MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL-MG
Rua; Alfredo Tormin, 32 – Centro – CEP 38.525-000 – Telefax: (34) 3843-1255 ou 1777
www.estreladosul.mg.gov.br
PROCESSO Nº 50/201750/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 31 - REGISTRO DE PREÇOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL, torna público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação para REGISTRO DE
PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço, cujo
procedimento obedecerá à Lei nº 10.520/2002, os Decreto Estaduais nº 24.649/2003, 26.375/2005, a
Lei Complementar nº 123/2006, o Decreto Estadual nº 32.056/2011 e subsidiariamente à Lei nº
8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus
Anexos.
Data da licitação: 14 de Julho de 2017.
Horário: 08:20 (Oito horas e vinte minutos - horário local)
Endereço: Av. Alfredo Tormim, nº 32 – Centro – Estrela do Sul MG.
1 - DO OBJETO
1.1. O objeto desta licitação é o registro de preços para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
RASTREAMENTO VEICULAR PARA A FROTA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL,
conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital e seus
Anexos.
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado
ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas
as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
2.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou
em processo de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em liquidação, estrangeiras que não
funcionem no País;
2.2.2. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL ou que estejam impedidas ou tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual;
2.2.3. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°,
inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;
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2.2.4. Que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si;
2.2.5. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,
de 1993.
3 - DO CREDENCIAMENTO
3.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação da habilitação, o
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro devidamente
munido de documento que o credencie a participar deste certame, devendo, ainda, identificar-se,
exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.
3.2. Em casos de representação o credenciamento far-se-á através de procuração pública ou
particular, ou, ainda, carta de credenciamento, conforme modelo anexo deste edital, que comprove
os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome da proponente.
3.3. Deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto, contrato social, ou documento
equivalente e da última alteração estatutária ou contratual, devidamente registrado na junta
comercial, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
3.4. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
4 - DA ABERTURA DA SESSÃO
4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados
no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de
credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:
4.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo);
4.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso (conforme
modelo anexo a este Edital, sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006);
4.1.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do
tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva
declaração.
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4.1.3. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados,
indevassáveis e fechados, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os
seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
DA: (Nome da Empresa)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOPPPPPPPP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017
DATA: 14/072017 - HORA: 08:20
ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA”
ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DA: (Nome da Empresa)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017
DATA: 14/072017 - HORA: 08:20
ENVELOPE Nº 02 – “HABILITAÇÃO”
4.2. Aos licitantes interessados fica resguardado o direito de enviar os envelopes de
Credenciamento, Proposta Comercial e Documentos de Habilitação via postal, desde que, sejam
protocolados na Prefeitura Municipal de Estrela do Sul/MG, com toda identificação do licitante e
dados pertinente ao procedimento licitatório em epígrafe e, impreterivelmente, com pelo menos 30
minutos de antecedência ao horário previsto para abertura da sessão pública supracitada.
4.2.1. Todo o procedimento de envio e regularidade das informações e conteúdo dos documentos
referidos no item 4.2 corre por conta e risco do licitante.
4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, ou ao enquadramento
na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte que faz jus ao tratamento diferenciado
da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou à elaboração independente de proposta, sujeitará o
licitante às sanções previstas neste Edital.
5 - DA PROPOSTA COMERCIAL
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5.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e
assinada, como também rubricadas em todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante,
deverá conter:
5.1.1. As características do objeto de forma clara e precisa, indicando marca, fabricante, modelo,
tipo, procedência e demais dados pertinentes, observadas as especificações constantes do Termo de
Referência.
5.1.2. Preço unitário e total por item, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real),
de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo
de Referência.
5.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as
despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto.
5.1.3. Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência.
5.1.4. Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência.
5.1.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da
sua apresentação.
5.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
6 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.
6.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor
preço, para participação na fase de lances.
6.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o
máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos.
6.3.2. Para as empresas com sede fora do Estado de Minas Gerais, em obediência ao que preceitua o
Decreto Estadual Nº 20.210/98, o qual observa o princípio constitucional da isonomia, aludido no
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caput do artigo 3º da Lei 8.666/93, será acrescida em suas propostas de preços a diferença da
alíquota do ICMS.
6.3.3. Para efeitos de classificação, lances e julgamento das propostas, considerar-se-ão os preços
inclusos todos os encargos e impostos, inclusive o ICMS, e a diferença de alíquota no caso de
empresas fora do estado.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor.
7.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item.
7.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para
efeito de ordenação das propostas.
7.3. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa - ME – ou
empresa de pequeno porte - EPP - será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
7.3.1. O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que sejam iguais ou
até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada não seja uma
ME/EPP.
7.3.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas
com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado terá o direito de apresentar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 5
(cinco) minutos.
7.3.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o
estabelecido no subitem anterior.
7.3.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de
5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá
apresentar nova oferta, conforme subitens acima.
7.3.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor classificada no
certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial
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apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, prevalecerá a
classificação inicial.
7.3.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação final
dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro
lugar.
7.3.7. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta e lance, o critério de desempate
será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993 e alterações.
7.3.8. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio em ato público.
7.4. Apurada a proposta final de menor preço, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que
seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições
diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de julgamento da proposta.
8.1.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço unitário por item, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
8.2. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do
preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exeqüibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto, decidindo motivadamente a respeito.
8.3. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento contendo as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, sob pena de não
aceitação da proposta.
8.4. Se for o caso, o Pregoeiro exigirá que o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar apresente imediatamente amostra, para a verificação da compatibilidade com as
especificações do Termo de Referência e consequente aceitação da proposta.
8.4.1. No caso de não haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo
entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será
desclassificada.
8.4.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos,
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise.
8.4.3. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
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8.5. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu
preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
8.6. Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará a
proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda ao Edital.
8.6.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor
preço.
8.7. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua
substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de classificação.
8.8. Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.
8.9. Ao preço do primeiro colocado em cada ítem poderão ser registrados tantos fornecedores que
aderirem ao preço do primeiro, admitida inclusive para complementação da quantidade estimada
para o item, observado a ordem de classificação das Propostas. A confirmação de adesão ao
primeiro menor preço será registrada na própria sessão da Licitação.
8.10. Excepcionalmente, quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as
demandas estimadas, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior,
devidamente justificada e comprovada a vantagem e, as ofertas sejam de valores inferiores ao preço
máximo admitido, poderão ser registrados outros preços.
9. Conhecida à vencedora e para fins de Registro de Preços em cumprimento ao disposto na
legislação regente da matéria, o(a) Pregoeiro(a) consultará as demais classificadas, respeitado a
ordem de classificação das Propostas, se aceitam fornecer ao preço daquela, observado o seguinte
procedimento:
9.1. As proponentes que aceitarem praticar o preço da primeira classificada, manterão a mesma
ordem de classificação obtida na disputa de lances para fins de Registro de Preços e terão abertos os
envelopes contendo a Documentação de Habilitação, a fim de que seja verificado o atendimento às
exigências habilitatórias requisitadas.
9.2. As proponentes que não aceitarem praticar o preço da melhor Proposta serão liberadas, sendo
lhes devolvido o Envelope nº 02 – Documentação de Habilitação.
9.3. Concluído o procedimento de que trata o item anterior, as proponentes classificadas serão
declaradas vencedoras, sendo seus preços registrados para os itens correspondentes, em razão do
menor preço, de acordo com o fixado neste Edital, obedecida à ordem de classificação apurada na
Licitação.
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9.4. Ao valor da primeira colocada em cada item, poderão ser registradas tantas empresas
que aderirem ao preço do primeiro, admitida inclusive, para complementação da quantidade
estimada para o item, observado a ordem de classificação das Propostas. A confirmação de adesão
ao primeiro menor preço será registrado na própria sessão da Licitação.
10 - DA HABILITAÇÃO
10.1. Aceita a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar sua condição
de habilitação, na forma determinada neste Edital.
10.1.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa
oficial.
10.2. Para a habilitação, o licitante detentor do menor preço deverá apresentar os documentos a
seguir relacionados:
10.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
b. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
b.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial
ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n°
103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;
e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
10.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal:
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas-CNPJ;
b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
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c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e quanto à Dívida Ativa da União, admitida
a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei;
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e/ou Estadual, do domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
e. Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) – Certidão Negativa de Débito para
com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação para com a Seguridade
Social, ou ainda prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando
em litígio;
f. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de
Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
10.2.2.1. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte,
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.
10.2.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação judicial, ou
de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu
domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida
há no máximo 90 (noventa) dias antes, contados da data da sua apresentação;
b. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
b.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
b.2. As empresas constituídas a menos de 01 ano deverão apresentar cópia do balanço de abertura
ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura.
b.3. No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não se exigirá da
microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício social;
10.2.4. Relativos à Qualificação Técnica:
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a. Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional do objeto licitado, em
plena validade, se houver;
b. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
10.2.5. Documentos Complementares:
a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para
a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital;
b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme
modelo anexo a este Edital.
10.3. A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida do licitante de acordo com o vulto e
a complexidade de cada item.
10.3.1. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente,
sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
10.4.1. Na hipótese de algum documento estar com o seu prazo de validade vencido, e caso o
Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante
deverá apresentar imediatamente documento válido que comprove o atendimento às exigências
deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.
10.4.2. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato
impeditivo da habilitação.
10.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer
dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas
e empresas de pequeno porte.
10.5.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento
da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
10.6. Para fins de habilitação, o Pregoeiro deverá certificar a autenticidade das certidões emitidas
eletronicamente ou poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras de certidões, em sítios
oficiais;
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10.7. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
10.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.
10.9. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
10.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
10.10.1. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte,
havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo
de 02 (dois) dias úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.10.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida
pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou
prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.
10.10.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da
fase recursal.
10.10.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou
revogar a licitação.
10.11. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes presentes,
os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento,
devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os licitantes presentes.
11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 dias,
a contar da solicitação do Pregoeiro.
11.1.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
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11.1.2. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do
licitante vencedor, para fins de pagamento.
11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
12 - DOS RECURSOS
12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata
e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para
apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.
12.1.1. Caso o licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte com restrição na
documentação de regularidade fiscal, o prazo a que se refere o subitem anterior iniciar-se-á após o
decurso da fase de regularização fiscal.
12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
12.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade
competente quando mantiver sua decisão.
12.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.
12.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o caso,
importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.
12.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
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14 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. Homologado o resultado da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 2 (dois) dias, contados a
partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
14.1.1. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
14.2. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
15 - DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
15.1. Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, dentro do prazo de validade da Ata de
Registro de Preços, será firmado Termo de Contrato, cujo prazo de vigência será de 6 (seis) meses,
contados da data da assinatura do mesmo, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666, de
1993.
15.2. O fornecedor registrado terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o
caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração.
15.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a contratante verificará
as condições de habilitação e qualificação da contratada, devendo a comprovação da manutenção
ser anexada ao processo.
15.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde
que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta,
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.
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15.5. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 65,
da Lei nº 8.666/93.
15.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
15.7. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando
ciência à Administração.
16 - DO PREÇO REGISTRADO
16.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de
Preços;
16.2. Os preços poderão ser realinhados nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para
menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do Inciso II
e 20 do § 5º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações, mediante os procedimentos estabelecidos no
Art. 15 e seguintes, do Decreto Estadual nº 26.375/2005;
16.3. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre o realinhamento dos preços ou cancelamento do
preço registrado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente
justificado no Processo.
16.4. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente
estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço,
resguardada a compensação prescrita, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidades ou determinar a negociação;
16.5. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a
Prefeitura Municipal de Estrela do Sul, notificará o fornecedor com o primeiro menor preço
registrado para o item ou lote, visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do
mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações;
16.5.1. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Administração formalmente
desonerará o fornecedor em relação ao item ou lote e cancelará o seu Registro, sem prejuízos das
penalidades cabíveis;
16.5.2. Simultaneamente, procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de
classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação;
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16.6. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido, poderá mediante requerimento
devidamente instruído, pedir Realinhamento de Preços ou o cancelamento de seu Registro.
16.6.1. A comprovação, para efeitos de Realinhamento de Preços ou do pedido de Cancelamento do
Registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços
inicialmente pactuados, mediante juntada de Planilha de Custos, Lista de Preços de Fabricantes,
Notas Fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc., alusivas à data da apresentação da Proposta
e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
16.7. O Realinhamento será precedido de pesquisa prévia no mercado fornecedor, Banco de Dados,
Índices ou Tabelas Oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de
mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de graduar a justa remuneração do
serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido;
16.8. Preliminarmente, o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de
estabelecer negociação visando à manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se
preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados,
respeitando a ordem de classificação;
16.8.1. Frustrada a negociação da manutenção do preço originalmente oferecido, o Órgão
Gerenciador abrirá prazo para apresentação de novas Propostas, observado o seguinte:
16.8.1.1. as Propostas com os novos preços deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue na
data, local e horário previamente determinado;
16.8.1.2. o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço inicial apresentado em
Proposta e o preço de mercado vigente à época da Licitação, sendo registrado o de menor valor;
16.8.2. Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não
aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de
Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de
penalidade.
16.8.3. Na fase da negociação de realinhamento de preços, ficará a empresa licitante condicionada a
atender as solicitações de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados,
ficando garantida a compensação dos valores dos materiais já entregues, caso do reconhecimento
pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
16.9. Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser consignado
através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as empresas vinculadas.
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16.10. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo
de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata
quando:
16.10.1. A fornecedora não formalizar o Contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar
o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata, sem justificativa
aceitável;
16.10.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
16.10.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na
negociação;
16.10.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos
elencados no Art. 77 e seguintes, da Lei nº 8.666/83;
16.10.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado;
16.11. O cancelamento do preço registrado induzirá na convocação do fornecedor com classificação
imediatamente subseqüente.
16.11.1. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo Processo,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação;
16.12. Na ocorrência de cancelamento de Registro de Preço para o item, poderá o Gestor da Ata
proceder à nova Licitação para a aquisição do material, sem que caiba direito de recurso.
17 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e
na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso.
18 - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência e na
minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso.
19 - DO PAGAMENTO
19.1. O prazo para pagamento será de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
19.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
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19.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para a Contratante.
19.4. Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da
Contratada, especialmente quanto à regularidade fiscal, que poderá ser feita em sites oficiais,
devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
19.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
19.6.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
19.7. O pagamento será efetuado por meio de Autorização de Pagamento, mediante depósito em
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.
19.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a Autorização de
Pagamento.
19.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
19.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data
do efetivo pagamento.
20 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações previstas no art. 7º da Lei nº
10.520/2002, e no art. 20 do Decreto Estadual nº 26.375/2005, ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
b. Cancelamento do preço registrado;
c. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL por prazo de até dois anos.
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20.1.1. As sanções acima previstas poderão ser aplicadas cumulativamente.
20.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei
nº 10.520, de 2002, e no Decreto Estadual nº 26.375/2005, ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b. Multa:
b.1. Moratória de 1% (um por cento) por dia útil de atraso injustificado sobre o valor da prestação
em atraso, até o décimo dia;
b.2. Compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida ou
da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor, podendo ser cumulada
com a multa moratória;
c. Rescisão unilateral do contrato, após o décimo dia de atraso;
d. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTRELA DO SUL, pelo prazo de até dois anos;
e. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual e descredenciamento do
Registro Cadastral do Estado pelo prazo de até cinco anos;
f. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
g. Pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL, enquanto não adimplida a obrigação, no
caso do fornecedor não recolher as multas previstas neste subitem, no prazo estabelecido.
20.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da
Lei nº 8.666, de 1993.
20.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
20.5. As sanções acima previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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21.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
21.2. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
21.3. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
21.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão pública do
pregão.
21.5. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em
face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
21.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
21.8. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.estreladosul.mg.gov.br,
e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. Alfredo Tormin, nº 32, nos dias úteis, no
horário das 08:00 horas às 17:30 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
21.9. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor
se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 5°, III,
da Lei n° 10.520, de 2002.
21.10. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária da
Comarca de Estrela do Sul/MG, com exclusão de qualquer outro.
21.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo I – Rosto da proposta e planilha do quantitativo dos objetos;
Anexo II – modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
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Anexo III – modelo de declaração (Inciso XXXIII do art. 7º da CF);
Anexo IV – modelo de declaração de inexistência de fatos superveniente impeditivo da habilitação;
Anexo V – credenciamento (procuração);
Anexo VI – Minuta do Contrato Administrativo;
Anexo VII – Minuta da ata de registro de preços;
Anexo VIII - Termo de Referência.

Estrela do Sul/MG, 30 de Junho de 2017.

Rafaela Cristina da Silveira
PREGOEIRO
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(Utilizar preferencialmente Papel Timbrado da empresa e Carimbo do CNPJ)

ANEXO I
PROCESSO Nº 50/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017

Rosto Proposta Preços
Razão Social do Licitante: _________________________________________________________
CNPJ: ______________________________

Insc. Estadual: __________________________

Endereço: ______________________________________________________________________
Cidade: __________________________________ Estado: ______________________________
Telefone: _______________ Fax: ______________ e-mail: ______________________________
INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS

Banco: ____________________ Agência: ___________ Conta: __________________
Identidade: _____________________________ Orgão Expedidor: _______________________
Estado Civil: ____________________________ Nacionalidade: _________________________
C.P.F: __________________________ e-mail: ________________________________________
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ANEXO I
Os itens abaixo pertencem ao processo 000050/2017
Sequencia

Código

Descrição

UND

QTD

1

12416

UN

10

2

12415

INSTALAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES
GPRS, MODELO GV55, PLATAFORMA FULL TIME,
EM REGIME DE COMODATO.
MONITORAMENTO REMOTO 24 HORAS DE
VEÍCULOS RASTREADOS, CONTENDO
LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL, ATUALIZADA
A CADA 40 SEGUNDOS; IDENTIFICAÇÃO DAS
ROTAS PERCORRIDAS; INFORMAÇÕES SOBRE A
VELOCIDADE DO VEÍCULO E PERFIL DE
DIREÇÃO DO CONDUTOR (FREADAS BRUSCAS,
EXCESSO DE VELOCIDADE ETC.; CONTROLE DE
HORÁRIOS DAS ROTAS E DOS HORÁRIOS QUE O
VEÍCULO FOI LIGADO/DESLIGADO; TRAÇAR
CERCA ELETRÔNICA PRA A ROTA, OU SEJA,
TRAÇAR O CAMINHO QUE O VEÍCULO DEVERÁ
PERCORRER. CASO O MESMO ULTRAPASSE
ACERCA DELIMITADA, A CENTRAL É
COMUNICADA IMEDIATAMENTE; DEFINIR
ÁREAS DE RISCO (LOCALIDADES DE RISCO
ONDE O VEÍCULO NÃO POSSA TRAFEGAR) E
LIMITE (ÁREA LIMITE ATÉ ONDE O VEÍCULO
POSSA TRAFEGAR); BLOQUEIO IMEDIATO DO
APARELHO EM CASOS DE ROUBO; ATIVAÇÃO E
BLOQUEIO DE SISTEMAS INTERNOS, COMO
SOM, LUZES, AR, CAÇAMBAS ETC.; ALERTAS DE
MOVIMENTOS PERIGOSOS COMO PONTO
MORTO, REBOQUE ETC.; ALERTAS DE CABO DE
BATERIA PARA QUE NÃO OCORRA AUSÊNCIA
DE SINAL; RELATÓRIOS DIVERSOS DE ATÉ 01
(UM) ANO ANTERIOR; CONTROLE HORAS
TRABALHADAS / HORAS EXTRAS, ENTRE
INÚMERAS OUTRAS OPÇÕES.

MS

10

Vlr. Médio

Vlr. Total

TOTAL GERAL

Observações;

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos
acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para
esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.
Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta
empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
Assinatura: ____________________________________________ Data: ____/____/________
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ANEXO II
DECLARAÇÃO
Processo nº: 50/2017
PREGÃO PRESENCIAL nº: 31/2017
(Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação)

Prezados Senhores,
_________________________________________, inscrito no CNPJ nº _____________ por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de
Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no
item 5.1 do Capítulo V do Edital, que Atende Plenamente aos Requisitos de Habilitação, conforme
exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Datado aos _____ dias de _______________ de _______.

___________________________________________________
Assinatura, Nome, Cargo e Função
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa).

DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________
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ANEXO III

DECLARAÇÃO
Processo nº: 50/2017
PREGÃO PRESENCIAL nº: 31/2017
(Inciso XXXIII do art. 7º da CF)

Prezados Senhores,
_________________________________________, inscrito no CNPJ nº. _____________ por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de
Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
Datado aos _____ dias de _______________ de _______.

___________________________________________________
Assinatura, Nome, Cargo e Função.
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO
Processo nº: 50/2017
PREGÃO PRESENCIAL nº: 31/2017
(Modelo de Declaração de Inexistência de).
Fato Superveniente (Impeditivo da Habilitação)

(NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CNPJ No_______
_________________________________, sediada ____________________ (endereço completo)
____________________________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório nº 50/2017, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

ESTRELA DO SUL /MG___________/__________/_______________

(a) ____________________________________________
nome e número da identidade do declarante
Nº DO CNPJ
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ANEXO V
CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO
Processo nº: 50/2017
PREGÃO PRESENCIAL nº: 31/2017
A _______ (nome da proponente) ___________________, CNPJ nº _______________, com sede à
_________________________, nº ______, Bairro _________, cidade _________________, neste
ato representada pelo (s) (sócios ou diretores com qualificação completa – nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), nomeia e constitui seu (s) Procurador (es) o
Senhor (es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere (m)
amplo (s) e geral (ais) poderes para, junto ao Município de Estrela do Sul, MG, praticar os atos
necessários com vistas à participação do outorgante na licitação, modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº 31/2017, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda,
poderes especiais para desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e demais
condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação,
podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo
por bom, firme e valioso.

____________________, ____ de _____________ de _____.
(Reconhecer firma)
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/ 2017
INSTRUMENTO
CONTRATUAL
OBJETIVANDO
A
__________________ DESTA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O
ANEXO I, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ESTRELA
DO SUL E A EMPRESA ________________________________.
CLÁUSULA PRIMEIRA – PARTES E FUNDAMENTO
1.1) CONTRATANTE – O MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL-MG, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede na Rua Alfredo Tormin nº 32, Centro - Centro, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica, sob o nº 18.592.162/0001-21, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal DAYSE MARIA SILVA GALANTE, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade.
1.2)

CONTRATADA

–

________________________________,

com

sede

na

________________________nº. _______ , ________________, na cidade de _____________,
Estado de __________________, inscrita no CNPJ sob nº ______________________.
1.3) FUNDAMENTO – A presente contratação fundamenta-se no Processo Administrativo nº.
__________/2017 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. ___________/2010, homologado
em ____de ___________de 2017, e na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO, ESPECIFICAÇÕES, NORMAS DE EXECUÇÃO.
2.1) OBJETO – Prestação de serviço de rastreamento veicular para a frota municipal de Estrela do
Sul Conforme especificações no anexo I, para atender as necessidades deste município.
2.1.2) ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:
2.1.2.1) Executar o objeto de Prestação de serviço de rastreamento veicular para a frota municipal
de Estrela do Sul conforme as normas da ABNT e especificações no anexo I, para atender as
necessidades do município.

2.2) NORMAS DE EXECUÇÃO – A empresa contratada para execução do objeto deverá iniciálos após a homologação do Sr. Prefeito e solicitação da Secretaria competente, devendo a contratada
entregá-los dentro do Menor Preço e no local determinado pela Secretaria, prestando rigorosa
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observância às normas, ordens e no estabelecido dos documentos a seguir relacionados,
todos integrantes do processo licitatório e agora deste contrato como se transcritos fossem na
íntegra:
2.2.1) Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL nº. 31/2017;
2.2.2) Proposta da contratada;
2.2.3) A execução do objeto será sob regime de Menor Preço .
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR GLOBAL E FORMA DE PAGAMENTO
3.1)

VALOR

GLOBAL

–

O

valor

global

deste

contrato

é

de

R$___________

(__________________________________);
3.2) FORMA DE PAGAMENTO:
3.2.1) - O pagamento referente á execução do objeto, será efetuado em até 30(trinta) dias, contados
da emissão da nota fiscal.
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO
4.1) O prazo de vigência do contrato será compreendido entre as assinaturas e devendo encerrar-se
em ____de _______________de 2017.
CLAUSULA QUINTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
5.1 - A Secretaria competente expedirá à empresa vencedora desta licitação, ordem de objetos,
contendo a quantidade e a descrição do objeto a ser executado.
CLÁUSULA SEXTA – RECURSOS
6.1) Para atender as despesas decorrentes desta contratação, serão utilizados os recursos
provenientes da dotação orçamentária constante no orçamento de 2017:
FICHA: - ........... -

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
7.1) DO CONTRATANTE:
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7.1.1) paralisar ou suspender a qualquer tempo, a execução do objeto licitado, de forma
parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo do objeto entregues;
7.1.2) atender dentro do prazo previsto a solicitação da secretaria competente;
7.1.3) efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos neste contrato.
7.2) DA CONTRATADA:
7.2.1) devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua entrega, expressas em
cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade
com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam;
7.2.2) entregar o objeto no prazo previsto conforme solicitação;
7.2.3) Arcar com todas as despesas com estádias, refeições e deslocamentos, que forem
necessárias para a entrega do objeto;
7.2.4) responder pelo ressarcimento de danos causados diretamente à Administração,
decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
possibilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante;
7.2.5) manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
(Subcláusula Única) A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais, securitários e comerciais não transferem à Administração Pública a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO
8.1) O Contratante reserva-se o direito de fiscalizar o objeto licitado, podendo para isso;
8.1.1) ordenar a imediata paralisação, bem como a substituição do objeto da Contratada;
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8.1.2) sustar os pagamentos das faturas no caso de inobservância de qualquer exigência
quanto ao cumprimento do contrato.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
9.1.) I - O CONTRATADO obriga-se a proporcionar à Administração o mesmo
atendimento dispensado aos demais clientes.
9.1.2 - O CONTRATADO obriga-se a entregar o objeto dentro do prazo previsto pela
contratante.
9.1.3 - O CONTRATADO obriga-se ao reconhecimento dos direitos da Administração em
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666/93.
9.2) - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.2.1 - Obriga-se a CONTRATANTE ao pagamento dos valores devidos nos prazos
estabelecidos.
Subcláusula Única) A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais, securitários e comerciais não transferem à Administração Pública a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO
10.1) O Contratante reserva-se o direito de fiscalizar o objeto licitado conforme anexo I,
podendo para isso;
10.1.1) Ordenar a imediata paralisação, bem como a substituição do objeto que se
verificarem falhas.
10.1.2) Sustar os pagamentos das faturas no caso de inobservância de qualquer exigência
quanto ao cumprimento do contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – MODIFICAÇÕES E REAJUSTES
11.1) Qualquer modificação de forma, qualidade ou quantidade (supressão ou acréscimo de
novos valores), bem como prorrogação de prazo das mercadorias licitadas, poderá ser determinado
pelo Contratante através de comprovante de sua distribuidora constando o percentual do reajuste,
atendido o disposto no artigo 65, inciso alínea “d” § 1º da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES
12.1) Caso a empresa vencedora se recuse a cumprir as obrigações assumidas no presente
Contrato ou venha a fazê-lo em desacordo com o Edital, à Prefeitura Municipal de Estrela do Sul
fica reservado o direito de aplicar as penalidades de advertência, multa ou suspensão do direito de
licitar na PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL.

12.2) As multas, caso aplicadas, serão de acordo com a legislação em vigor e obedecerão
aos seguintes critérios:
12.2.1) Será aplicada multa de 2%(dois por cento) sobre o valor total dos itens entregues em
desacordo com a especificação solicitada, em favor da Prefeitura Municipal de Estrela do Sul –
MG.
12.2.2) Será aplicada multa de 1%(um por cento) ao dia útil por atraso na entrega dos
materiais, calculada sobre o valor do item em questão, contada a partir da data limite para a
respectiva entrega.
12.2.3) O valor das multas aplicadas poderão ser glosados nos pagamentos da contratada, que
concorda com este termo mediante a assinatura deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – RESCISÃO
13.1) O contrato poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente
por parte do contratante, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos
elencados nos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – CASOS OMISSOS
14.1) Os casos omissos assim como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei 8.666, de
21.06.93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça
aqui menção expressa.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – FORO
15.1) Fica eleito o foro da Comarca de Estrela do Sul/MG, para dirimir quaisquer dúvidas
provenientes do presente contrato, que de outra forma não sejam solucionadas, com expressa
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renúncia das partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter por mais privilegiado que
este seja.
E por estarem plenamente acordes com todas as cláusulas e condições aqui consignadas, assinam o
presente instrumento, perante as testemunhas signatárias em 03 (três) vias de igual teor e forma para
que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir o presente tão inteira
e fielmente como nele se contém, em todas as suas cláusulas e condições, por si e sucessores.
Estrela do Sul-MG, ____de ____________de 2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL
Dayse Maria Silva Galante
Contratante
_______________________________________
Contratada
Testemunhas:
1. _________________________________
_________________________________
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ANEXO VII
MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º .........
A Prefeitura Municipal de Estrela do Sul, com sede na Rua Alfredo Tormin, nº 32, Centro, na
cidade de Estrela do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.439.489/0001-77, neste ato representada
pela Prefeita Municipal, Dayse Maria Silva Galante, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de pregão presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., publicada no ...... de
...../...../20....., processo administrativo nº ........, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s)
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e em conformidade
com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de
serviço de ........ , especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo
...... do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Item
Ou
Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)
lote
do
TR
Especificação Unidade de Valor
Valor Frequência Periodicidade Garantia
medida ou Unitário global
tarefa
ou total

3.

VALIDADE DA ATA
3.1.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir
do(a)................................, não podendo ser prorrogada.

4.

REVISÃO E CANCELAMENTO
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4.1.
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos
preços registrados nesta Ata.
4.2.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.3.
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1.
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5.2.
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
4.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
4.7.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.7.1.

descumprir as condições da ata de registro de preços;

4.7.2.
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3.
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
4.7.4.
sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.8.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.9.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
4.9.1.

por razão de interesse público; ou

4.9.2.

a pedido do fornecedor.

5. CONDIÇÕES GERAIS
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5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do
certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto
n. 7.892, de 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Local e data
Assinaturas
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)
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ANEXO VIII
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 50/2017
PREGÃO PRESENCIAL/Registro de Preços nº. 31/2017
1. OBJETO:
1.1 - Constitui objeto do presente edital a Contratação de empresa especializada em serviços de
rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via GPS e GSM(GPRS), implantação de sistema
de acompanhamento, localização e imobilização automática de 10 (dez) veículos e prestação de
serviço de posicionamento por satélite (GPS), em tempo real e ininterrupto, para o controle de
veículos da frota do Município de Estrela do Sul, incluindo o fornecimento de equipamentos a título
de comodato, componentes e licença de uso de software, e os respectivos serviços de instalação,
configuração, manutenção, capacitação e suporte técnico e garantia de funcionamento, destinados à
frota de veículos desta administração.
1.2 - A contratação do serviço de rastreamento e monitoramento veicular será realizada de acordo
com este Termo de Referência, após autorização específica do Setor Responsável.
2 - JUSTIFICATIVA:
2.1 - A contratação de empresa para a prestação de serviço de rastreamento e monitoramento
veicular, irá contribuir de forma significativa para a gestão da frota de veículos do Município de
Estrela do Sul, bem como suprir a necessidade de um controle efetivo das rotas realizadas durante
as atividades afins do Município, visando à redução de custos por uso inapropriado de veiculo
como, controle de gastos com combustível, controle de excesso de velocidade, controle de
manutenção de frota, controle de violação de percurso pré-definido, controle de entrada e saída de
veículos entre outro.
2.2 - Da mesma forma, enfatizamos que a contratação de tal objeto destina-se também à prevenção
de roubos, furtos, sinistros e outros eventos que possam vir a causar perdas ou danos ao erário
público, de outra feita, o objeto em questão destina-se também a um maior controle de custos dentro
do conceito de convergência de Rastreamento/Localização, aumentando assim a produtividade da
frota do Município.
3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS:
DAS CARACTERÍSTICAS OFERECIDAS: Para a participação no certame, a empresa licitante
deve oferecer obrigatoriamente equipamento que atenda às seguintes características:
a) O Sistema de Rastreamento deverá permitir o gerenciamento da segurança e controle logístico,
relacionados à utilização dos veículos e segurança de seus ocupantes, bem como permitir a
localização e acompanhamento dos veículos em tempo real.
b) Estrutura de tráfego e armazenamento de dados criptografados em redundância.
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c) Permitir a configuração de pelo menos 2 (dois) IP(s) endereçando os dados do veículo
para no mínimo 2 servidores distintos, em áreas geográficas diferentes, assegurando a redundância
de comunicação de dados do sistema.
d) Fornecer todo o material para o funcionamento pleno do serviço de monitoramento. e) A
comunicação de dados entre o veículo e a Sistema de Rastreamento deverá ser realizada através do
serviço de telefonia celular digital com tecnologia GSM, prioritariamente através do canal de dados
GPRS e contingência com comunicação DTMF pelo canal de áudio GSM.
f) O sistema de rastreamento deverá ser composto por um MÓDULO AVL/GPS/GSM, instalado
em cada veículo da frota.
g) Os equipamentos disponibilizados a título de comodato deverão estar em perfeitas condições de
uso contínuo, cabendo a CONTRATADA a sua substituição incondicional em 24 (vinte e quatro)
horas após a abertura de chamado, quando solicitado assistência técnica no local, sempre no modo
presencial. Caberá a contratada o acionamento da garantia dada pelo fabricante dos equipamentos.
h) Deverão ser apresentados prospectos, folder indicando os equipamentos que serão instalados nos
veículos. Todos os documentos deverão vir em língua portuguesa. No caso de origem estrangeira
deverá vir acompanhado de tradução juramentada.
3.2 - DO EQUIPAMENTO:
3.2.1 Detalhamento do equipamento. O equipamento deverá apresentar:
a) Localização por GPS;
b) Comunicação por GPRS;
c) Acionador de Pânico;
d) Imobilizador do veículo;
e) Sirene.
3.2.2 Especificações:
a) Cada rastreador - MÓDULO AVL/GPS/GSM, deverá conter seu respectivo gabinete com modem
Quadriband, GPS Supersense, antena GPS/GPRS, corte de combustível, sirene temporizada,
acionador de pânico, entrada para alarme automotivo, bem como demais materiais utilizados para o
funcionamento dos equipamentos.
3.2.3 Gerenciamento e Manutenção:
O gerenciamento será via Web, com tecnologia GPS e GSM/GPRS, permitindo LBS (Location
Based Service), conforme os seguintes requisitos:
a) Web site seguro (https);
b) Acesso via login e senha;
c) Visualização dos veículos em mapas ou fotos georreferenciadas;
d) Serviço disponível 24 horas.
e) Controle: - Velocidade com envio programado de e-mails, violação do percurso, através da
visualização do veículo no mapa, excesso de velocidade; - Cerca eletrônica (áreas onde o veículo
não pode sair ou não pode entrar). - Pontos de Referência e ou Interesse. - Marcha Lenta (tempo em
que o veículo ficou ligado com velocidade zero). - Início e final do turno de trabalho. - Tempo
parado no turno de trabalho. - Distância percorrida no turno de trabalho. - Sistema de proteção de
ponto de referencia; - Sistema de controle de gastos; - Controle de manutenção (pneu, óleo e etc.) Controle de entrada e saída;
f) Armazenamento dos dados por 60 dias.
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g) Permitir relatórios gerenciais tais como cerca eletrônica, eventos, histórico de posições,
referenciais, resumo de viagem, entre outras.
h) Criação de referências.
i) Permite acesso rastreamento por celular.
j) Manutenção preventiva, com envio programado de e-mails informando futuras ações de
prevenção, de acordo com a quilometragem do veículo.
k) Painel de Controle com comandos de atuadores e sensores liberados na Web para envio de
comandos de bloqueio do veículo, sirene e recebimento de acionador de pânico.
m) Possuir bateria backup;
n) Possuir capacidade 200 (duzentas ) cercas virtuais embarcadas;
o) Capacidade de operação com 3 (três) opearadoras distintas;
p) Rele de bloqueio em caso de roubo;
3.3 - Instalação e Configuração do equipamento:
A empresa vencedora deverá apresentar ao Município de Estrela do Sul, a ferramenta de
monitoramento, bem como demonstrar funcionalidades, de forma que venha a promover o
aprendizado na utilização das facilidades oferecidas pelo sistema. A empresa deverá apresentar
relatórios de dados constando o posicionamento do veículo monitorado, rotas realizadas, pontos em
que o veículo permaneceu em situação estacionária, bem como o tempo decorrido e a forma como
este em que este permaneceu durante a mesma (desligado ou com motor em marcha lenta). A
empresa deverá ainda disponibilizar ao Município de Estrela do Sul meios de acompanhamento do
monitoramento e rastreamento dos veículos de sua frota, bem como o acesso à ferramenta de
trabalho dos relatórios oferecidos pela mesma, ou seja, planilhas em configurações que possam vir a
ser utilizadas de maneira aberta pelo Município, a fim de facilitar a manipulação da planilha e a
conferência dos dados apresentados.
3.4 - Da segurança oferecida pelo equipamento:
Da mesma maneira a empresa deverá garantir que os equipamentos disponibilizados pela
contratada, tenham proteção contra intervenções não autorizadas, garantindo proteção contra
inversão de polaridade e identificação dos equipamentos não cadastrados no sistema e que
requisitem conexão nos servidores de rastreamento.
4 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
4.1- A empresa a ser Contratada para prestar os serviços em questão deverá colocar à disposição da
Prefeitura Municipal de Estrela do Sul pessoal habilitado à realização dos serviços contratados.
4.2 - Não será permitido terceirização de serviços destinados a instalação de módulos e manutenção.
4.3 - A Contratada deverá prestar os serviços descritos 24 (vinte e quatro) horas por dia e sete dias
por semana.
4.4 - A Contratada poderá cobrar taxa de instalação por modulo de rastreamento instalado, devendo
estes custos ser incluídos no valor global da proposta.
4.5 - No caso de substituição de veículo por parte da Prefeitura Municipal de Estrela do Sul a
Contratada deverá transferir o modulo de rastreamento, sem ônus para a contratante.
4.6 - A Contratada, em relação aos equipamentos entregues, obriga-se a:
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a) Responsabilizar-se pela origem dos equipamentos cedidos a Contratante, os mesmos
deverão ser Equipamentos Homologados pela ANATEL;
c) Providenciar vistoria, quando necessário;
d) Providenciar a reposição ou a substituição, ou atualização quando necessário;
e) Providenciar a substituição de equipamentos danificados por danos causados por eventos
atmosféricos e causas inerentes ao manuseio da Contratante, sem ônus adicional.
4.7 - Os compromissos básicos assumidos pela Contratada são:
a) Operar como uma organização completa e independente, fornecendo todos os instrumentos,
ferramentas e mão de obra necessária à execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus
adicional a Contratante;
b) Executar os serviços contratados observando as normas adotadas pela Contratante, quando prévia
e expressamente formalizadas à Contratada;
c) Executar os serviços ao nível de interesse da Contratante;
d) Orientar a Contratante quanto ao melhor uso dos equipamentos;
e) Manter técnicos em serviço com qualidade técnica;
f) Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados;
g) Assumir a responsabilidade pela boa execução deste contrato;
h) Possuir nº telefone fixo, celular e identificador de e-mail para abertura de chamados, suporte e
plantão nos finais de semana e feriados garantindo a execução dos serviços contratados.
i) Possuir responsável técnico na cidade de Estrela do Sul para efetuar o atendimento;
j) Constatada qualquer irregularidade ou interrupção do serviço contratado a Contratada deverá
saná-lo no prazo máximo de 04 (quatro) horas após a abertura do chamado.
k) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação;
l) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência
desta Contratante.
5 – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:
5.1 - A empresa vencedora deverá arcar com todas as despesas para fornecimento do equipamento,
instalação dos mesmos, do software utilizado, configuração e demais despesas que se fizerem
necessárias ao cumprimento integral do objeto do presente termo. Ainda em relação ao
equipamento, a empresa deverá realizar sua manutenção e consertos que se fizerem necessários,
num prazo de 24 horas, a partir da data em que for comunicada.
5.2 - A empresa contratada deverá ainda trocar qualquer equipamento que demonstrar defeitos ou
imperfeições durante o uso. Durante a manutenção do veículo que acarrete a paralisação de suas
atividades, a empresa contratada deverá suspender a cobrança da mensalidade do serviço de
monitoramento e rastreamento do mesmo, pelo tempo que se fizer necessário.
5.3 - Apresentar preço unitário de instalação e manutenção, a fim de que possa ser acrescido ou
subtraído o número de veículos, se for o caso.
5.5 - A empresa vencedora deverá manter o sigilo das informações fornecidas e apuradas, sob pena
de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto da Entidade
Contratante ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão do objeto do contrato, devendo
orientar seus empregados neste sentido.
6 – DOS PRAZOS:
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6.1 - O início da execução do objeto deverá ocorrer imediatamente a partir da assinatura e
publicação do contrato.
6.2. Dos Prazos para Instalação:
O prazo para instalação de hardware, software e configuração de rede e treinamento do objeto deste
termo de referência é de 30 dias corridos a contar da assinatura do contrato.
6.3 O presente contrato será pelo prazo de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitando-se a 60 (sessenta) meses, de acordo com a
Lei 8.666/93.
7 - DA FISCALIZAÇÃO.
7.1 - A Contratante exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução dos serviços objeto deste
contrato, a qualquer hora, sendo a mesma realizada individual ou conjuntamente para todos os
efeitos;
7.2 - A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, por qualquer
irregularidade cometida.
8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
8.1 - Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto;
8.2 - Designar servidor, do seu quadro de pessoal, para exercer a fiscalização dos serviços
contratados e atestá-los;
8.3 - Notificar durante o processo de instalação por telefone ou identificador de e-mail a Contratada,
a respeito de qualquer irregularidade constatada na prestação dos serviços;
8.4 - A Contratante, em relação aos equipamentos recebidos, obriga-se a:
a) Usar, administrar e zelar, obrigando-se a mantê-los, sob sua guarda e segurança, em perfeitas
condições de uso, conservação, até a sua efetiva restituição à Contratada, não deverá cedê-los, a
qualquer título a terceiros, sem prévia anuência (escrita) da Contratada;
b) Em caso de roubo, furto ou extravio, ou ainda, danos ocorridos por acidentes causados por
servidores / usuário a Contratante comunicará imediatamente à Contratada para efetuar a reposição
necessária ao perfeito funcionamento dos serviços;
c) Manter o módulo no veiculo onde foi instalado, sendo que qualquer alteração deverá ser
solicitada e comunicada com antecedência a Contratada;
d) Comunicar a Contratada, sempre que ocorrer qualquer evento de ordem técnica, para que sejam
efetuadas as manutenções ou substituições necessárias.
9 - DAS CONDIÇÕES FÍSICAS E MATERIAIS DA EMPRESA CONTRATADA:
9.1 - A contratada deverá realizar os serviços de instalação, configuração e manutenção dos
equipamentos supracitados dentro da Região do Município de Estrela do Sul, e dispor de:
• Instalações adequadas, com instrumentação e capacidade instalada para realização do objeto
licitado;
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• Serviço de segurança no estabelecimento, de forma eletrônica ou pessoal, a fim de
resguardar o veículo que esteja sob sua responsabilidade durante a instalação, configuração ou
manutenção do equipamento do objeto licitado.

