EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0092/2018
PROCESSO Nº. 0159/2018.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
RASTREAMENTO,
MONITORAMENTO E TELEMETRIA DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR
GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DE MÓDULOS
RASTREADORES E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE
GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DA FROTA
DE VEÍCULOS, INCLUINDO IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO
CONDUTOR, COM LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APENAS APÓS ESSA
IDENTIFICAÇÃO, BEM COMO COMPONENTES E LICENÇA DE USO DE
SOFTWARE, E OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,
CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE
FUNCIONAMENTO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, através de seu Pregoeiro,
José Adilson Oliveira, e Equipe de Apoio, no uso de suas atribuições legais
torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação
na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, e será
julgado por ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520 de 17 de
julho de 2002, Decreto nº 5.504 de 05 de agosto de 2005, Decretos Municipais
de regulamentação do Pregão, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e
em conformidade com a Lei Complementar 123/2006; Decreto 7.892 de 23 de
janeiro de 2013 e demais disposições legais regulamentares vigentes a ela
aplicáveis, devendo ser observadas as seguintes disposições:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 14/11/2018 das 08:00 horas até às
08:59 horas do dia 30/11/2018.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 30/11/2018, às 09:00h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00h min do dia
30/11/2018.
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br. Para todas as referências de
tempo será observado o horário de Brasília (DF).

DATA, HORA e LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS
ANEXOS: o Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia nos sítios
www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de
Itamarandiba, sita a Rua Tabelião Andrade, 205 Centro, município de
Itamarandiba/MG, no horário de 08:00 as 12:00 horas e das 14:00 as 17:00
horas, de segunda a sexta feira, ou solicitado através do e-mail:
licitacao@itamarandiba.mg.gov.br

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS:
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO
Pregoeiro: José Adilson Oliveira
Endereço: Rua Tabelião Andrade, 205 Centro – CEP:
Itamarandiba/MG
E-mail: licitacao@itamarandiba.mg.gov.br
Fone/Fax: (38) 3521.1063

39.670-000

1. DO OBJETO
Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico, o REGISTRO DE
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA DE
VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A
INSTALAÇÃO DE MÓDULOS RASTREADORES E A DISPONIBILIZAÇÃO
DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA
GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, INCLUINDO IDENTIFICAÇÃO
AUTOMÁTICA DO CONDUTOR, COM LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APENAS
APÓS ESSA IDENTIFICAÇÃO, BEM COMO COMPONENTES E LICENÇA
DE USO DE SOFTWARE, E OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E
GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, conforme as especificações contidas no
ANEXO 01 – Termo de Referência.
2.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da
INTERNET.
2.2 Os trabalhos serão conduzidos por pregoeiro da Prefeitura Municipal de
Itamarandiba.
2.3 O presente Edital se submete integralmente ao disposto da Lei
Complementar 147/14 e no que couber a Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, e Lei atendendo o direito de prioridade para a

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate quando
verificado ao final da disputa de preços.
3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no
presente Edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para
participação da licitação, bem como o cadastramento e a abertura da proposta,
atentando também para a data e horário para início da disputa.
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar desta Licitação todas as empresas regularmente
estabelecida no País, com objeto social pertinente ao objeto desta licitação e
que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste
Edital e seus Anexos;
4.2. A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou micro empreendedor
individual, além da apresentação da declaração constante no ANEXO 05
para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta
inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio o
seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no
desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, 14 dezembro de
2006).
4.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de
empresas;
4.4. Estar credenciado perante o
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Portal

de

Compras

Municipais:

4.5. Todos os fornecedores interessados em participar do presente pregão, deverão
fazer seu credenciamento junto administrador do Portal de Compras Municipais,
acessando o seguinte endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br e preencher
o Termo de Adesão, onde qualquer fornecedor, que manifeste interesse em
cadastrar-se e apresente a documentação exigida terá acesso ao portal.
4.6. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
4.7. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou em virtude
de sua suspensão no Cadastro de Fornecedores.

4.8. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu
uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Itamarandiba a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.
4.09. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances.
4.10. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao
sistema eletrônico implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a
presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão eletrônico.
4.11 Não poderão participar da presente licitação:
a) entidades empresariais proibidas de participar de licitações e celebrar
contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
b) entidades empresariais declaradas suspensas de participar de licitações e
impedidas de contratar com o órgão ou a entidade responsável por esta
licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993;
c) entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no
Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa
ou judicialmente;
d) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo
9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e) entidades empresariais que estejam sob falência, em recuperação judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação;
f) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, sejam
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de
apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao
certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da
proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e
autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades
visando aplicação de penalidades previstas na legislação.
5.1. DO EMPATE FICTO:
5.1.1 A Lei Complementar 123/2006 estampou a preferência de contratação às
MPEs em caso de empate e trouxe uma grande inovação. Os §§ 1º e 2º do
artigo 44 da Lei 123/2006 preconizam que:
“Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte.
5.1.2 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
5.1.3 Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1o
deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.”
5.1.4 Destarte, não somente existe o empate para valores idênticos, como
também há a figura do “empate ficto”, uma ficção jurídica. O empate ficto fica
caracterizado quando a proposta mais bem classificada for apresentada por
empresa que não seja MPE e a proposta apresentada por uma MPE esteja até
10% mais elevada (para modalidades clássicas) ou até 5% (para a modalidade
pregão). O empate ficto tem por objetivo que as MPEs sejam privilegiadas com
o direito de cobrir a oferta da até então melhor classificada.
5.1.5 Para melhor compreensão, exemplificamos no caso da modalidade
Pregão: Suponha-se que uma empresa – não enquadrada como micro ou
pequena – apresente uma proposta de 100, sendo que a microempresa
apresentou 105. A proposta da microempresa está 5% acima da melhor oferta.
Usufruindo das benesses da Lei 123/2006, a mesma poderá apresentar nova
proposta, que poderá ser 99,99 e consequentemente será considerada
vencedora.
5.1.6 Na modalidade pregão, dada suas peculiaridades, será considerada
como a melhor proposta aquela resultante da fase de lances e consoante ao
§3º do art. 45 deverá a MPE, detentora do direito de preferência, apresentar

nova proposta no prazo de 5 (cinco) minutos sob pena de preclusão, ou seja,
perderá o direito de apresentar proposta mais vantajosa caso não apresente
dentro do prazo de 5 (cinco) minutos após encerramento dos lances.
5.1.7 Mister pontuar que a preferência consiste em possibilitar a MPE
apresentar proposta mais vantajosa e não significa, portanto, que será
considerada vencedora sem que haja apresentação da mesma. Em outras
palavras trata-se de uma faculdade da MPE modificar o valor de sua proposta,
a recusa que poderá ocorrer de forma expressa ou tácita não lhe dará o status
de vencedora.
5.1.8 Existindo a recusa de acordo com o inc. II proceder-se-á a verificação se
entre as licitantes remanescentes existe alguma que seja MPE e possua
proposta maior em até 5% para que esta possa usufruir do benefício.
5.1.9 Se existirem valores iguais, ambos de MPES, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta, nos termos do Inciso III do art. 45 da LC 123/06.
5.1.10 Dentre as preferências reservadas às MPEs temos a previsão das
licitações diferenciadas. É cediço que as MPEs contribuem para o
desenvolvimento econômico e social, inclusive, dados da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) apontam que nas últimas décadas tiveram
fundamental importância na redução da desigualdade e pobreza. Assim o
legislador ao editar o art. 47 da Lei 123 pormenorizou:
“Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e
indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal,
deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para
as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a
promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito
municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas
públicas e o incentivo à inovação tecnológica.”
5.1.11 O art. 48 da Lei 123, também alterado pela Lei 147 restringe o universo
competitivo da licitação em benefício às MPEs ao estabelecer em seu art. 48
inc. I que:
“art. 48. (…)
I – deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à
participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos
itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais);”

5.1.12. Anteriormente à Lei 147 a exclusividade nas licitações até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) era uma faculdade, concedendo a Administração
discricionariedade em aplicá-la ou não, diante da nova redação tornou-se um
ato vinculado, ou seja, para cumprir o enunciado supracitado a Administração
Pública, deve, é obrigada realizar licitação exclusiva para microempresa e
empresa de pequeno porte quando o valor do item licitado não ultrapassar R$
80.000,00 (oitenta mil reais).
5.1.13 O disposto no art. 48 da LC 123/06, supra citado não se aplicará a
presente licitação, vez que, por se tratar de serviço de natureza contínua, o
contrato poderá ser prorrogado por até 60(sessenta) meses – art. 57 da Lei
8.666/93, sendo que o somatório global em caso de prorrogação, ultrapassará
o limite estabelecido no art. 48 da LC 123/06.
6. DA PARTICIPAÇÃO
6.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da
senha pessoal e intransferível do representante do licitante credenciado e
subseqüente cadastramento da proposta inicial de preços, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
6.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
6.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser
esclarecida através do fone: (38) 3521.1063.
7. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e
encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do
pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas,
passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;
7.2. Aberta à etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão
estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance
ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor;
7.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

7.4. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não
identificará o autor dos lances aos demais participantes;
7.5. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro,
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;
7.6. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes,
através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat) divulgando data
e hora da reabertura da sessão;
7.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que
transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um
intervalo de 15 (quinze) minutos, determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será automaticamente iniciada a fase de fechamento randômico
(fechamento aleatório da sessão pelo sistema), ou seja, nesta fase a sessão
encerrará a qualquer instante, aleatoriamente, impedindo que o licitante
apresente novos lances
7.7.1. Devido à imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes
deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando
assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa
frustrada por falta de tempo hábil;
7.8. O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas,
partindo da proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após
o encerramento da etapa de lances.
7.9. O pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor
valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão
pública.
7.10. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44
e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, o pregoeiro
aplicará os critérios para desempate em favor da microempresa ou
empresa de pequeno porte. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda
negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referencia
definido pela administração pública.
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 Estatuto de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte.
Artigo 44: Nas licitações será assegurado, como critério de
desempate, preferência de contratação para a
microempresa e empresas de pequeno porte.

§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas
de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dês por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual
estabelecido no § 1º será de 5% (cinco por cento) superior
ao melhor preço.
Artigo 45: Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei
Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais
bem classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto
licitado;
II – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou
empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput
deste artigo, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do
art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;
III – no caso de equivalência dos valores apresentados
pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do
art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio.
7.11. Para habilitação, deverá a licitante vencedora apresentar os documentos
abaixo discriminados, em até 24 (vinte e quatro) horas após a confirmação do
vencedor, o que poderá ser feito no final da disputa de preços. Os
documentos poderão ser anexados em campo próprio do portal onde a
licitação está sendo realizada, o qual disponibilizará esta opção
imediatamente após a solicitação da apresentação da documentação, ou
enviada por email licitação@itamarandiba.mg.gov.br no mesmo prazo
supra estabelecido.
7.11.1. Os documentos originais e/ou autenticados deverão ser entregues ao
Pregoeiro, no endereço: Rua Tabelião Andrade, 205 Centro – Itamarandiba/MG
– CEP: 39.670-000, no Departamento de Licitações, no prazo de até 05(cinco)
dias após o término da disputa de lances. A entrega dos originais ou
autenticados poderá ocorrer via correios, transportadora, portadores, etc.
7.11.2. A não apresentação da documentação na forma acima estabelecida
ensejará na INABILITAÇÃO do licitante..

7.12. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do
prazo acima estabelecido acarretará, além da inabilitação do fornecedor, nas
sanções previstas no item 15.1, deste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a
empresa que apresentou a proposta ou o lance subseqüente;
7.13. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o
fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a
habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.
Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que
seja obtido preço melhor;
7.14. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade
entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação;
7.15. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto
será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.
8. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
8.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no
Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances;
8.2. A validade da proposta será de no mínimo 30 (trinta) dias, contados a partir
da data da sessão pública do Pregão.
9.

PROPOSTA ESCRITA

9.1. A Empresa vencedora deverá enviar à Comissão de Pregão, juntamente
com a documentação de habilitação, a Proposta de Preços escrita ANEXO 06,
com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada
em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa
citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e
fax;

9.2. Na proposta final a empresa vencedora deverá apresentar a
readequação de cada item ao novo valor proposto.
9.3. Na proposta escrita, deverá conter:
a) Os valores dos impostos já deverão estar incorporados e somados
ao valor do produto ou destacados;
b) O prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da
abertura das propostas virtuais;
c) Especificação completa do produto oferecido com informações
técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme
descrito no ANEXO 01, deste Edital;
d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente;
9.4. Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s)
licitante(s) que oferecer (em) o MENOR PREÇO.
9.5. Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais
despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado
neste Edital.
9.6. Serão rejeitadas as propostas que:
9.6.1. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários;
9.6.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente
contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por
decisão do Pregoeiro;
9.6.3. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso,
prevalecerão estes últimos.
10. DOS PRAZOS E LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
10.1 Terminado a fase recurso e constada a regularidade dos atos praticados,
será procedido a demonstração da funcionalidade do sistema vencedor, onde
será solicitada da licitante classificada em primeiro lugar, a apresentação de
seu sistema para a verificação da conformidade com as exigências constantes
no presente edital.

10.2. A Empresa terá que atender no mínimo a 80% dos itens exigidos na
demonstração, e os 20 % restantes deverão ser atendidos em um prazo de 30
dias. Esta demonstração será realizada na sede da Prefeitura Municipal de
Itamarandiba/MG, sita a Rua Tabelião Andrade, 205 Centro, em data e horário
definidos pelo pregoeiro.
10.3. Caso a licitante não atenda às exigências do Anexo I – Termo de
Referência, a mesma será desclassificada, e será convocada a licitante com a
oferta subsequente de menor preço, verificará as condições de habilitação e
assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
10.4. Decididos a fase da demonstração, a autoridade competente adjudicará o
objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
10.5
Os
equipamentos
que
compreendem
o
Sistema
de
Rastreamento/Monitoramento/ Telemetria deverão ser instalados nos veículos
indicados pela Secretaria Municipal de Transporte, sob responsabilidade da
empresa a ser contratada, em até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento
da ordem de serviço.
10.6 Após as instalações, a contratada deverá apresentar check-list assinado
de todo serviço realizado.
10.7 O Sistema de Rastreamento/Monitoramento/Telemetria deverá estar
operando e funcionando em até 5 (cinco) dias após a instalação dos
rastreadores e acessórios em todos os veículos.
10.8 A Contratada deverá ministrar treinamento aos gestores do sistema (não
inferior a 05 pessoas), com certificação, em até 15 (quinze) dias, depois de
concluída a instalação dos rastreadores nos veículos, conforme a primeira
ordem de serviço emitida.
11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
11.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM
demais condições definidas neste Edital;
11.2. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor
valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão
pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro
acerca da aceitação do lance de menor valor;

11.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subseqüente, na ordem de classificação,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for
necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de
uma proposta ou lance que atenda ao Edital;
11.4 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
12. HABILITAÇÃO
Conforme ANEXO 02.
13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
13.1. Não serão conhecidas às impugnações e os recursos apresentados fora
do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou
não identificado no processo para responder pelo proponente;
13.2. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do
Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua
intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo,
intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão
a correr do término do prazo do recorrente;
13.3. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do
direito de recurso;
13.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo
proponente;
13.5. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo,
salvo nos casos de habilitação ou inabilitação e julgamento das propostas,
conforme art. 109, § 2º, da Lei de Licitações;
13.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

14 – DA HOMOLOGAÇÃO
14.1 – Após a adjudicação pelo pregoeiro será enviado o processo para
homologação pela autoridade superior para fins de deliberação.
15. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520/02 e do art. 14, do Decreto
Federal nº. 3.555/00, a licitante, sem prejuízo das demais cominações
legais e contratuais, poderá ficar pelo prazo de até 05 (cinco) anos
impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, quando:
a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
b) apresentar documentação falsa;
c) quando do dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato;
d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
e) não mantiver a proposta;
f) falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo;
h) cometer fraude fiscal.
15.2. Nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/96, nas hipóteses de atraso
injustificado no fornecimento dos produtos ou descumprimento de cláusula
contratual, será aplicada multa de mora à contratada de 0,33% (trinta e três
décimos por cento), por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado
sobre o valor correspondente sobre a parte inadimplida, até o limite de 9,9%
(nove vírgula nove por cento).
15.3. Pela inexecução total ou parcial do fornecimento, a Prefeitura Municipal
de Itamarandiba poderá, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, garantido o
direito do contraditório e da ampla defesa, aplicar à contratada as seguintes
penalidades:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta;
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração
Pública
enquanto
perdurarem
os
motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.
16. DAS OBRIGAÇÕES
16.1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA
16.1.1 Permitir ao pessoal técnico credenciado e identificado da
CONTRATADA, o acesso aos equipamentos e às instalações relativas ao
objeto do Termo de Referência (Anexo I do presente edital), para efeito de
execução dos serviços, durante o expediente normal;
16.1.2 Acatar e por em prática as recomendações feitas pela contratada, no
que diz respeito a condições de uso e funcionamento dos equipamentos e
instalações;
16.1.3 Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no contrato. A
fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato por parte do
contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada em relação
ao mesmo;
16.2 DA EMPRESA VENCEDORA
16.2.1 Fornecer ao MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA relação atualizada dos
funcionários credenciados a efetuarem os serviços, contendo, nome e número
da carteira de identidade dos mesmos. Qualquer alteração posterior,
encaminhar imediatamente à nova relação com as devidas atualizações;
16.2.2 Apresentar os funcionários responsáveis pelos serviços, devidamente
identificados, portando crachá de identificação, com foto recente e demais
dados pessoais;
16.2.3 Prestar os serviços objeto do contrato, sempre por intermédio de
técnicos treinados e habilitados com todo o ferramental, aparelhos de medição,
peças, materiais e equipamentos necessários;
16.2.4 Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem imperfeições,
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços, por
exigência que lhe assinará prazo compatível com as providências ou reparos a
realizar em até 48 (quarenta e oito) horas após solicitado;
16.2.5 Garantir o perfeito funcionamento do sistema, de acordo com as
especificações técnicas dos equipamentos.

16.2.6 O sistema deverá funcionar ininterruptamente.
16.2.7 Manter atualizado o número de telefone, e-mail ou qualquer outro meio
de comunicação disponível para a solicitação de suporte;
16.2.8 Guardar sigilo de todas as informações obtidas pelo sistema de
rastreamento, devendo se reportar única e exclusivamente a CONTRATANTE;
16.2.9 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente
Termo de Referência sem a prévia anuência da Contratante;
16.2.10 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a bens e/ou
instalações da Contratante ou de terceiros, independentemente de culpa ou
dolo dos profissionais ou prepostos destacados para executar a entrega dos
produtos/serviços;
16.2.11 Prestar os esclarecimentos e as orientações que forem solicitados pela
Contratante ou pelo Fiscal ou Comissão Fiscalizadora do contrato;
16.2.12 Comunicar imediatamente ao setor competente, a ocorrência de
quaisquer situações anormais relacionadas com a rotina de trabalho;
16.2.13 Substituir qualquer equipamento defeituoso no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas;
16.2.14 Zelar pela qualidade dos serviços executados.

17. DA REJEIÇÃO
17.1. À Prefeitura Municipal de Itamarandiba assiste o direito de recusar a
máquina que for entregue em desconformidade com as especificações contidas
no Anexo 01, e demais exigências estipuladas neste edital.

18. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO
18.1. Reserva-se ao Município de Itamarandiba, o direito de revogar o presente
processo licitatório, em razão de interesse público, decorrente de fato
superveniente relacionado ao objeto licitado.

18.2. A presente licitação poderá ser anulada, no todo ou em parte, a qualquer
tempo, pela simples constatação de surgimento de vícios insanáveis, fato que
não gerará direito à indenização, salvo se verificada a hipótese do parágrafo
único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93.

19. DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1 O pagamento será efetuado pela PREFEITURA em parcelas mensais e
consecutivas, por meio de Ordem Bancária, após a apresentação da Nota
Fiscal / Fatura (devidamente atestada pela Unidade responsável pelo seu
recebimento/fiscalização), relativa aos produtos e serviços consumidos,
acompanhada de relatório no caso da prestação dos serviços.
19.2. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta de
recursos previstos em Orçamento Municipal e serão informados quando da
utilização da Ata de Registro de Preços, nos termos do § 2º do Art. 7º do
Decreto Federal 7892 de 23 de janeiro de 2013.
20. GARANTIAS
20.1 O prazo de garantia de funcionamento da prestação dos serviços se
manterá durante todo o período que o contrato estiver válido.
20.2 Durante o prazo de garantia de funcionamento a Contratada prestará
serviços de assistência técnica aos serviços e produtos, através de estrutura
própria ou de parceiro autorizado, efetuando manutenção preventiva e
corretiva, sem ônus adicionais para evitar descontinuidade.
20.2 Entende-se por manutenção preventiva a série de procedimentos
destinados a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos dos produtos,
conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e
normas técnicas específicas.
20.3 Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos
destinados a recolocar os serviços e produtos em seu perfeito estado de uso,
bem como a substituição de aparelhos que apresentarem defeitos, incluindo
ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas
específicas.
20.4 A manutenção corretiva será realizada sempre que necessária, em até 03
(três dias) úteis, após abertura do chamado junto à empresa contratada.
Excedendo este prazo a Contratada estará sujeita às sanções administrativas
previstas.

20.5 Em caso de avaria do veículo em que o aparelho também for danificado, a
garantia deverá realizar a manutenção e reparo do mesmo, sem custos à
Contratante.
20.6 A contratada apresentará um relatório de visita contendo data, hora do
chamado, início e término do atendimento, identificação do produto defeituoso,
as providências adotadas e as informações pertinentes, tanto para a
manutenção preventiva quanto para a corretiva. O relatório deverá ser
assinado pelo usuário ou responsável pela solicitação.
21. DO CONTRATO
21.1 A ata de registro de preços será válida pelo período de 12 meses,
conforme art. 15, § 3º inciso III da Lei Federal 8.666/93.
21.2 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme
previsto no Art. 22, §4º do Decreto Federal n° 9488 de 30 de agosto de 2018.
20.2 Após a homologação do processo licitatório, o(s) ganhador(es), através
do(s) representante(s) legal(is), será(ao) convocado(s) para a assinatura da
ata, a qual será dado o prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir
do recebimento do ato convocatório, para comparecimento e assinatura, no
horário estabelecido, no Setor de Contratos, situado na Rua Tabelião Andrade,
205 Centro, Itamarandiba/MG. Em concordância com o artigo 40, inciso II e o
artigo 64 da Lei 8.666/93, a administração pública estabelece que o ganhador
que não comparecer no prazo determinado, sofrerá penalidades, sob infortúnio
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo
81 desta lei.
20.3 Quando o fornecedor não atender à convocação para firmar contrato
decorrente do registro de preços ou não retirar ou não aceitar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificar os motivos para a
Administração ou apresentar justificativa não aceita pela mesma, poderá esta
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, por ITEM,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado.

20.4 Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre
outras, as seguintes condições:

20.4.1 Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na
seqüência da classificação do certame;
20.4.2 O preço ficará disponibilizado durante a vigência da ata de preços;
20.4.3 A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser
respeitada nas contratações.
20.4.4 O registro a que se refere o caput tem por objetivo a formação de
cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata.
20.5 O setor competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e
fiscalizar o objeto desta licitação será a Secretaria Municipal de Transportes,
através da Diretoria de transportes, observados os artigos 67 a 76, da Lei
Federal n°8.666/93.
20.6 O município de Itamarandiba, através da Secretaria Municipal de
Transportes, reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com o
previsto neste edital, podendo aplicar o disposto no art. 87, da Lei nº 8.666/93.
20.6 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente e integralmente, após a
verificação da conformidade do objeto com as especificações qualitativas e
quantitativas e consequente aceitação.
20.7 Deverão ser observadas e cumpridas todas as formas e condições de
entrega dos serviços, constantes no Anexo I – Especificação do ObjetoTermo de Referência, deste Edital.
20.8 O município de Itamarandiba reserva-se o direito de não receber o objeto
em desacordo com as especificações e condições constantes deste
instrumento convocatório, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas
ou rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal
n°8.666/93.
22. DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação,
podendo a Prefeitura Municipal de Itamarandiba revogá-la, no todo ou em
parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante
ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos
participantes da licitação. A Prefeitura Municipal de Itamarandiba poderá,

ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas
ou para sua abertura.
22.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente
que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato
ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
22.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer
fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo.
22.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos
adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de
desclassificação/inabilitação.
22.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará
no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua
qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
22.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não
comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.
22.7. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica, a representação, na
presente licitação em mais de uma empresa.
22.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
22.9. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de
todos os termos deste Edital.
20.10 Este instrumento convocatório e seus anexos são complementares entre
si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se
omita em outro será considerado especificado e válido.
20.11 A apresentação da proposta comercial pressupõe pleno conhecimento e
atendimento das exigências de habilitação previstas no edital. O licitante,
ainda, será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu

nome no pregão eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e
lances.
22.12. Eventuais falhas na elaboração da proposta como erros de ortografia,
troca de datas ou outras falhas que eventualmente possam apresentar e que
não comprometam a proposta em si, estas falhas não gerarão motivo para
desclassificação da proposta.
22.13. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, ao
Pregoeiro na área de licitações da Prefeitura Municipal de Itamarandiba, na rua
Tabelião Andrade, 205 Centro, telefone (38) 3521.1063, e-mail
licitacao@itamarandiba.mg.gov.br.
22.14. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais
resultantes deste Edital será o do Município de Itamarandiba/MG.
22.15. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa
vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao
proponente.
22.16. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
do Pregoeiro em contrário.
23. ANEXOS
Compõem este Edital os seguintes anexos:


ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA



ANEXO II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



ANEXO III – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR



ANEXO IV – MODELO DE CREDENCIAMENTO


ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO
EMPRESA BENEFICIÁRIA DA LC 123/06

ENQUADRAMENTO

DE


ANEXO VI – MODELO DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE REQUISITOS
DO edital

ANEXO VII – MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
VÍNCULO


ANEXO VIII – MODELO DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRIRÁ A COTA
DE APRENDIZ A QUE ESTÁ OBRIGADA.


ANEXO IX – MODELO PROPOSTA



ANEXO X – MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



ANEXO XI – MINUTA DE CONTRATO

Itamarandiba, 12 de novembro de 2018.

José Adilson Oliveira
PREGOEIRO

ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0092/2018
Processo n. º 0159/2018
01 – OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E
TELEMETRIA DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS,
COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DE MÓDULOS RASTREADORES E A
DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO
VIA WEB PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, INCLUINDO
IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONDUTOR, COM LIBERAÇÃO DO
VEÍCULO APENAS APÓS ESSA IDENTIFICAÇÃO, BEM COMO
COMPONENTES E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, E OS
RESPECTIVOS
SERVIÇOS
DE
INSTALAÇÃO,
CONFIGURAÇÃO,
CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO,
EM PROVEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/MG
02 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DO OBJETO
ITEM

QUANT UND

01

840

SV

OBJETO

V.
Unit V.
Total
Referencia
Referencia
Serviços
de
Rastreamento, R$ 78,26
R$
monitoramento e Telemetria de
65.738,40
veículos
via
satélite
por
GPS/GSM/GPRS,
compreendendo
a
disponibilização de software de
gerenciamento com acesso via
web para gestão da frota de
veículos incluindo identificação
automática do condutor, com
liberação do veículos apenas
após essa identificação, bem
como componentes e licenças de
uso de software, capacitação e
suporte
técnico
e
de
funcionamento

Obs: O valor da instalação ou desinstalação de cada equipamento em
comodato será equivalente ao valor da mensalidade apresentado pelo
menor preço vencedor da licitação, multiplicado por 02(dois), ou seja:

Valor referencia da mensalidade dos Serviços de Rastreamento,
monitoramento e Telemetria de veículos via satélite por GPS/GSM/GPRS,
compreendendo a disponibilização de software de gerenciamento com acesso
via web para gestão da frota de veículos incluindo identificação automática do
condutor, com liberação do veículos apenas após essa identificação, bem
como componentes e licenças de uso de software, capacitação e suporte
técnico e de funcionamento: R$ 78,26 (setenta e oito reais e vinte e seis
centavos)
Valor de Referencia para a instalação ou desinstalação do equipamento em
comodato de rastreamento/monitoramento e os respectivos serviços de
configuração junto ao sistema: R$ 156,52 (CENTO E CINQUENTA E SEIS
REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)
03 – JUSTIFICATIVA
3.1 A contratação de empresa para a prestação de serviço de rastreamento,
monitoramento e telemetria veicular via internet, irá contribuir de forma
significativa para a gestão da frota de veículos da Prefeitura Municipal de
Itamarandiba/MG, suprindo a necessidade de um controle mais efetivo das
rotas realizadas, bem como otimizará trajetos e proporcionará transparência e
rastreabilidade dos serviços executados no município. 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. 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
e
economicidade na gestão da frota.
3.2 O sistema de cadastro e identificação automática de condutores integrada
ao sistema de rastreamento, monitoramento e telemetria veicular, irá contribuir
para o controle no perfil de condução dos veículos (aceleração, frenagem,
parada com carro ligado, excesso de velocidade, quilometragem rodada,
consumo de combustível).
3.3 A solicitação para registro e envio das informações não inferior a 60
(sessenta) segundos é necessária considerando que no período superior a este
o veículo poderá sofrer avaria, ser multado, sinistrado, ou outro, sem que esteja
visível para acompanhamento, ou registrado para fins de comprovação e
constatação das responsabilidades. Com isto, o caráter de rastreabilidade do
objeto não seria alcançado.
3.4 A licitação em único ITEM justifica-se pela necessidade de preservar a
integridade qualitativa do objeto, vez que vários prestadores de serviços

poderão implicar em dificuldades gerenciais e até mesmo, aumento dos custos,
pois a contratação tem a finalidade de formar um todo unitário. A contratação
por ITEM único não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da
licitação, visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e
principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição necessária em um
processo licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a
de atender a com qualidade e celeridade as necessidades da Administração
Pública.
04 – ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO
4.1 Os equipamentos de rastreamento/monitoramento/telemetria deverão
oferecer os seguintes serviços:
4.1.1 Localização por GPS;
4.1.2 Comunicação por GPRS;
4.1.3 Aplicativo para sistema operacional Android / Smartphone;
4.1.4 Imobilizador do veículo;
4.1.5 Registro e envio das informações não superior a 60 (sessenta) segundos;
4.1.6 Precisão de posicionamento não superior a 5 metros.
4.1.7 Bateria Interna.
05 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
5.1
Serviços
de
Implantação
do
Sistema
de
Rastreamento/Monitoramento/Telemetria com Identificação de Condutores:
5.1.1 Estima-se um total de 70 (setenta) serviços mensais, em detrimento da
quantidade de veículos da Frota Municipal da Prefeitura Municipal de
Itamarandiba, que durante o período de 12 meses gerará um montante 840
(oitocentos e quarenta) serviços. A frota atual conta com cerca de 60(sessenta)
veículos, podendo ser ampliada para 70(setenta) mediante eventuais novas
aquisições.
5.1.2 Estima-se um total de 70 (setenta) serviços de instalação do equipamento
de rastreamento/monitoramento/telemetria nos veículos, por um período de 12
meses, citando novamente que a frota atual é de cerca de 60(sessenta)
veículos podendo chegar estimativa supra em decorrência de eventuais
aquisições.
5.2 O número de serviços informados trata-se de estimativa, visto que a
demanda será de acordo com a necessidade da Administração Municipal.
Desta forma, não havendo solicitações formais, não haverá compromisso para
a realização dos serviços.

5.3 Em caso de necessidade de solicitações de maior quantidade de
instalações ou desinstalações e remanejamentos dos equipamentos, onde o
quantitativo ultrapassar o previsto no item acima, os mesmos serão solicitados
obedecendo aos valores constantes no Anexo I - Termo de Referencia do
Edital.
5.4 Quando finalizar o contrato, a desinstalação dos equipamentos será
realizada sem custos à Contratante.
5.5 Não deverão ser cobrados novos rastreadores, em caso de defeito no
equipamento, avaria - proveniente de acidente com o veículo, ou em caso de
furto.
5.6 Em caso de furto ou avaria - proveniente de acidente com o veículo, a
Contratante realizará Boletim de Ocorrência e encaminhará para a Contratada.
5.7 O Sistema deverá ser instalado de acordo com os prazos determinados no
Anexo I - Termo de Referência, do presente edital.
5.8 A garantia dos equipamentos e periféricos deverá estar de acordo com o
determinado no Anexo I - Termo de Referência, do presente edital.
5.9 Os equipamentos e softwares utilizados devem possuir homologação da
ANATEL.
5.10 O Sistema veicular deverá transmitir os dados na tecnologia
GSM/GPRS/GPS (incluindo aplicativo para sistema operacional (Android /
Smartphone) com software via web acessado por meio de conexão de dados
segura entre o computador do usuário e os servidores que abrigam o site da
CONTRATADA (conexão “https://”), integrando logística e gerenciamento de
frota e motoristas, de modo que atenda a todos os requisitos técnicos descritos
neste Termo de Referência.
5.11 O equipamento de rastreabilidade/monitoramento/telemetria deverá
permitir a identificação do condutor do veículo com a utilização de dispositivo
de identificação. Cada condutor da Contratante deverá receber um pequeno
dispositivo de identificação, para utilização do veículo. O veículo só deverá ser
ligado após a identificação eletrônica do condutor.
5.12 O município de Itamarandiba possui aproximadamente 120 (cento e vinte)
condutores, entre motoristas e servidores com autorização para conduzir
veículos oficiais.

5.13 O “periférico” para a identificação eletrônica do condutor, deverá ser
disponibilizado, sem custos, sempre que houver inserção de motoristas ou
condutores autorizados no quadro do município.
5.14 Na identificação eletrônica do condutor deverá conter nome completo do
mesmo e sua matricula.
5.15 O sistema de monitoramento deverá possuir “layout” de interligação entre
o sistema do município e o sistema da contratada para fins de emissão de
relatório de deslocamento dos veículos. O Sistema deverá ter acesso de
disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana.
5.16 Referências: As referências abaixo constantes poderão variar de
acordo com o layout de cada software, devendo o software vencedor
alcançar no mínimo a 80% (oitenta por cento) das referências abaixo
especificadas, observadas as disposições constantes do item 08 do
presente Termo de Referência:
5.16.1 Visualização Principal:
5.16.1.1 Idioma do sistema em Português;
5.16.1.2 Visualização individual, parcial e global de todos os veículos no mapa;
5.16.1.3 Status do veículo: Ignição. Motor ligado. Veículo parado ou em
movimento, hodômetros, velocidade, nome do condutor, placa, grupo o qual ele
pertence;
5.16.1.4 Traçado em movimento
5.16.1.5 Status GPS ligado/desligado;
5.16.1.6 Descrição do veículo;
5.16.1.7 Latitude/longitude;
5.16.1.8 Localização atual com endereço ou ponto de referência;
5.16.1.9 Data e hora da última atualização;
5.16.1.10 Direção imagem;
5.16.1.11 Informações dos eventos;
5.16.1.12 Direcionamento para visualização com imagem / satélite / mapa /
híbrido;
5.16.1.13 Identificação das entradas e saídas;
5.16.1.14 Identificação do Motorista;
5.16.1.15 Registro e envio das informações não inferior a 60 segundos;
5.16.1.16 Direcionamentos para envios de comandos;
5.16.1.17 Identificações dos veículos com ícones específicos para facilitar a
visualização no mapa: carro leves, caminhões e máquinas com opção de
visualização (somente ícone, somente placa ou ícone com placa).

5.16.1.18 Identificação eletrônica do condutor – onde o veículo deverá ser
ligado somente a partir desta identificação.
5.16.2 Cadastramento:
5.16.2.1 Veículos: Tipo de veículo; Descrição; Placa; Cor; Marca; Modelo; Ano;
Chassi.
5.16.2.2 Motorista: Situação: Ativo ou Inativo; Nome Completo; CPF; RG; CNH
com categoria habilitada; Vencimento da CNH. O cadastro do motorista deverá
ser realizado sempre que houver inserção de motoristas no quadro do
município.
5.16.2.3 Usuários: Cadastro de 3(três) níveis de usuários (Gestor, subgestor e
usuário final) com nome de usuário, login, senha de acesso, e-mail, permissões
de acesso, como por exemplo: motorista, ponto/referência, rota, troca de
rotas/cercas, usuários, envio de comandos, monitoramento de rotas, relatórios
envio e recebimento de mensagens, telemetria, tempos referências, viagens e
tela de rastreamento online. Restrições de acesso por data e horário.
5.16.3 Eventos:
5.16.3.1 Identificação por ícones específicos para cada evento;
5.16.3.2 Ignição Ligada/desligada;
5.16.3.3 Imobilizador;
5.16.3.4 Violação da Antena GPS;
5.16.3.5 Violação da antena GSM;
5.16.3.6 Tensão Baixa da Bateria do veiculo;
5.16.3.7 Antifurto Violado;
5.16.3.8 Posição Solicitada da Central de Rastreamento;
5.16.3.9 Posições de Rastreamento;
5.16.3.10 Sinal GSM Fraco;
5.16.3.11 Velocidade Excedida;
5.16.3.12 Mudança de Curso;
5.16.3.13 Troca de Óleo;
5.16.3.14 Revisão dos pneus;
5.16.3.15 Vencimento da Carteira de Habilitação dos condutores;
5.16.3.16 Informações transmitidas no envio da mensagem junto com o evento
deverão ser: Data e Hora do GPS; Latitude, Longitude; Direção do GPS;
Velocidade Via GPS; Qualidade do sinal GPS; Data e Hora do evento;
Hodômetro.
5.16.4 Envio de Comandos:
5.16.4.1 Ligar/desligar o imobilizador;
5.16.4.2 Solicitação de Posição;
5.16.4.3 Desarmar imobilizador;
5.16.4.4 Configuração hodômetro por GPS;

5.16.4.5 Reset do hodômetro;
5.16.4.6 Configuração tempo ativar/desativar imobilizador;
5.16.4.7 Configuração velocidade máxima e tempo Sleep.
5.16.5 Logística:
5.16.5.1 Busca por Veículo próximo do local desejado, podendo esses locais
serem demarcado através de Endereços, Veículos ou Pontos. Mostrar distância
entre a área escolhida aos automóveis, o ID do Veículo, qual evento está
relacionado a ele e se a ignição/GPS estão ligados ou desligados.
5.16.5.2 Verificar no mapa, rotas e caminhos desejados.
5.16.5.3 Cadastramento de Múltiplos Pontos: Informar o melhor caminho a ser
percorrido entre eles.
5.16.6 Mapa:
5.16.6.1 Botão que permite abrir um arquivo de localização;
5.16.6.2 Salvar
5.16.6.3 Imprimir
5.16.6.4 Permite a adição de marcadores às localizações encontradas no
mapa;
5.16.6.5 localização cidades, pontos de interesse, etc;
5.16.6.6 Recurso de zoom;
5.16.6.7 Latitude e Longitude;
5.16.6.8 localização cidades, pontos de interesse, etc;
5.16.6.9 localização de um determinado ponto como, uma cidade, digitando seu
nome na caixa Pesquisar;

5.16.7 Relatórios:
5.16.7.1 Relatórios com visualização pelo Maps via Web;
5.16.7.2 Relatório com informações do veículo durante um período prédeterminado; Status, Ignição e GPS ligado/desligado; Descrição Veículo, Placa,
Latitude, Longitude, Localização do Veículo com endereço, hodômetro, Direção
com imagem; Velocidade, Data e Hora das Posições, direcionamento para
acesso a imagem ampla no mapa, visualização controle de velocidade com
busca, data de processamento com data e hora;
5.16.7.3 Relatório em caso de acionamento dos Eventos como: Ignição
Ligada/desligado, acionamento Botão de Pânico, Botão Antifurto, Violação da
Antena GPS e GSM, ligar/desligar sinalizadores, Tensão Baixa da Bateria,
Antifurto Violado, Modo Manobra Ativado, Posição Solicitada da Central de
Rastreamento, Posições de Rastreamento, Sinal GSM Fraco, Tensão Baixa da
Bateria Backup, Defeito na Bateria Backup, Fim da Vida Útil da Bateria Backup,
Reset, Curto Circuito nas Entradas e Saídas, Velocidade Excedida, Início e fim
de trabalho, Mudança de Curso, Numero de Satélites GPS, Veículos fora e
dentro da cerca, bateria desconectada, troca de óleo do motor, Revisão do
Filtro de combustível, Revisão do Filtro de ar, Revisão do Filtro de cabine ou

filtro do ar condicionado, Revisão das Lâmpadas, lanternas e faróis, Revisão
dos Pneus, Revisão da Injeção eletrônica, Revisão dos Limpadores de para
brisas, vencimento da carteira de habilitação dos condutores;
5.16.7.4 Relatório de Deslocamento/parada: Informação de forma detalhada da
localização inicial e final de um veículo de acordo com a data e os momentos
de ignição ligado/desligado, direcionamento para visualização no mapa com
imagem satélite/mapa/híbrido;
5.16.7.5 Relatório do Controle de combustível: Informação de consumo de
combustível, e gasto com base na distância percorrida e com dados inseridos
na tela. Km/Litro: quantos quilômetros o veículo percorre com um litro do
combustível utilizado. Direcionamento para visualização no mapa com imagem
satélite/mapa/híbrido. E quanto foi o gasto de combustível dentro e fora do
horário de expediente;
5.16.7.6 Relatório de perfil de condução: Aceleração, frenagem, excesso de
velocidade, veículos acima de 05 minutos parado com motor ligado, e
pontuação e identificação de mau condutor por veículo. O relatório do perfil de
condução deverá atender conforme a seguir:
a) Aceleração brusca - Quando um veículo tem uma aceleração maior ou
equivalente ao parâmetro definido pela contratante.
b) Frenagem brusca - Quando um veículo tem uma aceleração maior ou
equivalente ao parâmetro definido pela contratante.
c) Parada com o motor ligado - Quando um veículo fica parado, com o motor
ligado, por um tempo maior ou igual a 5 minutos.
d) Excesso de velocidade - Quando um veículo ultrapassa uma velocidade
configurada pela contratante, incluindo os registros de multas.
e) KM após horário expediente: KM rodada após determinado horário.
f) Atribuição via pontuação por gravidade de infração.
g) Relatório com o ranking dos motoristas com maior número de infração.
h) Horário de entrada e saída da área de trabalho.
i) Identificação de consumo de combustível
5.16.7.7 Relatório Ponto a ponto: Informa detalhadamente sobre a situação do
veículo, explicitando sua situação, local, evento, data/hora, velocidade média e
máxima, distância percorrida e sobre qual veículo é o relatório. Mostra
movimentação ponto a ponto do veículo buscado com direcionamento para
visualização do trajeto no mapa com imagem satélite/mapa/híbrido.
Disponibilizando consulta como: Origem e destino, tempo parado origem,
tempo de viagem, tempo parado destino, distancia percorrida, Velocidade
média e máxima, início e fim da viagem. Disponibilizando arquivo para
impressão e direcionamento para visualização no Mapa via web com imagem
satélite/mapa/híbrido. Podendo selecionar a busca por determinado
veículo,placa, condutor ou todos.
5.16.7.8 Relatório de Acesso ao Sistema: Informa os usuários que acessaram o
sistema durante certo período pré-determinado. Informará o IP do usuário,

horário de entrada e saída, além da duração do acesso.
5.17.7.9 Relatório de Comandos: Informa aos usuários os tipos de comandos
enviados com hora e data de envio: pelo sistema, pela rede GSM/GPRS e pelo
recebimento no equipamento. Com número de tentativas enviadas pela rede
GSM/GPRS e status de confirmado ou não confirmado pelo equipamento com
informações do usuário que enviou os comandos.
5.17.7.10 Os relatórios da central de rastreamento deverão estar disponíveis
para visualização via web e download nos formatos: PDF, XLS, RTF e CSV,
mesmo após a finalização dos contratos, em decorrência de processos que
envolva infrações de trânsito, sendo necessário realizar buscas do histórico dos
veículos. Estas informações poderão ser disponibilizadas via CD-ROM, ou
através de acesso restrito ao software, com a funcionalidade apenas de emitir
os relatórios, ao Gestor do Contrato, quando da finalização do mesmo.
5.17.7.11 Relatório de Veículo X Transmissão: Visualiza o tempo no qual o
veículo ficou sem transmitir, ou seja, informa que o veículo não envia sinal
desde a última transmissão. Data/Hora e o momento da ultima transmissão
além de estarem presentes na tela os dados como: Equipamento, veículo,
placa, tempo sem transmitir ser visualizado.
5.17.8.12 Relatório de Evento x Atendimento: Informa sobre tratamento de
eventos. Dados como data/hora de chegada do evento, visualização e
tratamento, veículo, descrição do evento, status, usuário que tratou do evento e
observações
06 - GARANTIA
6.1 O prazo de garantia de funcionamento da prestação dos serviços se
manterá durante todo o período que o contrato estiver válido.
6.2 Durante o prazo de garantia de funcionamento a Contratada prestará
serviços de assistência técnica aos serviços e produtos, através de estrutura
própria ou de parceiro autorizado, efetuando manutenção preventiva e
corretiva, sem ônus adicionais para evitar descontinuidade.
6.3 Entende-se por manutenção preventiva a série de procedimentos
destinados a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos dos produtos,
conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e
normas técnicas específicas.
6.4 Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados
a recolocar os serviços e produtos em seu perfeito estado de uso, bem como a
substituição de aparelhos que apresentarem defeitos, incluindo ajustes e
reparos necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas
específicas.

6.5 A manutenção corretiva será realizada sempre que necessária, em até 03
(três dias) úteis, após abertura do chamado junto à empresa contratada.
Excedendo este prazo a Contratada estará sujeita às sanções administrativas
previstas.
6.6 Em caso de avaria do veículo em que o aparelho também for danificado, a
garantia deverá realizar a manutenção e reparo do mesmo, sem custos à
Contratante.
6.7 A contratada apresentará um relatório de visita contendo data, hora do
chamado, início e término do atendimento, identificação do produto defeituoso,
as providências adotadas e as informações pertinentes, tanto para a
manutenção preventiva quanto para a corretiva. O relatório deverá ser
assinado pelo usuário ou responsável pela solicitação.
07 – DOS PRAZOS E INSTALAÇÕES
7.1
Os
equipamentos
que
compreendem
o
Sistema
de
Rastreamento/Monitoramento/ Telemetria deverão ser instalados nos veículos
indicados pela Secretaria Municipal de transportes do m u n i c í p i o d e
I t a m a r a n d i b a / M G sob responsabilidade da empresa a ser contratada, em
até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da ordem de serviço.
7.2 Após as instalações, a contratada deverá apresentar check-list assinado de
todo serviço realizado.
7.3 O Sistema de Rastreamento/Monitoramento/Telemetria deverá estar
operando e funcionando em até 5 (cinco) dias após a instalação dos
rastreadores e acessórios em todos os veículos.
7.4 A Contratada deverá ministrar treinamento aos gestores do sistema (não
inferior a 05 pessoas), com certificação, em até 15 (quinze) dias, depois de
concluída a instalação dos rastreadores nos veículos, conforme a primeira
ordem de serviço emitida.
08 – DO TESTE DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
8.1 Terminado a fase recurso e constada a regularidade dos atos praticados,
será procedido a demonstração da funcionalidade do sistema vencedor, onde
será solicitada da licitante classificada em primeiro lugar, a apresentação de
seu sistema para a verificação da conformidade com as exigências constantes
no presente edital.

8.2. A Empresa terá que atender no mínimo a 80% dos itens exigidos na
demonstração, e os 20 % restantes deverão ser atendidos em um prazo de 30
dias. Esta demonstração será realizada na sede da Prefeitura Municipal de
Itamarandiba/MG, sita a Rua Tabelião Andrade, 205 Centro, em data e horário
definidos pelo pregoeiro.
8.3. Caso a licitante não atenda às exigências do Anexo I – Termo de
Referência, a mesma será desclassificada, e será convocada a licitante com a
oferta subsequente de menor preço, verificará as condições de habilitação e
assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
8.4. Decididos a fase da demonstração, a autoridade competente adjudicará o
objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
09 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Fornecer ao MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA relação atualizada dos
funcionários credenciados a efetuarem os serviços, contendo, nome e número
da carteira de identidade dos mesmos. Qualquer alteração posterior,
encaminhar imediatamente à nova relação com as devidas atualizações;
9.2 Apresentar os funcionários responsáveis pelos serviços, devidamente
identificados, portando crachá de identificação, com foto recente e demais
dados pessoais;
9.3 Prestar os serviços objeto do contrato, sempre por intermédio de técnicos
treinados e habilitados com todo o ferramental, aparelhos de medição, peças,
materiais e equipamentos necessários;
9.4 Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem imperfeições, vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços, por exigência
que lhe assinará prazo compatível com as providências ou reparos a realizar
em até 48 (quarenta e oito) horas após solicitado;
9.5 Garantir o perfeito funcionamento do sistema, de acordo com as
especificações técnicas dos equipamentos.
9.6 O sistema deverá funcionar ininterruptamente.
9.7 Manter atualizado o número de telefone, e-mail ou qualquer outro meio de
comunicação disponível para a solicitação de suporte;

9.8 Guardar sigilo de todas as informações obtidas pelo sistema de
rastreamento, devendo se reportar única e exclusivamente a CONTRATANTE;
9.9 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Termo
de Referência sem a prévia anuência da Contratante;
9.10 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a bens e/ou instalações
da Contratante ou de terceiros, independentemente de culpa ou dolo dos
profissionais ou prepostos destacados para executar a entrega dos
produtos/serviços;
9.11 Prestar os esclarecimentos e as orientações que forem solicitados pela
Contratante ou pelo Fiscal ou Comissão Fiscalizadora do contrato;
9.12 Comunicar imediatamente ao setor competente, a ocorrência de quaisquer
situações anormais relacionadas com a rotina de trabalho;
9.13 Substituir qualquer equipamento defeituoso no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas;
9.14 Zelar pela qualidade dos serviços executados.
10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1 Permitir ao pessoal técnico credenciado e identificado da CONTRATADA,
o acesso aos equipamentos e às instalações relativas ao objeto do presente
Termo de Referência, para efeito de execução dos serviços, durante o
expediente normal;
10.2 Acatar e por em prática as recomendações feitas pela contratada, no que
diz respeito a condições de uso e funcionamento dos equipamentos e
instalações;
10.3 Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no contrato. A
fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato por parte do
contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada em relação
ao mesmo;
10.4 Efetuar o pagamento mensal à contratada mediante a entrega da Nota
Fiscal devidamente atestada pelo gestor do contrato.
11 – DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 A Prefeitura Municipal de Itamarandiba reserva para si o direito de não

aceitar ou receber qualquer produto ou serviço em desacordo com o previsto
neste Termo, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas
pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do
previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, assim como aplicar o
disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções
previstas.
11.2 Qualquer tolerância por parte da Prefeitura Municipal de Itamarandiba, no
que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA,
não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação,
transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do
ajuste e podendo a Prefeitura Municipal de Itamarandiba exigir o seu
cumprimento a qualquer tempo.
11.3 A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia
ou de responsabilidade entre a Prefeitura Municipal de Itamarandiba e os
agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA
designadas para a execução do objeto contratado, sendo a CONTRATADA a
única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das
relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na
legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter
securitário ou qualquer outra.

Itamarandiba, 12 de novembro de 2018

José Adilson Oliveira
Pregoeiro

ANEXO 02 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0092/2018
Processo n. º 0159/2018
Observação: Aplicar o disposto do Artigo 43 da Lei Complementar 123/06,
alterada pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014.
. “Art. 43. ........................................................................
§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
§ 2o A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste
artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no artigo 8,1 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação”.
1 - CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO
1.1. Para habilitação, deverá a licitante vencedora apresentar os documentos
abaixo discriminados, em até 24 (vinte e quatro) horas após a confirmação do
vencedor, o que poderá ser feito no final da disputa de preços. Os
documentos poderão ser anexados em campo próprio do portal onde a
licitação está sendo realizada, o qual disponibilizará esta opção
imediatamente após a solicitação da apresentação da documentação, ou
enviada por email licitação@itamarandiba.mg.gov.br no mesmo prazo
supra estabelecido.
1.1.1. Os documentos originais e/ou autenticados deverão ser entregues ao
Pregoeiro, no endereço: Rua Tabelião Andrade, 205 Centro – Itamarandiba/MG
– CEP: 39.670-000, no Departamento de Licitações, no prazo de até 05(cinco)
dias após o término da disputa de lances. A entrega dos originais ou
autenticados poderá ocorrer via correios, transportadora, portadores, etc.
1.1.2. A não apresentação da documentação na forma acima estabelecida
ensejará na INABILITAÇÃO do licitante..

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO:
Regularidade Fiscal:
a1) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas—CNPJ;
a2) Certidão conjunta de regularidade da Receita Federal e tributos federais,
divida ativa da União e Previdenciária.
a3) Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual.
a4) Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal, sede da licitante.
a5) Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa
Econômica Federal ou prova equivalente que comprove, inequivocamente, a
regularidade de situação;
a6) Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas.
OBS: A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou
Certidão Positiva com efeitos de Negativa. Considera-se Positiva com efeitos
de Negativa a Certidão de que conste a existência de créditos não vencidos;
em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou
cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante
integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado
de segurança.
Regularidade Jurídica:
a7) Cópia de CPF e identidade de todos os Sócios Proprietários ou
Microempreendedor Individual ou presidente no caso de associações.
a8) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e devidamente
registrado em se tratando de sociedades comerciais, ou se consolidadas,
apenas a última alteração.
a9) Registro comercial, no caso de empresa individual ou Certificado de
Microempreeendedor Individual.
a10) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercício.
Qualificação Econômica Financeira:
a11) Certidão de falência ou concordata, com sua data de expedição nunca
superior a 60 dias a contar da abertura do processo licitatório em questão. Será
aceita a Certidão Judicial emitida pela internet.
Qualificação Técnica:
a12) Declaração firmado por representante legal da empresa, de que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
que não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a

partir de 14 anos, em atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da
Constituição Federal, conforme modelo proposto no anexo III do presente
edital, ou equivalente.
a13 ) Declaração de Inexistência de Vínculo, conforme proposto Anexo VII do
presente edital, ou equivalente.
a14) Declaração de que cumprirá a cota de aprendiz a que está obrigada, nos
termos do art. 429 e seguintes da CLT, conforme proposto no ANEXO VIII do
presente edital, ou equivalente.
a15) Declaração de que cumpre os requisitos do edital, conforme modelo
proposto no Anexo VI do presente edital, ou equivalente.
1.2. Os documentos poderão ser apresentados em original ou por
qualquer processo de cópia. No caso de apresentação de cópias, estas
poderão ser autenticadas por tabelião ou apresentados os respectivos originais
para conferência pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, na sessão.
Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos
à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.
1.3. A microempresa e a empresa de pequeno porte que possuir
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no
presente edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova
documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a da
sessão em que foi declarada como vencedora do certame.
1.4. O prazo, de que trata o item anterior, poderá ser prorrogado
uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja
requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.
1.5. O benefício de que trata o item 1.3 não eximirá a
microempresa, a empresa de pequeno porte da apresentação de todos os
documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
1.6. A não regularização da documentação, no prazo fixado no
item 1.4, implicará na inabilitação do licitante.
Considerações Gerais sobre a HABILITAÇÃO:
a) Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e
assinada por seu(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s) e
comprovado(s).
b) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em
original, cópias autenticadas em cartório competente, por publicação em órgão
da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais para
conferência pelo Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio.
c) As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

d) Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo,
no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já
entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.
e) A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação
da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto a concessão de prazo para
complementação da documentação exigida para a habilitação, exceto no caso
em que a vencedora seja ME ou EPP, quando será acrescido o prazo de 02
(dois) dias, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a
entrega da documentação comprobatória da regularidade fiscal.
f) As certidões que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pela
Comissão de Licitação, se emitidas nos últimos 90 (noventa) dias corridos.
g) Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, grampeados
ou encadernados, na ordem retromencionada.
h) Para uso dos benefícios da Lei Complementar n.º 123/06 e 147/14, as
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida neste Edital, ainda que tais documentos apresentem
alguma restrição.

Itamarandiba, 12 de novembro de 2018.
José Adilson Oliveira
PREGOEIRO

ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0159/2018

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
Ref: Edital de Pregão Eletrônico Nº 0092/2018
................................................................, inscrito no CNPJ/MF
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 em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(local),........de.........................................de ..........

________________________
Assinatura representante legal

ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0159/2018
MODELO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o Sr. .................................,
portador da cédula de identidade nº ............................... e do CPF nº
.........................., a participar da licitação instaurada pelo Município de
Itamarandiba/MG, na modalidade de Pregão, sob o Nº 0092/2018, na qualidade
de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para
pronunciar-se em nome da empresa (Razão Social da empresa), CNPJ/MF nº
..........................., bem como formular propostas e participar de todos os
demais atos inerentes ao certame.
(local),........de.........................................de .........

________________________
Assinatura do representante legal da empresa
(Com firma reconhecida)

ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0159/2018
MODELO
DE
DECLARAÇÃO
DE
ENQUADRAMENTO
BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006

COMO

__________________________________________________________
_____, inscrita no CNPJ no _________________________________, por
intermédio
de
seu
representante
legal,
o(a)
Sr.
(a.)
__________________________________________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº __________________ e do CPF nº
_______________________________, e do seu contador, o (a) Sr.
(a)____________________________________, portador
do CRC nº
____________________, DECLARA, para fins de participação na Pregão
Eletrônico Nº 0092/2018, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do
parágrafo 4o do artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006.
___________________________________
(data)
__________________________________________________
(representante legal)
__________________________________________________
(contador)

ANEXO VI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0159/2018
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO
EDITAL

A empresa ..........(nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF Nº
........(n° do CNPJ), sediada em (endereço completo), por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)........... (nome do representante), portador(a) da
Carteira de Identidade n°....... (n° da CI) e do CPF n° ............(n° do CPF),
DECLARA, sob as penas da Lei que cumpre todos os requisitos de habilitação
exigidos no Edital do Pregão Eletrônico Nº 0092/2018, quanto às condições de
qualificação jurídica, de Regularidade fiscal, e econômico-financeira, bem como
de que está ciente e concorda com o disposto em Edital em referência;

___________________________________
(Local e Data)

____________________________________
Representante Legal

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa)

ANEXO VII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0159/2018

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO

Empresa.........................., CNPJ nº........................., situada na
Rua .............................................., nº............., na cidade de ............................,
neste ato representado por seu(sua) titular Sr.(a)..................................,
(nacionalidade), (estado civil), portador da Carteira de Identidade Civil RS
nº................................, CPF nº....................., declara que não possui em seu
quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública
ou de sociedade de economia mista.

------------------------------------,-----------de---------------------de 2018.
Local, dia e mês

ANEXO VIII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0159/2018

Declaração de que cumprirá a cota de aprendiz a que está obrigada, nos
termos do art. 429 e seguintes da CLT

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro
(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 0073/2018, que Declaração
que cumprirá a cota de aprendiz a que está obrigada, nos termos do art. 429 e
seguintes da CLT.
(Local e Data)

______________________________________________
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

ANEXO IX
PREGÃO ELETRONICO Nº 0092/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0159/2018
MODELO DE PLANILHA/PROPOSTA COMERCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E
TELEMETRIA DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS,
COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DE MÓDULOS RASTREADORES E A
DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO
VIA WEB PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, INCLUINDO
IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONDUTOR, COM LIBERAÇÃO DO
VEÍCULO APENAS APÓS ESSA IDENTIFICAÇÃO, BEM COMO
COMPONENTES E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, E OS
RESPECTIVOS
SERVIÇOS
DE
INSTALAÇÃO,
CONFIGURAÇÃO,
CAPACITAÇÃO
E
SUPORTE
TÉCNICO
E
GARANTIA
DE
FUNCIONAMENTO
NOME DA EMPRESA:
ENDEREÇO COMPLETO:
CNPJ/MF Nº: 00.000.000/0000-00
TELEFONE:
ENDEREÇO ELETRÔNICO:

ITEM

QUANT UND

VALOR TOTAL R$

,

ESPECIFICAÇÃO
DO OBJETO

PREÇO UNITÁRIO PREÇO
TOTAL

(por extenso).

VALIDADE DA PROPOSTA:

LOCAL E DATA

ASSINATURA/IDENTIFICAÇÃO

(PRAZO POR EXTENSO).

ANEXO X
PREFGÃO ELETRONICO Nº 0092/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0159/2018
MINUTA ATA REGISTRO DE PREÇOS
Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, o MUNICÍPIO DE
ITAMARANDIBA-MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF sob nº 16.886.871/0001-94, com sua sede administrativa situada a
Rua Tabelião Andrade, 205 Centro, município de Itamarandiba/MG, neste ato
representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Luiz Fernando Alves, portador do
CPF 072.009.726-65, registram-se os preços das seguintes empresas:
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX,
em conformidade com o estabelecido no artigo 15, inciso II, da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e demais
legislações pertinentes, as especificações técnicas constantes no processo
licitatório nº 0159/2018 sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 0092/2018,
assim como os termos da proposta comercial, edital e seus anexos, integram
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
DO OBJETO
Cláusula 1ª. Constitui objeto da presente Ata o REGISTRO DE PREÇOS
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA DE VEÍCULOS
VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO
DE MÓDULOS RASTREADORES E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE
DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DA
FROTA DE VEÍCULOS, INCLUINDO IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO
CONDUTOR, COM LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APENAS APÓS ESSA
IDENTIFICAÇÃO, BEM COMO COMPONENTES E LICENÇA DE USO DE
SOFTWARE, E OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,
CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE
FUNCIONAMENTO, EM PROVEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA/MG (nos termos do Art. 15, parágrafo 4º da Lei 8.666/93),
conforme especificações constantes do Anexo desta Ata de Registro de
Preços, e mediante expedição, pela CONTRATANTE, da competente Ordem
de Serviços, a saber:
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REGISTRADOS
EMPRESA:
CNPJ/MF:

ITEM QT
D
E

UN

ESPECIFICAÇÃO
OBJETO

VALOR TOTAL: R$ ,

DO MARC
A/
MODEL
O

PREÇO
UNITÁRI
O

PREÇ
O
TOTA
L

(por extenso).

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
Cláusula 2ª. O acompanhamento e a fiscalização desta ata de registro de
preços serão realizados pela Secretaria Municipal de Transportes, observados
o disposto nos artigos 67 e 73 a 76 da Lei nº 8.666/93.
DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Cláusula 3ª. A CONTRATADA estará obrigada a fornecer ao
CONTRATANTE, os serviços objeto do presente, sempre que lhe exigir, na
quantidade pretendida e dentro das especificações referidas nas autorizações
de fornecimento.
Cláusula 4ª. O CONTRATANTE não estará obrigada a
CONTRATADA uma quantidade mínima dos serviços objeto da
de Registro de Preços, ficando a seu exclusivo critério a
quantidade, do momento e da forma de Serviços, desde que
disposto nas cláusulas antecedentes

adquirir da
presente Ata
definição da
respeitado o

Cláusula 5ª. O CONTRATANTE poderá, nos termos da legislação em vigor,
adquirir de outros fornecedores os serviços objeto desta presente Ata de
Registro de Preços, vedada, todavia, qualquer aquisição destes serviços por
preços iguais ou superiores aos que poderiam ser obtidos da CONTRATADA
pela execução do presente contrato de Serviços.
Cláusula 6ª. A contratação dos fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota
de empenho de despesa, autorização de fornecimento ou outro instrumento
hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8666/93, como acessórios a presente Ata de
Registro de Preços, emitidos durante o prazo de validade desta Ata, estipulará:
a)

A quantidade dos serviços a ser fornecida pela CONTRATADA

no momento, respeitado o disposto nas cláusulas terceira e quarta desta Ata de
Registro de Preço será facultado ao CONTRATANTE convocar a
CONTRATADA para assinar tantas Autorizações de Fornecimento quanto
forem necessárias para o atendimento de sua necessidades;
A forma dos serviços da quantidade no momento desejada, se
parcelada em dias diferentes ou se integral.
b)

Quando formalizado através de contrato, seguirá a minuta,
conforme modelo do anexo XI, deste processo licitatório.
c)

Cláusula 7ª. Respeitados os limites estabelecidos nas cláusulas terceira e
quarta da presente Ata de Registro de Preços, será facultado ao
CONTRATANTE convocar a CONTRATADA para assinar tantas autorizações
de Serviços quanto forem necessárias para o atendimento de suas
necessidades.
O prazo de garantia de funcionamento da prestação dos serviços
se manterá durante todo o período que o contrato estiver válido.
a)

Durante o prazo de garantia de funcionamento a CONTRATADA
prestará serviços de assistência técnica aos serviços e produtos, através de
estrutura própria ou de parceiro autorizado, efetuando manutenção preventiva
e corretiva, sem ônus adicionais para evitar descontinuidade.
b)

Entende-se por manutenção preventiva a série de procedimentos
destinados a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos dos produtos,
conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e
normas técnicas específicas.
b.1)

Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos
destinados a recolocar os serviços e produtos em seu perfeito estado de uso,
bem como a substituição de aparelhos que apresentarem defeitos, incluindo
ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas
específicas.
b.2)

A manutenção corretiva será realizada sempre que necessária, em
até 03 (três dias) úteis, após abertura do chamado junto à empresa
CONTRATADA. Excedendo este prazo a CONTRATADA estará sujeita às
sanções administrativas previstas.
c)

Em caso de avaria do veículo em que o aparelho também for
danificado, a garantia deverá realizar a manutenção e reparo do mesmo, sem
d)

custos ao CONTRATANTE.
f)
A CONTRATADA apresentará um relatório de visita contendo
data, hora do chamado, início e término do atendimento, identificação do
produto defeituoso, as providências adotadas e as informações pertinentes,
tanto para a manutenção preventiva quanto para a corretiva. O relatório deverá
ser assinado pelo usuário ou responsável pela solicitação.
Os
equipamentos
que
compreendem
o
Sistema
de
Rastreamento/Monitoramento/ Telemetria deverão ser instalados nos veículos
indicados pela Secretaria Municipal de Transportes sob responsabilidade da
empresa a ser contratada, em até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento
da ordem de serviço.
e)

Após as instalações, a CONTRATADA deverá apresentar checklist assinado de todo serviço realizado.
f)

O Sistema de Rastreamento/Monitoramento/Telemetria deverá
estar operando e funcionando em até 5 (cinco) dias após a instalação dos
rastreadores e acessórios em todos os veículos.
g)

A CONTRATADA deverá ministrar treinamento aos gestores do
sistema (não inferior a 05 pessoas), com certificação, em até 15 (quinze) dias,
depois de concluída a instalação dos rastreadores nos veículos, conforme a
primeira ordem de serviço emitida.
h)

Cláusula 8ª. O não atendimento injustificado da autorização de Serviços pela
CONTRATADA será considerado como fato qualificador da inexecução total do
objeto constante da respectiva ordem de serviços, para os fins previstos na
legislação em vigor e no presente compromisso de serviços.
Cláusula 9ª. Os itens licitados deverão ser entregues de acordo com as
especificações e preços unitários constantes do Anexo I que faz parte
integrante desta ata de registro de preços.
Cláusula 10ª. Nos preços referidos na cláusula antecedente já se encontram
incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como frete, encargos fiscais,
sociais, trabalhistas e quaisquer outros.
Cláusula 11ª. Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA quaisquer
tributos, taxas ou preços públicos devidos.

Cláusula 12ª. A CONTRATADA não será ressarcida de quaisquer despesas
decorrentes de custos ou serviços não previstos na presente Ata de Registro
de Preços, independentemente da causa que tenha determinado a omissão.
DOS PAGAMENTOS
Cláusula 13ª. O pagamento da CONTRATADA pela CONTRATANTE, de
acordo com o estipulado na cláusula décima quarta, será devido a cada
Serviços realizado, desde que tenha sido este regularmente formalizado pelo
termo referido nas cláusulas sexta e sétima desta ata de registro de preços.
Cláusula 14ª. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados da apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada
pelo órgão requisitante, que será acompanhada de relatório de recebimento
emitido pelos responsáveis da área em que foram solicitados.
14.1 O pagamento será efetuado pelo município de Itamarandiba em parcelas
mensais e consecutivas, por meio de Ordem Bancária, após a apresentação da
nota fiscal / fatura (devidamente atestada pela unidade responsável pelo seu
recebimento/fiscalização), relativa aos produtos e serviços consumidos,
acompanhada de relatório no caso da prestação dos serviços.
DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, DO REAJUSTE DE PREÇOS E DO
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO
Cláusula 15ª. O preço será ofertado em moeda corrente no país (Real) e não
será objeto de atualização financeira por via da aplicação de qualquer índice de
correção monetária, por prazo inferior a 12 (doze) meses, em atendimento ao
disposto na legislação federal em vigor e ressalvado que a qualquer tempo
será cabível o reequilíbrio econômico financeiro, desde que se comprove que
foi afetada a parte financeira do contrato, bem como as previsões iniciais da
CONTRATADA quanto aos seus encargos econômicos e lucros normais do
empreendimento.
O pedido deverá ser protocolado, com todas as documentações
expressa na alínea “b” desta cláusula, diretamente no setor de contratos,
situada na Rua Tabelião Andrade, 205 centro – Itamarandiba/MG;
a)

Para análise e julgamento pelo setor competente, o pedido
deverá ser instruído obrigatoriamente de planilha com variações e a
documentação comprobatória da solicitação, que demonstre claramente a
variação verificada entre a situação original e a atual, mantendo no reequilíbrio
o desconto concedido pelo licitante sobre valor prévio que consta no processo
b)

licitatório, inclusive declinando os valores pretendidos;
Mesmo após abertura do processo do pedido de reequilíbrio
econômico financeiro, a empresa CONTRATADA fica obrigada a fornecer os
produtos solicitados mediante ordem de fornecimento pela contratante, no
mesmo valor registrado, até a conclusão final do processo, qual seja assinatura
de termo bilateral de aditamento de acordo com as legislações pertinentes.
c)

O valor realinhado deverá se basear no acima disposto, não se
tratando de mero reajuste nem tampouco de aplicação do preço praticado no
mercado.
d)

Cláusula 16ª. O disposto na cláusula anterior não impedirá que, ao longo da
execução da presente Ata de Registro de Preços, sempre que não for
declarado como adequado o preço registrado, possa vir a CONTRATADA a
concordar com a redução do seu valor.
DO VALOR E DOTAÇÕES
Cláusula 17ª. O valor estimado da presente Ata de Registro de Preço é de R$ ,
(por extenso), que serão pagos à CONTRATADA parceladamente, após a
devida comprovação.
As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta de recursos
previstos em Orçamento Municipal e serão informados quando da utilização da
Ata de Registro de Preços, nos termos do § 2º do Art. 7º do Decreto Federal
7892 de 23 de janeiro de 2013.
DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Cláusula 18ª. Emitida a ordem de serviço na forma prevista na cláusula sexta
desta Ata de Registro de Preços, estará a CONTRATADA obrigada a fornecer
os serviços nele estipulados, no prazo e na(s) quantidade(s) prevista(s). Não
será admitida a entrega de serviços pela CONTRATADA, nem o seu
recebimento, sem que previamente tenha sido aperfeiçoado a respectiva
Ordem de Serviços.
O município de Itamarandiba, através da secretaria municipal de
Transportes, reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com o
previsto no edital, podendo aplicar o disposto no art. 87, da Lei nº 8.666/93.
a)

Os equipamentos de rastreamento/monitoramento /telemetria
deverão oferecer os seguintes serviços:
b)

b.1) Localização por GPS;
b.2) Comunicação por GPRS;
b.3) Aplicativo para sistema operacional Android / Smartphone;
b.4) Imobilizador do veículo;
b.5) Registro e envio das informações não superior a 60 (sessenta) segundos;
b.6) Precisão de posicionamento não superior a 5 metros.
b.7) Bateria Interna.
b.8) Identificação eletrônica do condutor – onde o veículo deverá ser ligado
somente a partir desta identificação.
Serviços
de
Implantação
do
Sistema
de
Rastreamento/Monitoramento/Telemetria com Identificação de Condutores:
c)

d) Estima-se um total de 70 (setenta) serviços mensais, em detrimento da
quantidade de veículos da Frota Municipal da Prefeitura Municipal de
Itamarandiba, que durante o período de 12 meses gerará um montante 840
(oitocentos e quarenta) serviços. A frota atual conta com cerca de 60(sessenta)
veículos, podendo ser ampliada para 70(setenta) mediante eventuais novas
aquisições.
e) Estima-se um total de 70 (setenta) serviços de instalação do equipamento de
rastreamento/monitoramento/telemetria nos veículos, por um período de 12
meses, citando novamente que a frota atual é de cerca de 60(sessenta)
veículos podendo chegar estimativa supra em decorrência de eventuais
aquisições.
f) O número de serviços informados trata-se de estimativa, visto que a
demanda será de acordo com a necessidade da Administração Municipal.
Desta forma, não havendo solicitações formais, não haverá compromisso para
a realização dos serviços.
g) Em caso de necessidade de solicitações de maior quantidade de instalações
ou desinstalações e remanejamentos dos equipamentos, onde o quantitativo
ultrapassar o previsto no item acima, os mesmos serão solicitados obedecendo
aos valores constantes no Anexo I - Termo de Referencia do Edital.
h) Quando finalizar o contrato, a desinstalação dos equipamentos será
realizada sem custos à Contratante.
i) Não deverão ser cobrados novos rastreadores, em caso de defeito no
equipamento, avaria - proveniente de acidente com o veículo, ou em caso de
furto.

j) Em caso de furto ou avaria - proveniente de acidente com o veículo, a
Contratante realizará Boletim de Ocorrência e encaminhará para a Contratada.
l) O Sistema deverá ser instalado de acordo com os prazos determinados no
Anexo I - Termo de Referência, do edital Pregão Eletrônico 0092/2018.
m) A garantia dos equipamentos e periféricos deverá estar de acordo com o
determinado no Anexo I - Termo de Referência, do presente edital.
o) Os equipamentos e softwares utilizados devem possuir homologação da
ANATEL.
p) O Sistema veicular deverá transmitir os dados na tecnologia
GSM/GPRS/GPS (incluindo aplicativo para sistema operacional (Android /
Smartphone) com software via web acessado por meio de conexão de dados
segura entre o computador do usuário e os servidores que abrigam o site da
CONTRATADA (conexão “https://”), integrando logística e gerenciamento de
frota e motoristas, de modo que atenda a todos os requisitos técnicos descritos
neste Termo de Referência.
q) O equipamento de rastreabilidade/monitoramento/telemetria deverá permitir
a identificação do condutor do veículo com a utilização de dispositivo de
identificação. Cada condutor da Contratante deverá receber um pequeno
dispositivo de identificação, para utilização do veículo. O veículo só deverá ser
ligado após a identificação eletrônica do condutor.
r) O município de Itamarandiba possui aproximadamente 120 (cento e vinte)
condutores, entre motoristas e servidores com autorização para conduzir
veículos oficiais.
s) O “periférico” para a identificação eletrônica do condutor, deverá ser
disponibilizado, sem custos, sempre que houver inserção de motoristas ou
condutores autorizados no quadro do município.
t) Na identificação eletrônica do condutor deverá conter nome completo do
mesmo e sua matricula.
u) O sistema de monitoramento deverá possuir “layout” de interligação entre o
sistema do município e o sistema da contratada para fins de emissão de
relatório de deslocamento dos veículos. O Sistema deverá ter acesso de
disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana.

18.1 – REFERENCIAS
18.1 Visualização Principal:
18.1.1 Idioma do sistema em Português;
18.1.2 Visualização individual, parcial e global de todos os veículos no mapa;
18.1.3 Status do veículo: Ignição. Motor ligado. Veículo parado ou em
movimento, hodômetros, velocidade, nome do condutor, placa, grupo o qual ele
pertence;
18.1.4 Traçado em movimento
18.1.5 Status GPS ligado/desligado;
18.1.6 Descrição do veículo;
18.1.7 Latitude/longitude;
18.1.8 Localização atual com endereço ou ponto de referência;
18.1.9 Data e hora da última atualização;
18.1.10 Direção imagem;
18.1.11 Informações dos eventos;
18.1.12 Direcionamento para visualização com imagem / satélite / mapa /
híbrido;
18.1.13 Identificação das entradas e saídas;
18.1.14 Identificação do Motorista;
18.1.15 Registro e envio das informações não inferior a 60 segundos;
18.1.16 Direcionamentos para envios de comandos;
18.1.17 Identificações dos veículos com ícones específicos para facilitar a
visualização no mapa: carro leves, caminhões (caminhão carroceria,
basculante, toco, trucado, compactador) e máquinas com opção de
visualização (somente ícone, somente placa ou ícone com placa).
18.1.18 Identificação eletrônica do condutor – onde o veículo deverá ser ligado
somente a partir desta identificação.
18.2 Cadastramento:
18.2.1 Veículos: Tipo de veículo; Descrição; Placa; Cor; Marca; Modelo; Ano;
Chassi.
18.2.2 Motorista: Situação: Ativo ou Inativo; Nome Completo; CPF; RG; CNH
com categoria habilitada; Vencimento da CNH. O cadastro do motorista deverá
ser realizado sempre que houver inserção de motoristas no quadro do
município.
18.2.3 Usuários: Cadastro de 3(três) níveis de usuários (Gestor, subgestor e
usuário final) com nome de usuário, login, senha de acesso, e-mail, permissões
de acesso, como por exemplo: motorista, ponto/referência, rota, troca de
rotas/cercas, usuários, envio de comandos, monitoramento de rotas, relatórios
envio e recebimento de mensagens, telemetria, tempos referências, viagens e
tela de rastreamento online. Restrições de acesso por data e horário.

18.3 Eventos:
18.3.1 Identificação por ícones específicos para cada evento;
18.3.2 Ignição Ligada/desligada;
18.3.3 Imobilizador;
18.3.4 Violação da Antena GPS;
18.3.5 Violação da antena GSM;
18.3.6 Tensão Baixa da Bateria do veiculo;
18.3.7 Antifurto Violado;
18.3.8 Posição Solicitada da Central de Rastreamento;
18.3.9 Posições de Rastreamento;
18.3.10 Sinal GSM Fraco;
18.3.11 Velocidade Excedida;
18.3.12 Mudança de Curso;
18.3.13 Troca de Óleo;
18.3.14 Revisão dos pneus;
18.3.15 Vencimento da Carteira de Habilitação dos condutores;
18.3.16 Informações transmitidas no envio da mensagem junto com o evento
deverão ser: Data e Hora do GPS; Latitude, Longitude; Direção do GPS;
Velocidade Via GPS; Qualidade do sinal GPS; Data e Hora do evento;
Hodômetro.
18.4 Envio de Comandos:
18.4.1 Ligar/desligar o imobilizador;
18.4.2 Solicitação de Posição;
18.4.3 Desarmar imobilizador;
18.4.4 Configuração hodômetro por GPS;
18.4.5 Reset do hodômetro;
18.4.6 Configuração tempo ativar/desativar imobilizador;
18.4.7 Configuração velocidade máxima e tempo Sleep.
18.5 Logística:
18.5.1 Busca por Veículo próximo do local desejado, podendo esses locais
serem demarcado através de Endereços, Veículos ou Pontos. Mostrar distância
entre a área escolhida aos automóveis, o ID do Veículo, qual evento está
relacionado a ele e se a ignição/GPS estão ligados ou desligados.
18.5.2 Verificar no mapa, rotas e caminhos desejados.
18.5.3 Cadastramento de Múltiplos Pontos: Informar o melhor caminho a ser
percorrido entre eles.
18.6 Mapa:
18.6.1 Botão que permite abrir um arquivo de localização;
18.6.2 Salvar
18.6.3 Imprimir
18.6.4 Permite a adição de marcadores às localizações encontradas no mapa;

18.6.5 localização cidades, pontos de interesse, etc;
18.6.6 Recurso de zoom;
18.6.7 Latitude e Longitude;
18.6.8 localização cidades, pontos de interesse, etc;
18.6.9 localização de um determinado ponto como, uma cidade, digitando seu nome
na caixa Pesquisar;

18.7 Relatórios:
18.7.1 Relatórios com visualização pelo Maps via Web;
18.7.2 Relatório com informações do veículo durante um período prédeterminado; Status, Ignição e GPS ligado/desligado; Descrição Veículo, Placa,
Latitude, Longitude, Localização do Veículo com endereço, hodômetro, Direção
com imagem; Velocidade, Data e Hora das Posições, direcionamento para
acesso a imagem ampla no mapa, visualização controle de velocidade com
busca, data de processamento com data e hora;
18.7.3 Relatório em caso de acionamento dos Eventos como: Ignição
Ligada/desligado, acionamento Botão de Pânico, Botão Antifurto, Violação da
Antena GPS e GSM, ligar/desligar sinalizadores, Tensão Baixa da Bateria,
Antifurto Violado, Modo Manobra Ativado, Posição Solicitada da Central de
Rastreamento, Posições de Rastreamento, Sinal GSM Fraco, Tensão Baixa da
Bateria Backup, Defeito na Bateria Backup, Fim da Vida Útil da Bateria Backup,
Reset, Curto Circuito nas Entradas e Saídas, Velocidade Excedida, Início e fim
de trabalho, Mudança de Curso, Numero de Satélites GPS, Veículos fora e
dentro da cerca, bateria desconectada, troca de óleo do motor, Revisão do
Filtro de combustível, Revisão do Filtro de ar, Revisão do Filtro de cabine ou
filtro do ar condicionado, Revisão das Lâmpadas, lanternas e faróis, Revisão
dos Pneus, Revisão da Injeção eletrônica, Revisão dos Limpadores de para
brisas, vencimento da carteira de habilitação dos condutores;
18.7.4 Relatório de Deslocamento/parada: Informação de forma detalhada da
localização inicial e final de um veículo de acordo com a data e os momentos
de ignição ligado/desligado, direcionamento para visualização no mapa com
imagem satélite/mapa/híbrido;
18.7.5 Relatório do Controle de combustível: Informação de consumo de
combustível, e gasto com base na distância percorrida e com dados inseridos
na tela. Km/Litro: quantos quilômetros o veículo percorre com um litro do
combustível utilizado. Direcionamento para visualização no mapa com imagem
satélite/mapa/híbrido. E quanto foi o gasto de combustível dentro e fora do
horário de expediente;
18.7.6 Relatório de perfil de condução: Aceleração, frenagem, excesso de
velocidade, veículos acima de 05 minutos parado com motor ligado, e
pontuação e identificação de mau condutor por veículo. O relatório do perfil de
condução deverá atender conforme a seguir:
a) Aceleração brusca - Quando um veículo tem uma aceleração maior ou
equivalente ao parâmetro definido pela contratante.

b) Frenagem brusca - Quando um veículo tem uma aceleração maior ou
equivalente ao parâmetro definido pela contratante.
c) Parada com o motor ligado - Quando um veículo fica parado, com o motor
ligado, por um tempo maior ou igual a 5 minutos.
d) Excesso de velocidade - Quando um veículo ultrapassa uma velocidade
configurada pela contratante, incluindo os registros de multas.
e) KM após horário expediente: KM rodada após determinado horário.
f) Atribuição via pontuação por gravidade de infração.
g) Relatório com o ranking dos motoristas com maior número de infração.
h) Horário de entrada e saída da área de trabalho.
i) Identificação de consumo de combustível
18.7.7 Relatório Ponto a ponto: Informa detalhadamente sobre a situação do
veículo, explicitando sua situação, local, evento, data/hora, velocidade média e
máxima, distância percorrida e sobre qual veículo é o relatório. Mostra
movimentação ponto a ponto do veículo buscado com direcionamento para
visualização do trajeto no mapa com imagem satélite/mapa/híbrido.
Disponibilizando consulta como: Origem e destino, tempo parado origem,
tempo de viagem, tempo parado destino, distancia percorrida, Velocidade
média e máxima, início e fim da viagem. Disponibilizando arquivo para
impressão e direcionamento para visualização no Mapa via web com imagem
satélite/mapa/híbrido. Podendo selecionar a busca por determinado
veículo,placa, condutor ou todos.
18.7.8 Relatório de Acesso ao Sistema: Informa os usuários que acessaram o
sistema durante certo período pré-determinado. Informará o IP do usuário,
horário de entrada e saída, além da duração do acesso.
18.7.9 Relatório de Comandos: Informa aos usuários os tipos de comandos
enviados com hora e data de envio: pelo sistema, pela rede GSM/GPRS e pelo
recebimento no equipamento. Com número de tentativas enviadas pela rede
GSM/GPRS e status de confirmado ou não confirmado pelo equipamento com
informações do usuário que enviou os comandos.
18.7.10 Os relatórios da central de rastreamento deverão estar disponíveis
para visualização via web e download nos formatos: PDF, XLS, RTF e CSV,
mesmo após a finalização dos contratos, em decorrência de processos que
envolva infrações de trânsito, sendo necessário realizar buscas do histórico dos
veículos. Estas informações poderão ser disponibilizadas via CD-ROM, ou
através de acesso restrito ao software, com a funcionalidade apenas de emitir
os relatórios, ao Gestor do Contrato, quando da finalização do mesmo.
18.7.11 Relatório de Veículo X Transmissão: Visualiza o tempo no qual o
veículo ficou sem transmitir, ou seja, informa que o veículo não envia sinal
desde a última transmissão. Data/Hora e o momento da ultima transmissão
além de estarem presentes na tela os dados como: Equipamento, veículo,
placa, tempo sem transmitir ser visualizado.

18.8.12 Relatório de Evento x Atendimento: Informa sobre tratamento de
eventos. Dados como data/hora de chegada do evento, visualização e
tratamento, veículo, descrição do evento, status, usuário que tratou do evento e
observações
Cláusula 19ª. Os serviços serão requisitados mediante a autorização de
serviço, expedidas e assinadas pelo Setor de Compras do município de
Itamarandiba.
Cláusula 20ª. O objeto da presente ata de registro de preços será recebido
parceladamente, na forma estabelecida nas cláusulas subsequentes.
a) Provisoriamente, por funcionários indicados pela CONTRATANTE, onde

este avaliará a quantidade e qualidade dos serviços entregues.
b) Os serviços deverão ser executados de acordo com o Termo de Referência
e demais condições estabelecidas pela contratante, sob pena de aplicação das
sanções previstas na Ata de Registro de Preços.
c) No ato do recebimento dos serviços constantes das especificações, será
realizada a conferência dos serviços pelos servidores responsáveis pelo setor.
d) A secretaria reserva-se ao direito de não receber serviços que sejam
entregues fora do padrão, qualidade e descrição solicitadas e em estado que
suscitem dúvida quanto à procedência dos mesmos.
e) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e
consequente aceitação.
f) Os serviços constantes nas ordens de fornecimentos, somente serão aceitas
se entregues integralmente.
Cláusula 21ª. Poderá ser solicitado análises, inspeções, testes e quaisquer
outras provas exigidas, nos termos das normas técnicas existentes,
indispensáveis para a comprovação da boa execução da Ata de Registro de
Preços, com o custo por conta da CONTRATADA.
Cláusula 22ª. O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou
receber qualquer produto ou serviço em desacordo com o previsto neste
Termo, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes
ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos
artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, assim como aplicar o disposto no
inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas.

Cláusula 23ª. Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange
ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não
importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação
ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e
podendo a Prefeitura Municipal de Itamarandiba exigir o seu cumprimento a
qualquer tempo.
a) A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou
de responsabilidade entre o CONTRATANTE e os agentes, prepostos,
empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para a
execução do objeto contratado, sendo a CONTRATADA a única responsável
por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre
ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente,
seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.
DO PRAZO, DA DURAÇÃO E DA SUBCONTRATAÇÃO
Cláusula 24ª. A presente Ata de Registro de Preços terá a duração de 12
(doze) meses, de
/
/
a
/
/
, nos termos da Lei 8.666/93 e
art.15 § 3 inciso III.
Cláusula 25ª. Não será admitida, a qualquer título, a subcontratação do objeto
da Ata de Registro de Preços.
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
Cláusula 26ª. Serão considerados como direitos da Administração na presente
Ata de Registro de Preços, além de outros decorrentes da legislação em vigor:
O direito de definir a forma de serviços desejada em cada aquisição e
de receber os serviços dentro do prazo máximo de entrega previsto em cada
Ordem de Serviços firmado pelas partes contratantes;
a)

O direito de rescindir administrativamente a Ata de Registro de Preços
sempre que o preço registrado for superior ao praticado no mercado.
b)

Na hipótese de ser acionado judicialmente em razão do
descumprimento da legislação trabalhista ou de natureza civil, o
CONTRATANTE reterá do pagamento devido ao contratado o valor
correspondente ao atribuído à ação, o qual será depositado em conta separada
até a solução final do litígio.
c)

Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da
empresa contratada, que não mereça a sua confiança ou embarace a
fiscalização, ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível
com o exercício das funções que lhe foram atribuídas.
d)

Designar pelo menos um servidor para ficar como responsável pelo
acompanhamento dos equipamentos alugados assim como suas respectivas
medições.
e)

Permitir ao pessoal técnico credenciado e identificado da
CONTRATADA, o acesso aos equipamentos e às instalações relativas ao
objeto do presente Termo de Referência, para efeito de execução dos serviços,
durante o expediente normal;
f)

Acatar e por em prática as recomendações feitas pela CONTRATADA,
no que diz respeito a condições de uso e funcionamento dos equipamentos e
instalações;
g)

Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no contrato. A
fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato por parte do
contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada em relação
ao mesmo;
h)

Efetuar o pagamento mensal à CONTRATADA mediante a entrega da
Nota Fiscal devidamente atestada pelo gestor do contrato.
i)

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Cláusula 27ª. São obrigações da CONTRATADA, além de outros decorrentes
da legislação vigente:
Manter durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração
que possa comprometer a manutenção desta contratação, bem como substituir
os documentos com prazo de validade expirado;
a)

Cumprir dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente
previstas neste instrumento.
b)

Zelar e garantir a boa qualidade dos serviços, em consonância com os
parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes,
c)

expedidas pelo poder público.
Responsabilizar-se pela execução dos serviços e pelo transporte dos
funcionários e do produto de seu estabelecimento até o local determinado pela
CONTRATANTE, bem como pelo seu descarregamento;
a)

Responsabilizar-se pela execução dos serviços ora registrados, do
estabelecimento da CONTRATADA até o local determinado.
b)

Responsabilizar-se por acidente de trabalho quando forem vítimas os
seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles,
ainda que o acidente se verifique em dependências onde se realizarão dos
serviços;
c)

Providenciar a mão-de-obra qualificada e necessária à execução do
objeto do contrato, fiscalizar e responsabilizar-se pelo perfeito cumprimento do
objeto dos serviços, cabendo- lhe, integralmente, o ônus decorrente de sua
culpa ou dolo, na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, independentemente do controle e fiscalização exercidos pelo
município.
d)

Responsabilizando-se por todas as despesas e encargos, trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, sinistro, transporte, armazenamento e
outros resultantes da execução do objeto contratual.
e)

Apresentar os documentos de regularidade fiscal: notas fiscais/faturas,
atestados, declarações e outros documentos que comprovem as operações
realizadas, o cumprimento de pedidos e o atendimento de providências
necessárias ao fiel desempenho das obrigações aqui mencionadas;
f)

Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da
empresa contratada, que não mereça a sua confiança ou embarace a
fiscalização, ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível
com o exercício das funções que lhe foram atribuídas.
g)

observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria
vigente, especialmente a indicada no preâmbulo do presente Contrato, bem
como as cláusulas deste, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria
dos serviços e dos resultados obtidos, preservando o CONTRATANTE de
qualquer demanda ou reivindicação que seja de responsabilidade da
CONTRATADA;
h)

i)

dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução

desta Ata de Registro de Preços, durante toda a sua vigência, a pedido do
CONTRATANTE;
Dentro do prazo de vigência desta ata, fica a CONTRATADA obrigada
a cumprir o quantitativo estipulados nesta ata e no ANEXO I do Edital,
conforme autorização do órgão requisitante.
j)

Na possibilidade do não cumprimento de quaisquer das condicionantes
acima descritas por parte da contratada, esta se sujeitará às sanções
administrativas previstas neste instrumento.
k)

Entregar os serviços de acordo com as especificações constantes no
termo, inclusive com referência às marcas, prazo de validade e quantidades
expressas nos contratos.
l)

m)
Caso a CONTRATADA requeira abertura de processo para alterações
contratuais como valores, marcas e outros, a mesma está obrigada a fornecer
os serviços até a conclusão final deste processo, de acordo com a legislações
pertinentes.
n)
Fornecer ao CONTRATANTE relação atualizada dos funcionários
credenciados a efetuarem os serviços, contendo, nome e número da carteira
de identidade dos mesmos. Qualquer alteração posterior, encaminhar
imediatamente à nova relação com as devidas atualizações;
o)
Apresentar os funcionários responsáveis pelos serviços, devidamente
identificados, portando crachá de identificação, com foto recente e demais
dados pessoais;
p) Prestar os serviços objeto do contrato, sempre por intermédio de técnicos
treinados e habilitados com todo o ferramental, aparelhos de medição, peças,
materiais e equipamentos necessários;
q) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem imperfeições, vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços, por exigência
que lhe assinará prazo compatível com as providências ou reparos a realizar
em até 48 (quarenta e oito) horas após solicitado;
r)
Garantir o perfeito funcionamento do sistema, de acordo com as
especificações técnicas dos equipamentos.
s)

O sistema deverá funcionar ininterruptamente.

t)
Manter atualizado o número de telefone, e-mail ou qualquer outro meio
de comunicação disponível para a solicitação de suporte;
u)
Guardar sigilo de todas as informações obtidas pelo sistema de
rastreamento, devendo se reportar única e exclusivamente O CONTRATANTE;
v)
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente
Termo de Referência sem a prévia anuência dO CONTRATANTE;
x)
Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a bens e/ou
instalações da CONTRATANTE ou de terceiros, independentemente de culpa
ou dolo dos profissionais ou prepostos destacados para executar a entrega dos
produtos/serviços;
z)
Prestar os esclarecimentos e as orientações que forem solicitados pela
Contratante ou pelo Fiscal ou Comissão Fiscalizadora do contrato;
aa)
Comunicar imediatamente ao setor competente, a ocorrência de
quaisquer situações anormais relacionadas com a rotina de trabalho;
bb)
Substituir qualquer equipamento defeituoso no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas;
cc)

Zelar pela qualidade dos serviços executados.

DOS DIREITOS DA CONTRATADA
Cláusula 28ª. São direitos da CONTRATADA na presente ata de registro de
preços, além de outros decorrentes da legislação em vigor:
O direito de executar os serviços objeto da ata de registro de preços,
desde que não obtenha a Administração, por meio de procedimento licitatório
específico ou de contratação direta, melhores condições de preço;
a)

O direito de receber no prazo devido o pagamento pelos serviços
regularmente fornecidos, no valor constante da Ata de Registro de Preços.
b)

O direito de solicitar a rescisão da presente ata de registro de preços
nos casos em que houver atraso no pagamento de serviços já realizados,
respeitado o disposto no artigo 78, XV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, com suas alterações posteriores.
c)

O direito de solicitar a rescisão da presente ata de registro de preços
nos casos em que, comprovadamente, demonstrar a impossibilidade de
cumprir com o pactuado por razões alheias à sua vontade, nos termos da lei
federal de licitações e contratos;
d)

O direito de solicitar, a rescisão da presente Ata de Registro de Preços
sempre que o preço registrado, em face da ocorrência de variações
significativas e imprevistas verificadas no mercado após a apresentação da sua
proposta, se encontrar significativamente abaixo dos preços praticados na ata
de registro de preços, quando o preço ofertado na presente licitação tiver sido
inferior ao praticado no mercado à época;
e)

O direito de manter a vigência da presente Ata de Registro de Preços,
sempre que concordar com a adequação do preço registrado ao valor praticado
no mercado.
f)

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Cláusula 29ª. Se a CONTRATADA deixar de entregar documentação exigida
para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, na forma prevista
no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento do caso ao
Ministério Público para a aplicação das sanções criminais previstas nos artigos
89 a 99 da referida Lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força
maior, desde que aceito pelo CONTRATANTE.
Cláusula 30ª. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo
estabelecido pela CONTRATANTE, bem como o descumprirem total ou
parcialmente os contratos administrativos e as atas de registro de preço
celebradas com o município de Itamarandiba, serão aplicadas as sanções
previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e
a ampla defesa.
- advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à
conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras
obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas
de correção;
I

II

- multa - deverá observar os seguintes limites máximos:

0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a
etapa do cronograma físico de obra não cumprida;
a)

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da Ata de Registro de
Preços, independente da aplicação de outras sanções previstas em lei, nas
hipóteses de o adjudicatário se recusar a assinar o contrato ou a Ata de
Registro de Preços, ou não aceitar ou retirar a ordem de fornecimento, caso de
recusa em efetuar a garantia contratual ou apresentar documentos irregulares
ou falsos;
b)

20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra
não realizada, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de
objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é
destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas;
c)

- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o município de Itamarandiba, por prazo definido na Lei Federal
nº 8.666/93;
III

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir com o município de Itamarandiba pelos prejuízos
resultantes de ação ou omissão do mesmo.
IV

§ 1º O valor da multa aplicada nos termos do inciso II desta clausula, será
descontado dos pagamentos devidos pela Administração Pública Municipal,
caso os valores não sejam suficientes, a diferença deverá ser paga por meio de
guia no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da aplicação ou cobrado
judicialmente.
§ 2º As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por
provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada.
§ 3º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste cláusula poderão ser
aplicadas cumulativamente à prevista no inciso II, assegurado o direito de
defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Cláusula 31ª. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida por
ato administrativo unilateral do CONTRATANTE:
Quando a CONTRATADA não vier a cumprir, ou vier a cumprir
irregularmente as obrigações decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços ou de quaisquer das autorizações de Serviços aperfeiçoados pelas
partes contratantes;
a)

Quando houver o descumprimento pela CONTRATADA do prazo
previsto na Ordem de Serviços para entrega dos serviços, ou não vier este a
proceder à entrega dos serviços dentro das condições pactuadas na presente
Ata de Registro de Preços ou nos prazos fixados nos termos de Serviços;
b)

Quando o preço registrado for superior ao praticado no mercado, na ata
de registro de preços.
c)

d)

Em quaisquer outras hipóteses admitidas em lei.

Cláusula 32ª. A rescisão administrativa da presente Ata de Registro de Preços
por ato unilateral da CONTRATANTE obedecerá ao disposto no artigo 78,
parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas
alterações posteriores.
Cláusula 33ª. A CONTRATADA terá direito de solicitar ao CONTRATANTE, a
rescisão amigável da presente ata de registro de preço sempre que verificadas
quaisquer das hipóteses previstas na ata de registro de preço e na Lei
n°10.520 ou n°8.666/93.
DO REGIME JURÍDICO E DAS REGRAS DISCIPLINADORAS DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Cláusula 34ª. A presente ata de registro de preços e as ordens de serviços
que com base nele forem aperfeiçoados pelas partes contratantes serão
regidos pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
Cláusula 35ª. Para efeitos obrigacionais tanto o Pregão Eletrônico n°
0092/2018, quanto a(s) proposta(s) da(s) licitante(s) vencedora(s) integram a
presente Ata de Registro de Preços, devendo seus termos e condições serem
considerados como partes integrantes do presente instrumento.

Cláusula 36ª. Será admitida a celebração de termo aditivo, entre as partes
contratantes, sempre que juridicamente exigido ou cabível, face de eventuais
alterações na legislação Federal que regulamenta a matéria, especialmente no
que se refere à questão de eventuais alterações dos valores.
Cláusula 37ª. Para todas as questões pertinentes à presente ata de registro de
preços, o foro será o da comarca do município de Itamarandiba/MG, com
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Cláusula 38ª. O presente instrumento foi lavrado em decorrência do Pregão
Eletrônico RP n° 0092/2018, Processo Licitatório n° 0159/2018, regendo-se
pelas normas da Lei 10.520, de 17/7/2002 e Lei nº 8.666, de 21 de julho de
1993, com suas alterações posteriores, e demais legislações pertinentes, às
quais também se sujeitam as partes que o celebram.
Itamarandiba, xx de xxxxxxxxxxxxx de xxxxxxxxxxxx

_________________________
Contratante

__________________________
Contratada

ANEXO XI
PREFGÃO ELETRONICO Nº 0092/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0159/2018
MINUTA CONTRATO
Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o
MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA-MG, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 16.886.871/0001-94, com sua sede
administrativa situada a Rua Tabelião Andrade, 205 Centro, município de
Itamarandiba/MG, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Luiz
Fernando Alves, portador do CPF 072.009.726-65 doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa: XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX CONTRATADA,
firmam o presente contrato administrativo, decorrente do Pregão Eletrônico
RP n° 0092/2018, Processo Licitatório n° 0159/2018 em conformidade com o
estabelecido na lei nº 10.520, de 17/07/02 e na lei federal nº 8.666, com suas
alterações posteriores e demais legislações pertinentes, têm entre si, em
conformidade com a Ata de Registro de Preços nº......, justo e contratado o que
se segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Este Contrato tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA DE VEÍCULOS VIA
SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DE
MÓDULOS RASTREADORES E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE
GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DA FROTA DE
VEÍCULOS, INCLUINDO IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONDUTOR,
COM LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APENAS APÓS ESSA IDENTIFICAÇÃO,
BEM COMO COMPONENTES E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, E OS
RESPECTIVOS
SERVIÇOS
DE
INSTALAÇÃO,
CONFIGURAÇÃO,
CAPACITAÇÃO
E
SUPORTE
TÉCNICO
E
GARANTIA
DE
FUNCIONAMENTO, EM PROVEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAMARANDIBA, conforme especificações constantes do Anexo I DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº .......
Parágrafo Único : Este contrato está vinculado de forma total e plena a Ata de
Registro de Preços nº .... , Proposta comercial do Fornecedor, Pregão
Eletrônico RP n° 0092/2018, Processo Licitatório n° 0159/2018 que lhe deu
causa, para cuja execução, exigir-se-á rigorosa obediência aos mesmos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
2.1. O acompanhamento e a fiscalização deste contrato serão realizados pela
Secretaria Municipal de Transportes,, observado o disposto nos artigos 67 e
73 a 76 da Lei nº 8.666/93.
§1º - A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e
a fiscalização na execução do objeto pelo CONTRATANTE, bem como a
permitir o acesso às informações consideradas necessárias.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS DESTE CONTRATO
Este contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo, assim como
observará os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na
forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº
8.666/93.
O CONTRATANTE reserva para si o direito de alterar
quantitativos, sem que isso implique alteração dos preços ofertados, obedecido
o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
3.1.

Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele
decorrentes, não poderá ser sub-contratado, cedido ou transferido, total ou
parcialmente, sem autorização do CONTRATANTE, por escrito, sob pena de
aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.
3.2.

3.3.

Demais condições contratuais previstos na Ata de Registro de

Preços nº ....
CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO
OBJETO CONTRATADO
Emitida a ordem de serviço na forma prevista neste instrumento,
estará a CONTRATADA obrigada a fornecer os serviços nele estipulados, no
prazo e na(s) quantidade(s) prevista(s). Não será admitida a entrega dos
serviços pela CONTRATADA, nem o seu recebimento, sem que previamente
tenha sido aperfeiçoado a respectiva autorização de serviço.
4.1.

É de inteira responsabilidade da contratada a substituição dos
serviços e materiais fornecidos em desacordo com as especificações e prazos
de validades exigidos. A empresa licitante deverá se responsabilizar pela
4.2.

garantia dos serviços que serão entregues;
O CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de
Transportes, reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com o
previsto neste contrato, podendo aplicar o disposto no art. 87, da Lei nº
8.666/93.
4.3.

O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente e
integralmente, após a verificação da conformidade do objeto com as
especificações qualitativas e quantitativas e consequente aceitação.
4.4.

No ato do recebimento dos serviços constantes
especificações, será realizada a conferência de todos os itens fornecidos;
4.5.

das

Os serviços constantes nas ordens de serviços, somente serão
aceitas se entregues integralmente.
4.6.

Ultrapassado o prazo previsto na cláusula antecedente sem que
a CONTRATADA tenha feito o reparo do serviço, serão tomadas as
providências cabíveis e a aplicação das penalidades previstas.
4.7.

4.8.

Demais condições previsto na Ata de Registro de Preços nº ..

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I - DA CONTRATADA:
Indicar, no ato da assinatura deste contrato e sempre que ocorrer alteração, 01
(um) preposto para representá-la junto ao CONTRATANTE, devendo este
preposto responder por todos os assuntos relativos à execução do presente
contrato e atender tempestivamente aos chamados do CONTRATANTE;
Manter, durante toda a vigência deste contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar,
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção
desta contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade
expirado, mantendo assim, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas.
5.1.

Apresentar os documentos de regularidade fiscal: Notas
Fiscais/Faturas, e outros documentos que comprovem as operações
realizadas, o cumprimento de pedidos e o atendimento de providências
necessárias ao fiel desempenho das obrigações aqui mencionadas;
5.2.

Cumprir os prazos de entrega e quaisquer das condicionantes
previstos neste contrato e na Ata de Registro de Preços, sob pena das sanções
administrativas previstas neste instrumento.
5.3.

Dentro do prazo de vigência deste contrato, fica a
CONTRATADA obrigada a cumprir o quantitativo estipulados neste contrato.
5.4.

Demais obrigações decorrentes previstos na Ata de Registro de

5.5.

Preços nº .......
II – DO CONTRATANTE:
Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada
na execução do fornecimento, fixando-lhe, quando não pactuado neste
contrato, prazo para corrigi-la;
5.6.

Na hipótese de ser acionado judicialmente em razão do
descumprimento da legislação trabalhista ou de natureza civil, o
CONTRATANTE reterá do pagamento devido ao contratado o valor
correspondente ao atribuído à ação, o qual será depositado em conta separada
até a solução final do litígio.
5.7.

Arcar com as despesas de publicação do extrato deste contrato
e dos termos aditivos que venham a ser firmados.
5.8.

5.8. Outras obrigações decorrentes previstos na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O valor total do presente contrato é de R$ , (por extenso), que
serão pagos à CONTRATADA ,após a devida comprovação da entrega dos
serviços nas condições exigidas:
6.1.

ITEM

QUANT UND

VALOR TOTAL R$

,

ESPECIFICAÇÃO
DO OBJETO

PREÇO UNITÁRIO PREÇO
TOTAL

(por extenso).

6.1.
O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados da apresentação da respectiva Nota fiscal, devidamente atestada

pelo órgão requisitante, que será acompanhada de relatório de recebimento
emitido pelos responsáveis da área em que serão utilizados..
Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais,
o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que
devidamente regularizados, ficando isento o CONTRATANTE de arcar com
quaisquer ônus.
6.2.

Se o objeto não for entregue conforme condições deste contrato
e da Ata de Registro de Preços nº ...., o pagamento ficará suspenso até seu
recebimento definitivo.
6.3.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto
pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao reajustamento de
preços.
6.4.

A nota fiscal deverá conter o número da ordem de compra e
número do contrato a que se referem e também os dados bancários para
depósito do pagamento desta, acompanhada da cópia da respectiva ordem de
compra.
6.5.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. As dotações orçamentárias para o exercício de 2018/2019, destinadas ao
pagamento do objeto licitado estão previstas e indicadas no processo pela área
competente do CONTRATANTE, sob as seguintes rubricas:
XXXXXXXXXXXXXXXXX
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
8.1.
Este contrato será vigente, de
/
/
a /
/
, podendo ser rescindido antes deste prazo, por conveniência e
oportunidade administrativa, com a possibilidade da sua prorrogação, nos
termos do art. 57 da Lei 8.666/93.
As alterações contratuais pactuadas pelas partes, necessárias à
adequação do presente contrato aos fins públicos almejados pelo
CONTRATANTE, bem como a prorrogação de que trata o item anterior, serão
formalizadas por meio de termo aditivo ao presente instrumento.
8.2.

CLÁUSULA NONA - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, DO REAJUSTE DE
PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO
9.1. O preço será ofertado em moeda corrente no país (Real) e não será objeto
de atualização financeira por via da aplicação de qualquer índice de correção
monetária, por prazo inferior a 12 (doze) meses, em atendimento ao disposto
na legislação federal em vigor e ressalvado que a qualquer tempo será cabível
o reequilíbrio econômico financeiro, desde que se comprove que foi afetada a
parte financeira do contrato, bem como as previsões iniciais da CONTRATADA
quanto aos seus encargos econômicos e lucros normais do empreendimento.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente contrato poderá ser rescindido:
10.1 Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.
10.2. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
10.3 Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
§1º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados,
assegurada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo
estabelecido pela CONTRATANTE, bem como o descumprirem total ou
parcialmente os contratos administrativos celebrados com o município de
Itamarandiba, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº
8.666/93, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o
contraditório e a ampla defesa.
- advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à
conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras
obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas
de correção;
I

II

- multa - deverá observar os seguintes limites máximos:

0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado,
a)

ou sobre a etapa do cronograma físico de obra não cumprida;
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da Ata de
Registro de Preços, independente da aplicação de outras sanções previstas em
lei, nas hipóteses de o adjudicatário se recusar a assinar o contrato ou a Ata de
Registro de Preços, ou não aceitar ou retirar a ordem de fornecimento, caso de
recusa em efetuar a garantia contratual ou apresentar documentos irregulares
ou falsos;
b)

20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou
obra não realizada, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de
objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é
destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas;
c)

- suspensão temporária de participação em
impedimento de contratar com o município de Itamarandiba;
III

licitação

e

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir com o município de Itamarandiba pelos prejuízos
resultantes de ação ou omissão do mesmo.
IV

§ 1º O valor da multa aplicada nos termos do inciso II desta clausula, será
descontado dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, caso os valores
não sejam suficientes, a diferença deverá ser paga por meio de guia no prazo
máximo de 10 (dez) dias a contar da aplicação ou cobrado judicialmente.
§ 2º As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por
provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada.
§ 3º As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula artigo poderão
ser aplicadas cumulativamente à prevista no inciso II, assegurado o direito de
defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO
12.1.O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial dos
municípios Mineiros, nos termos do parágrafo único, do artigo 61 da Lei
Federal 8.666/93, a cargo do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itamarandiba/MG para dirimir quaisquer
dúvidas quanto à execução do presente Contrato.
E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente
Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo identificadas e assinadas, para que surtam um só efeito.

Itamarandiba, xx de xxxxxxxxxxxxx de xxxxxxxxxxxx

_________________________
Contratante

__________________________
Contratada

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0092/2018
PROCESSO Nº. 0159/2018.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
RASTREAMENTO,
MONITORAMENTO E TELEMETRIA DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR
GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DE MÓDULOS
RASTREADORES E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE
GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DA FROTA
DE VEÍCULOS, INCLUINDO IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO
CONDUTOR, COM LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APENAS APÓS ESSA
IDENTIFICAÇÃO, BEM COMO COMPONENTES E LICENÇA DE USO DE
SOFTWARE, E OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,
CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE
FUNCIONAMENTO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA, através de seu Pregoeiro,
José Adilson Oliveira, e Equipe de Apoio, no uso de suas atribuições legais
torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação
na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, e será
julgado por item, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº. 10.520,
de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente, a Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, com as alterações posteriores e os Artigos 42, 43, 44, 45 e 46
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 14/11/2018 das 08:00 horas até às
08:59 horas do dia 30/11/2018.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 30/11/2018, às 09:00h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00h min do dia
30/11/2018.
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br. Para todas as referências de
tempo será observado o horário de Brasília (DF).
DATA, HORA e LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS
ANEXOS: o Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia nos sítios
www.portaldecompraspublicas.com.br, www.itamarandiba.mg.gov.br na sede
da Prefeitura Municipal de Itamarandiba, sita a Rua Tabelião Andrade, 205
Centro, município de Itamarandiba/MG, no horário de 08:00 as 12:00 e das

14:00 AS 17:00 horas, de segunda a sexta feira, ou solicitado através do email: licitacao@itamarandiba.mg.gov.br
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS:
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO
Pregoeiro: José Adilson Oliveira
Endereço: Rua Tabelião Andrade, 205 Centro – CEP: 39.670-000
Itamarandiba/MG
E-mail: licitacao@itamarandiba.mg.gov.br
Fone/Fax: (38) 3521.1063
CERTIFICO para os devidos fins que este documento foi
Itamarandiba, 12 de setembro de 2018.
José Adilson Oliveira
- PREGOEIRO

publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal
de Itamarandiba/MG (Órgão de Imprensa Oficial do
Município de Itamarandiba nos termos do Art. 87 da
Lei Orgânica Municipal).
O referido é verdade e dou fé.
Itamarandiba, ____/_______/________
José Adilson Oliveira - Pregoeiro

