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Termo de Referência

PROCESSO Nº 6024.2020/0008793-5

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço con�nuo de transporte de cargas e distribuição de materiais a ser realizado
pela Supervisão de Almoxarifado , por preço global total mensal, des�nado atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social - SMADS, em caratér excepcional e emergencial, até 31 de dezembro de 2020.

 1.2. A demanda inicial prevê a necessidade de contratação de 02 (dois) ajudantes que acompanharão cada um dos 02 (dois) motoristas dos
veículos responsáveis por seguir os percursos definidos pela Pasta.

 1.3. A prestação de serviços não gera vínculo emprega�cio entre os empregados da Contratada e a Contratante, vedando-se qualquer relação entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1 Considerando que:

 a)  dentre as atribuições ordinárias da Supervisão de Almoxarifado, temos todo o serviço de transporte de carga e distribuição de materiais, insumos
e bens patrimoniais móveis no âmbito da SMADS;

 b) extraordinariamente, em decorrência da pandemia do Covid-19, houve aumento significa�vo da quan�dade de bens e suprimentos a serem
distribuídos aos equipamentos e serviços da Rede Assistencial;

 c)  o caráter essencial dos serviços prestados pela SMADS;

 d) a impossibilidade de atendimento da totalidade das necessidades atuais da Pasta, com a urgência inerente a ela, sem o aumento da quan�dade de
veículos disponibilizada à Supervisão de Almoxarifado;

2.2 Esta Supervisão entende ser imprescindível a suplementação provisória com, pelo menos, mais dois veículos, com um ajudante cada, para o
transporte de carga e distribuição de materiais a ser realizada pela Supervisão de Almoxarifado até 31 de dezembro de 2020, com a finalidade de
atender às necessidades desta Pasta, em caratér excepcional e emergencial, em virtude do aumento significa�vo da demanda em razão
da pandemia do Covid-19, conforme salientado acima;

2.3. Importante ressaltar que,  em 29 de maio de 2019, foi firmado o contrato n. 05/SMADS/2019 entre esta Pasta e a empresa L15 Transportes e
Serviços Eirelli - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 08.827.645/0001-04 , cujo o objeto é "a prestação de serviço de transporte mediante
disponibilização de veículos novos ou seminovos em carater não eventual, com condutor e combus�vel, obje�vando o deslocamento para apoio às
a�vidades tecnico-administra�vas.". Os serviços previstos no referido Contrato serão realizados de acordo com os seguintes �pos de veículos: (a) 01
veículo de transporte de cargas de grande volume; (b) 02 veículos de transporte de cargas de médio volume; (c) 01 veículo de transporte misto de
pessoas e cargas de médio volume;

2.4. O que se pretende contratar são mais 02 veículos de transporte de cargas �po VUC de grande volume, de segunda-feira à domingo, 44 horas
semanais, com condutor, ajudante e combus�vel, nos mesmos moldes da contrato firmado. Ocorre que, no mencionado ajuste não se permite o
pretendido acréscimo, mo�vo pelo qual se faz necessária uma nova contratação.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. Serão alocadas 02 (dois) veículos �po caminhão, do �po VUC, com motoristas e combus�veis;

3.2. Cada veículo deverá ser acompanhado de 01 (um) ajudante e carrinhos para transporte de carga es�pulados em cada caso de forma a executar
mais rápida e eficientemente a carga e descarga dos materiais a serem transportados

3.4. O �po de carga a ser transportada compreende bens patrimoniais, de consumo e demais objetos de propriedade ou interesse da SMADS;

3.5. Os objetos referendados acima não necessitarão submeter-se ao processo de embalagem, uma vez que estarão acondicionados com a proteção
original de fábrica;

3.6. Os serviços descritos neste instrumento poderão ser requisitados  a qualquer momento do dia (inclusive fora do horário comercial) e a qualquer
dia da semana (incluindo sábado, domingo e feriados);

3.7. A empresa contratada deverá apresentar os veículos ora referendados por este Termo de Referência, para início dos serviços, nos locais
designados pela SMADS, no prazo de 01 (um) dia ú�l, contado a par�r da assinatura do contrato;

3.8 Os veículos devem ser subs�tuídos por outro nos dias de rodízio da placa e, ainda, sem necessidade de autorização para trafegar no centro
expandido de São Paulo.

 



4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

4.1 Descrição: Veículo de transporte de cargas de grande volume, de fabricação preferencialmente nacional, cabine preferencialmente na cor branca
ou azul ou vermelha, carroceria preferencialmente na cor cinza ou branca, mínimo de 2 (duas) portas, com dimensões aproximadas de 4,90 metros
de comprimento, 2,30 metros de largura e 2,20 metros de altura, com carroceria �po baú fechado, de alumínio, providos de porta traseira e lateral,
com capacidade aproximada de carga entre 20 (vinte) m3 e 22 (vinte e dois) m3, somente equipamentos normais de fábrica, combus�vel
preferencialmente diesel, condizente com o transporte a que se des�na, para u�lização pelo Almoxarifado na logís�ca desta Secretaria e no
atendimento de emergências que estão sobre sua responsabilidade;

4.2 A empresa contratada deverá re�rar e descarregar a carga a ser transportada de acordo com os locais e condições indicados pela SMADS, sendo
que todo este processo correrá sobre sua exclusiva responsabilidade;

4.3 A área a ser compreendida como limítrofe para a execução dos serviços ora aqui contratados limitar-se-á ao Município de São Paulo, podendo,
contudo, de modo excepcional, abranger o deslocamento para outros municípios, os quais nestes casos, somente poderão ser executados mediante
prévia anuência da Chefia de Gabinete ou pessoa indicada para este fim, ambos da SMADS;

4.4 O transporte de cargas e distribuição de materiais dar-se-á principalmente entre as unidades administra�vas e da rede socioassistencial da
SMADS, as quais estão localizadas em todas as subprefeituras do Município de São Paulo;

4.5 Os endereços das coletas e des�nos das cargas e distribuição de materiais poderão ser alterados, prevendo-se aquisições ou locações de imóveis
por esta Secretaria ou mudanças de unidades administra�vas e/ou da rede socioassistencial a ela vinculadas, prevalecendo o(s) endereço(s)
fornecido(s) no momento da solicitação do(s) serviço(s);

4.6 A empresa contratada deverá estar ciente de que os logradouros a serem atendidos pelos serviços descritos neste TR poderão estar localizados
em áreas de restrição de circulação de veículos de carga no Município de São Paulo, conforme estabelecido por disposições legais municipais
per�nentes à questão;

4.7 Também poder-se-á solicitar os serviços em outros locais que não os referendados no subitem anterior, independente se origem, des�no ou até
ambos os casos;

4.8 No caso de serviços fora do Município de São Paulo, dever-se-á observar toda legislação (federal, estadual e municipal) per�nente direta ou
indiretamente a prestação do serviço requisitada;

4.9 A SMADS fará o reembolso de eventuais despesas com pedágio(s) e estacionamento(s) para guarda dos veículos ocorridas durante deslocamentos
para localidades fora do limítrofe especificado no subitem  acima, os quais deverão ser comprovados mediante apresentação dos dados do
comprovante de pagamento do pedágio e/ou do estacionamento em conjunto com a ficha de serviço e prévia aprovação da Supervisão de Serviços
Gerais. A Unidade de Contabilidade da SMADS manterá empenho mensal de recursos por es�ma�va, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais), reforçado se necessário e com anuência por escrito da Chefia de Gabinete.

 

5. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

5.1. Além das demais obrigações constantes na legislação per�nente, a Contratante obriga-se a:

5.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual, através do servidor especialmente designado, na forma que lhe convier;

5.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

6. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1  Além das demais obrigações constantes em legislação per�nente, a empresa vencedora, além do fornecimento da mão-de-obra, materiais e EPI,
obriga-se à:

1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, na qualidade e quan�dade especificadas no
Termo de Referência e em sua proposta;

2. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que seus empregados ou preposto ocasionarem, dolosa ou
culposamente, que venham causar aos bens da SMADS em decorrência da prestação dos serviços, incluindo-se, também, os danos materiais ou
pessoais a terceiros, a que �tulo for;

3. Responsabilizar-se integral e diretamente pelas infrações de trânsito come�das por seus empregados ou preposto quando na execução dos
serviços objeto deste Termo de Referência, promovendo os pagamentos das multas eventualmente aplicadas nos prazos estabelecidos pelos
órgãos de trânsito;

4. Responsabilizar-se direta e integralmente, em caso de acidente veicular, pela totalidade do valor correspondente aos danos materiais e/ou
indenizatórios, inclusive quando causados a terceiros, quando lhes for atribuída culpa ou dolo pelo ocorrido. A culpa ou dolo serão
comprovados nos termos do item 6.1. "5";

5. Responsabilizar-se, diretamente, pelo pagamento da franquia do seguro veicular, no caso de ocorrência de quaisquer sinistros causados por
seus empregados, durante a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, quando lhes for atribuída culpa ou dolo pelo ocorrido. A
culpa ou dolo serão comprovados nos termos do item 6.1. "5".

6. Providenciar para que seus empregados, em caso de qualquer acidente, diligenciem às autoridades competentes para a realização da
respec�va perícia técnica, sob pena de responsabilização da empresa contratada, independentemente de culpa ou dolo do empregado.

7.  Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

8. Orientar seus funcionários disponibilizados para os serviços objeto deste Termo de Referência para:

a) apresentar-se ao serviço com aparência asseada, cuidando da higiene pessoal e convenientemente uniformizados e iden�ficados mediante
crachá dotado da logomarca da empresa, foto recente e nome facilmente visível.



b) manter reserva no que toca à conversação com as pessoas que transportarem, somente dirigindo-se a elas quando solicitados,
respondendo-lhes sempre de forma polida, gen�l, obje�va e clara.

c) Contatar a fiscalização do contrato para inteirar-se sobre os procedimentos a serem tomados no caso de acidentes com ou sem ví�mas.

d) Não ingerir bebidas alcoólicas enquanto executarem suas a�vidades, tampouco portá-las no interior dos veículos.

f) Não u�lizar aparelhos sonoros no interior dos veículos, tampouco acionar o aparelho de som deles, exceto se solicitado pelo transportado.

g) Somente conduzir servidores da SMADS ou outras pessoas por ela autorizadas.

h) Obedecer fielmente a todas as normas de trânsito.

i) Zelar pelos veículos que conduzir, em especial, pelos seus itens de segurança e limpeza.

9. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

11. Fornecer EPI (equipamento de proteção individual) des�nados à proteção dos funcionários, tais como:

12. a) máscaras;

b) luvas;

c) material de higiene: papel toalha, álcool em gel ou álcool líquido.

 

13. Preencher a ficha diária de u�lização de cada veículo, as quais deverão estar devidamente assinadas pelo motorista e de um representante da
SMADS, contendo horário de apresentação e dispensa de locais visitados, materiais entregues, ocorrências havidas, entre outras possíveis
informações e/ou dados solicitados a qualquer momento pela SMADS, a qual irá fornecer um modelo deste documento a ser seguido pela
empresa contratada.

14. Subs�tuir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante,
devendo iden�ficar previamente o respec�vo subs�tuto ao Fiscal do Contrato;

15. Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante do item anterior;

16. Assegurar a prestação dos serviços contratados, mesmo em caso de greve dos transportes públicos ou qualquer fator superveniente;

17. Atender de imediato às solicitações da Contratante quanto à subs�tuição dos empregados alocados, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigações rela�vas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência;

18. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

19. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

20. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação;

21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quan�ta�vo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório;

22. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços;

23. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, quaisquer irregularidades, falhas ou quaisquer fatos relevantes encontrados na execução dos
serviços, para serem analisados, alterados, suprimidos ou corrigidos, se for o caso;

24. A Contratada obedecerá às normas e os procedimentos internos a�nentes às ro�nas diárias da Contratante;

25. Comunicar à contratante, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de acidentes verificada no curso da execução contratual;

26. Implantar de forma adequada a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços de forma a obter uma operação correta e eficaz,
realizando os serviços de forma me�culosa e constante de acordo com as exigências da contratante;

27.  

Apresentar os veículos, devidamente abastecidos, com motoristas nos locais e horários pré-estabelecidos, sendo que sua dispensa somente
ocorrerá com a autorização por escrito do responsável da SAMDS;

28. Apresentar a documentação referente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA e seguro obrigatório) dos veículos
contratados, conforme requisita este Termo, com prazo de validade em vigor e em conformidade com a legislação vigente, sempre que
solicitado pela SMADS;

29. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administra�va, sobre todo e qualquer assunto de interesse da SMADS ou de terceiros
de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar os empregados nesse sen�do;

30. Providenciar a manutenção preven�va e corre�va, sempre que necessário, de modo a manter todas as condições de operação e
funcionamento do veículo, em conformidade com as especificações do fabricante;

31. A empresa contratada deverá subs�tuir o veículo que for re�rado para manutenção, por outro com pelo menos as mesmas caracterís�cas,
permanecendo disponível a SMADS de forma ininterrupta o mesmo número de veículos contratados;



32. Os veículos disponibilizados estarão sob a guarda e responsabilidade única da empresa contratada, sendo que para os mesmos ficarem em área
própria municipal, fora do horário em que es�ver à disposição da SMADS, deverá haver manifestação por escrito da Chefia de Gabinete, na
qual ficarão consignadas as condições de permanência, que deverão ser acatadas pela empresa contratada;

33. Subs�tuir os veículos e seus acessórios assim que completarem 10 (dez) anos de uso, considerando para efeito de início de contagem de tempo
de uso o ano de fabricação do veículo.

34. Sujeitar-se à avaliação, pela fiscalização da própria SMADS ou de órgão por ela indicado, das condições gerais dos veículos sempre que
solicitado pela SMADS, a qual exigirá a subs�tuição, caso não estejam em condições adequadas de uso.

 

7. FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrada da Nota Fiscal Eletrônica emi�da pelo Contratado e à vista do
atestado de medição.

7.1.1. O pagamento a que se refere o item acima poderá, excepcionalmente, ser antecipado, nos termos do Decreto Municipal n.º 59.362/2020, em
razão da emergência que trata o Decreto Municipal n.º 59.283/20, após a data de entrada da Nota Fiscal Eletrônica emi�da pela empresa Contratada,
e à vista do atestado de medição do Fiscal do Contrato, e outros documentos necessários para o processo de liquidação e pagamento da despesa.

7.2. O pagamento será realizado mediante crédito aberto em conta corrente em nome do Contratado no Banco do Brasil S/A;

7.3. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quan�a devida incidirá correção monetária nos termos do ar�go 74 da Lei Estadual n.º 6.544/89, bem
como juros moratórios, estes à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata tempore, em relação ao atraso verificado;

7.4. Cons�tui condição para realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome do Contratado no CADIN MUNICIPAL, o qual deverá ser
consultado por ocasião da realização de cada pagamento.

8. VIGÊNCIA DO CONTRATO

O contrato terá vigência de 66 (sessenta e seis) dias, a contar do dia 26 de outubro a 31 de dezembro de 2020.

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. Critério de Julgamento: Melhor preço.

9.2. Dispensa de licitação com fundamento no ar�go 24, inciso IV, da Lei Federal n.8.666/93 

9.3. Jus�fica�va para Contratação Direta: Decreto Municipal nº 59.283/2020, que determinou estado de emergência no Município, e na Lei Federal nº
13.979/2020.

9.4. Critérios Técnicos de Habilitação

Critério Jus�fica�va

Preço Melhor preço ofertado

  

  

 

Documento assinado eletronicamente por Bruno Nomelini Matoso, Supervisor(a) Técnico(a), em 22/10/2020, às 13:35, conforme art. 49 da Lei
Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 034656690 e o
código CRC BB86FDDA.
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