer alteração, salvo hipótese legal, 

durante o período de 12 (doze) meses de vigência. 

4.3.1. Transcorridos doze meses de vigência do contrato poderão ser reajustados os 

valores observada a variação do IPCA – IBGE apurado no período. 

4.4. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da 

CONTRATADA indicada na proposta. 

 

4.5. No preço deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas que, direta 

ou indiretamente, estejam relacionadas com a execução do objeto desta contratação. 

 

4.6. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos 

facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer 

incidência de correção monetária ou reajuste. 

 

5. DO PRAZO CONTRATUAL 

 

5.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.    

 

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

6.1. O valor a ser pago em decorrência do presente instrumento será custeado por 

verbas consignadas em seu orçamento vigente nas seguintes dotações 

orçamentárias:  

11.01.27.122.3007.2.113.339039.01.1100000 

 

7. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

7.1. O presente instrumento contratual poderá ser rescindido quando ocorrer a 

inexecução total ou parcial de qualquer de suas cláusulas, nos termos do art. 77 e 

art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, cabendo à parte causadora da situação arcar 

com todas as responsabilidades administrativas, cíveis e criminais. 

 

8. DAS SANÇÕES 

                   

8.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa 

de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, aplicada a partir do primeiro dia 

útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção: 

 

8.1.1. Multa de 10%(dez por cento) até o 52º (trigésimo) dia de atraso; e 

 



 
8.1.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia 

de atraso até o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso. 

 

8.1.3. A partir do 46º(quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução 

total ou parcial da obrigação assumida. 

 

8.2. Pela inexecução total ou parcial do serviço, poderão ser aplicadas à contratada 

as seguintes penalidades: 

 

8.2.1. Multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

ou 

 

8.2.2. Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para 

o mesmo fim. 

 

8.3. As multas previstas neste item não impedem a aplicação de outras sanções 

previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

 

8.3.1. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou 

caracterizada a inexecução parcial, a Prefeitura reterá, preventivamente, o valor da 

multa dos eventuais créditos que a contratada tenha direito, até a decisão definitiva, 

assegurada a ampla defesa. 

 

8.3.2. Se a Prefeitura decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será 

devolvido à contratada devidamente corrigido pelo índice oficial do Município. 

 

8.4. O valor das multas aplicadas com fulcro neste item será devidamente corrigido 

até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura Municipal 

de Cabreúva dentro de 03(três) dias úteis da data de sua cominação mediante guia 

de recolhimento oficial. 

 

9. DO SUPORTE LEGAL 

 

9.1. Este contrato é regulamentado pelos seguintes dispositivos legais:  

 

9.1.1. Constituição Federal;  

9.1.2. Constituição do Estado de São Paulo; 

9.1.3. Lei Orgânica Municipal; 

9.1.4. Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93; e 

9.1.5. demais disposições legais passíveis de aplicação, inclusive 

subsidiariamente, os princípios gerais de Direito. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. Não será permitido o início do(s) serviço(s) sem que a CONTRATANTE emita, 

previamente, a respectiva Ordem de Serviço. 

 

10.2. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93, 

bem como outros dispositivos legais previstos na aludida lei. 



 
 

10.3. Para os casos omissos neste contrato, prevalecerão as condições e exigências 

da respectiva licitação e demais disposições em vigor. 

 

10.4. Fica expressamente proibida a subcontratação deste contrato sem a anuência 

da CONTRATANTE. 

 

10.5. A CONTRATADA assume total responsabilidade pela execução integral do 

objeto deste contrato, sem direito a qualquer ressarcimento por despesas 

decorrentes de custos não previstos em sua proposta, quer decorrentes de erro ou 

omissão de sua parte. 

 

10.6. As dúvidas surgidas na aplicação deste contrato, bem como os casos omissos 

serão apreciados pelo Prefeito Municipal de Cabreúva, ouvidos os órgãos técnicos 

especializados, ou profissionais que se fizerem necessários. 

 

10.7. Prevalecerá o presente contrato no caso de haver divergências entre ele e os 

documentos eventualmente anexados. 

 

11. DO FORO 

 

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cabreúva, Estado de São Paulo, para dirimir 

quaisquer questões suscitadas na execução deste contrato e não resolvidas 

administrativamente. 

 

Lido e achado conforme assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, as partes e as testemunhas. 

 

Cabreúva__, de __________de 2022. 

 

Antonio Carlos Mangini 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA, SP 

 
 

 CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

1.)__________________________________ 

 

2.)__________________________________  



 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: ____________________________________________________ 

CONTRATADO: _____________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 

OBJETO: ___________________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o 

acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e 

julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite 

processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 

manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 

cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o 

estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e 

Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão 

publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 

da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de 

então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 

Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão 

cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – 

CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 

conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 

atualizados. 



 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 

consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e 

regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO 

DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 



 

 

 

Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 

eletrônico. 

  

 


