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    ERRATA  
 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013 - SRP 
 

 

A PREFEITURA DE GOIÂNIA, por intermédio de sua Pregoeira e do Secretário Municipal de Administração, tendo em 
vista o que consta nos Processos nº. 52252121/2013 – 51911881/2013 – 51913191/2013, e nos termos da Lei 
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 2.968/2008, 
Decreto Municipal nº 612/2007, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/93 e suas alterações e 
demais legislações pertinentes, informa a ALTERAÇÃO do ITEM 3.6.11, 14.8 e Termo de Referência do Edital do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2013-SRP, conforme disposto: 
 

Onde se lê: 
 

“3.6.11 - Caso sagre-se vencedora, fica obrigada a empresa líder do consórcio ou o representante do 
mesmo a oferecer caução garantia do contrato, em atendimento ao Art. 33 § 1º da Lei 8.666/93.” 

“ 14.8 - Os preços praticados serão fixos e irreajustáveis. ” 

“MEMORIAL 

� NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

... 

Características Técnicas Exigidas para o LOTE 10 

Características do dispositivo: Módulo de Rastreamento de veículo utilizando tecnologia satelital GPS para 
georeferenciamento e localização, e tecnologia celular GSM homologada pela Anatel e pela resolução 245/253 do 
Denatran, protocolo de comunicação (ACP – TCP IP) de alto desempenho, com software de monitoramento de frota 
100% WEB disponibilizado pela internet e solução de módulo de contingência com instalação em máquina desktop 
local, envio de comandos e programação remota dos equipamentos. 

O sistema deverá permitir a localização, comunicação, rastreamento em tempo real dos caminhões/ 
veículos/ equipamentos da frota, o posicionamento on-line de todos os caminhões/ veículos/ equipamentos ou grupos 
de caminhões/ veículos/ equipamentos em mapas digitais com opção de mapas híbridos com fotos digitais, 
desenvolvido em ambiente cliente-servidor com banco de dados MYSQL, que permita múltiplas conexões simultâneas, 
controle de acesso, compatível com sistemas operacionais Windows ou Linux, cadastro de usuários e pontos de 
referência, área restrita, de fácil manutenção, detecção e alerta da ocorrência de eventos, fácil instalação no caso da 
contingência desktop, busca e abertura de mapas de todo o Brasil via Internet e acesso remoto por pen drive. 

Os dispositivos usados terão que ser homologados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e 
Qualidade Industrial – INMETRO. 

Leia-se: 
 

“3.6.11 - Caso sagre-se vencedora, fica obrigada a empresa líder do consórcio ou o representante do 
mesmo a oferecer caução garantia do contrato, em atendimento ao Art. 56 da Lei 8.666/93.” 

 “ 14.8 - Os preços praticados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir 

da data da proposta, nos termos da Lei 10.192/01. ” 
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“MEMORIAL 

� NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

... 

Características Técnicas Exigidas para o LOTE 10 

Características do dispositivo: Módulo de Rastreamento de veículo utilizando tecnologia satelital GPS para 
georeferenciamento e localização, e tecnologia celular GSM homologada pela Anatel, conforme as normas que 
regulamentam a matéria, tendo como parâmetro a resolução 245/253 do Denatran, dentre outras legislações 

pertinentes, protocolo de comunicação (ACP – TCP IP) de alto desempenho, com software de monitoramento de frota 
100% WEB disponibilizado pela internet e solução de módulo de contingência com instalação em máquina desktop 
local, envio de comandos e programação remota dos equipamentos. 

O sistema deverá permitir a localização, comunicação, rastreamento em tempo real dos caminhões/ 
veículos/ equipamentos da frota, o posicionamento on-line de todos os caminhões/ veículos/ equipamentos ou grupos 
de caminhões/ veículos/ equipamentos em mapas digitais com opção de mapas híbridos com fotos digitais, 
desenvolvido em ambiente cliente-servidor com banco de dados MYSQL, que permita múltiplas conexões simultâneas, 
controle de acesso, compatível com sistemas operacionais Windows ou Linux, cadastro de usuários e pontos de 
referência, área restrita, de fácil manutenção, detecção e alerta da ocorrência de eventos, fácil instalação no caso da 
contingência desktop, busca e abertura de mapas de todo o Brasil via Internet e acesso remoto por pen drive. 

“Os dispositivos usados terão de ser certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normatização e Qualidade Industrial – INMETRO”. 

 
As demais condições permanecem inalteradas, bem como o horário de abertura da licitação. 

 
Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais 
informações na PREFEITURA DE GOIÂNIA, Secretaria Municipal de Administração, Paço Municipal - Av. do Cerrado, 
nº 999 - Parque Lozandes, Térreo, Bloco B - Goiânia-GO. FONE/FAX: (62) 3524-6320 e site www.goiania.go.gov.br. 

 
           
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 14 dias do mês de maio de 
2013. 
 

 

                                                                                   Jacqueline Evangelista Mendonça 
                                                                                       Pregoeira Geral 

Valdi Camarcio Bezerra 
             Secretário  

 


