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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2019 

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A 

EMPRESA GEOCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS 

ELETRONICOS EIRELI 

 

O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

sita a Av. Silvio Sanson, 1135, Guaporé-RS, CNPJ nº 87.862.397/0001-09, neste ato 

representado por seu PREFEITO MUNICIPAL, Sr. VALDIR CARLOS FABRIS, 

doravante denominado CONTRATANTE e a empresa GEOCENTER COMERCIO 

DE EQUIPAMENTOS OPTICOS ELETRONICOS EIRELI, estabelecida à R. João 

Cachoeira, nº 488, Conjunto 804, Bairro Vila Nova Conceição, na cidade de São 

Paulo/SP, CEP: 04.535-001, CNPJ nº 07.110.365/0001-18, Telefone: 11 2576-0177, E-

mail: geocenter@geocenter.com.br, pelo seu representante infra-assinado, doravante 

denominada CONTRATADA, considerando o PREGÃO ELETRONICO nº 37/2019, 

PROCESSO nº 185/2019, homologado em 25 de fevereiro de 2019, firmam o presente 

contrato, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02, e Decretos  Municipais 

nº 3439/2003, 3748/2006, 4761/2012, 5530/2016, 5536/2016, 5616/2017, 5699/2017 e 

5661/2017, subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, e as condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. É objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE RECEPTORES GNSS PARA 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

conforme segue:  

 

Item Quant. UN. DESCRIÇÃO Marca 

Valor 

Unit. 

(R$) 

Valor 

Total 

(R$) 

01 01 PAR 

Receptores GNSS com sistema 

RKT (Real Time Knetic), 

software de processamento e 

coleta de dados e acessórios, 

conforme descrições e 

configurações abaixo: 

FOIF 

A90 
49.997,00 49.997,00 

1. RECEPTORES 

1.1 Características mínimas: 

 Mínimo de 220 canais para cada receptor; 
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 Permitir a captação de sinais de dupla frequência a partir das constelações de 

satélites: GPS, GLONASS, Galileu e Beidou, devendo vir ativo para o 

rastreamento dos mesmos; 

 O Sistema GNSS deve ser capaz de efetuar levantamentos planialtimétrico em 

tempo real (RTK - Real Time Kinematic) 

 As atualizações de Firmware ou Software devem ser feitos sem a necessidade 

de deslocamento do equipamento para o laboratório; 

 Os receptores GNSS deverão ser dotados de recursos visuais (visor ou LED’s) 

que permitam no mínimo informar: Alimentação, sinal de rádio e gravação; 

 Proteção contra quedas de no mínimo 2,0 metros de altura; 

 Proteção IP67 ou superior contra poeira e água; 

 Faixa de temperatura de operação: -20°C até +65°C; 

 

1.2. Comunicação: 

 Bluetooth interno para conexão entre o Receptor e Coletor (sem adaptadores 

externos); 

 Rádio UHF interno e/ou externo com potência mínima de 2 watts; 

 O receptor deve possuir no mínimo as saídas USB e Serial RS232 e NMEA; 

 Se a coletora/controladora do equipamento for um celular, o mesmo deve ter 

sistema operacional Android 4.3® ou superior, com no mínimo 32 GB de 

armazenamento interno e memória RAM igual ou superior a 2GB e carregador 

e demais acessórios da mesma marca; 

 Precisão do Sistema GNSS (IGUAL ou MELHOR): 

 Estático (pós-processado): horizontal 3mm + 0,5ppm e vertical 5mm + 0,5ppm 

 RTK: horizontal 8mm + 1ppm e vertical 15mm + 1ppm; 

 

1.3. Autonomia e energia: 

 As cargas das baterias devem durar no mínimo 8 horas em modo RTK, e 10 

horas em modo estático; 

 O receptor Base deve possibilitar ser alimentado por bateria externa, quando 

necessário. 

 

2. PROGRAMAS 

2.1. Software de Coleta de Dados/Aplicativo (características): 

O programa ou aplicativo deve possibilitar que smartphones, coletores ou tablets 

se comuniquem, via conexão sem fio (wi-fi ou bluetooth), com os receptores GNSS, 

permitindo (no mínimo): 

 Iniciar os receptores GNSS; 
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 Monitorar e gerenciar as configurações básicas dos Receptores GNSS, 

incluindo as configurações do rádio; 

 Criar um novo trabalho, coletar, gravar e nomear pontos; 

 Importar e exportar arquivos; 

 Realizar locação de pontos; 

 Utilizar as funções COGO e offset; 

 Permitir ao operador trabalhar em tempo real (RTK) ou pós-processado; 

 

2.2. Software de pós-processamento (características mínimas): 

 Deve vir junto com o equipamento; 

 Processar todas as constelações de satélite que os receptores trabalham (GPS, 

GLONASS, BEIDOU E GALILEU); 

 Ser compatível com Windows 7 ou superior; 

 Deve fazer parte do treinamento dos demais equipamentos; 

 Deve ter tela de visualização gráfica e processamento dos dados; 

 Deve fazer transferência de dados, processamento de linhas base em modo 

estático e cinemático (RTK); 

 Deve fazer testes de fechamento e ajustes de rede; 

 Deve fazer transformação/conversão e relatórios de pontos levantados. 

 

3. ACESSÓRIOS 

 01 bastão extensível de fibra de carbono (mínimo 2 metros de altura); 

 01 bastão extensível de alumínio de altura mínima de 8 metros de marca 

nacional; 

 01 bipé extensível para bastão; 

 01 base nivelante com adaptador; 

 01 tripé em alumínio reforçado do mesmo tipo que é utilizado em estações 

totais; 

 Bolsas ou malas de transporte para os receptores GNSS; 

 Carregadores de bateria para os receptores com capacidade para carregar duas 

baterias simultaneamente; 

 01 bateria para cada receptor, com autonomia conforme especificação; 

 Cabo de comunicação entre receptor e computador; 

 01 coletora ou celular compatível (conforme especificação) para fazer o 

controle ou coleta de dados do GNSS; 

 Todos os acessórios para a correta utilização do sistema. 

 

 

1.2. Todos os itens (hardware e software) ofertados deverão ser obrigatoriamente do 

mesmo fabricante e no idioma português (exceto acessórios como bastões, tripés, etc.). 
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1.3. Não serão aceitos equipamentos que, para atender as solicitações técnicas do Edital, 

necessitem alterar peças ou placas, evitando assim dúvidas sobre as configurações do 

equipamento. 

 

1.4. O proponente deverá ofertar treinamento, sem ônus, num local a ser definido pelo 

Órgão, com duração de até 16 horas (2 dias), para até 5 participantes. 

 

1.5. Todas as informações técnicas, obrigatoriamente, deverão estar disponíveis em 

catálogo ou manual oficial do fabricante ou ainda em carta escrita pelo fabricante, com 

tradução juramentada. Caso o catálogo ou manual seja impresso de um site, indicar no 

rodapé a autenticidade ou link para verificação.  

 

1.6. A assistência técnica deve estar, no máximo, a 250km de distância do Município.  

 

1.7. O prazo de garantia para os itens ofertados não poderá ser inferior a 12 (doze) meses 

contados a partir da data do fornecimento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

2.1. O presente contrato tem o valor total de R$ 49.997,00 (Quarenta e nove mil e 

novecentos e noventa e sete reais), conforme proposta adjudicada, que integra o presente 

instrumento sendo de pleno conhecimento das partes. 

 

2.2. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor correspondente à 

quantidade de material entregue, conforme nota Fiscal, observados os preços unitários 

cotados na proposta adjudicada. 

 

2.3. O pagamento será efetuado à vista, após entrega, mediante conferência e recebimento 

dos produtos pelo Município, em depósito na seguinte conta bancária em nome da 

CONTRATADA: 

 

* Banco:    BRASIL 

* Agência: 6811-X 

* Conta:     1956-9 

 

2.4. Serão processadas as retenções previdenciárias e demais tributos, nos termos da 

legislação que regula a matéria. 

 

2.5. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em 

total conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 
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2.6. Na eventualidade de aplicação de multas, estas poderão ser descontadas dos 

pagamentos devidos pela administração. 

 

2.7. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país e individualizadas 

por dotação orçamentária, quando for o caso. 

 

2.8. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

 

2.9. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de 

liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 

preços ou correção monetária.  

 

2.10. As despesas decorrentes do presente contrato serão sustentadas pelas seguintes 

dotações orçamentárias: 

 

06.01 – 1.008 – Aquisição de Bens para a Sec. Mun. de Coordenação e Planejamento 

4.4.90.52.35.00.00 – Material de T.I.C. (Permanente) - 2978 

RECURSO: 1101 Patrimônio Livre 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA, DA GARNTIA E DOS PRAZOS 

3.1. A entrega dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da solicitação da secretaria 

municipal, livre de frete, descarga e encargos, na Secretaria Municipal de Coordenação, 

Planejamento e Desenvolvimento Econômico. 

 

3.2. A garantia de no mínimo 12 (doze) meses deverá iniciar na data da entrega, devendo 

ser reparados ou substituídos os produtos, caso verificado vícios ou defeitos de 

fabricação, no prazo de 03 dias, a partir do comunicado da contratante, durante o período 

que estiver em vigor a garantia firmada. 

 

3.2.1. A garantia deverá abranger peças e componentes contra defeitos de fabricação, 

funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso dos mesmos, com 

exceção das substituições de peças ou componentes danificados por dolo, imperícia ou 

mau uso do bem por parte do Município. 

 

3.2.2. Durante o período de garantia não será efetuado nenhum tipo de pagamento à 

empresa contratada a título de deslocamento de pessoal, transporte, impostos, taxas, 

veículos, hospedagem, peças, fretes de peças, mão-de-obra e outros. 

 

3.3. Todos os itens (hardware e software) ofertados deverão ser obrigatoriamente do 
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mesmo fabricante e no idioma português (exceto acessórios como bastões, tripés, etc.). 

 

3.4. Não serão aceitos equipamentos que, para atender as solicitações técnicas do Edital, 

necessitem alterar peças ou placas, evitando assim dúvidas sobre as configurações do 

equipamento. 

 

3.5. O proponente deverá ofertar treinamento, sem ônus, num local a ser definido 

pelo Órgão, com duração de até 16 horas (2 dias), para até 5 participantes. 

 

3.6. Todas as informações técnicas, obrigatoriamente, deverão estar disponíveis em 

catálogo ou manual oficial do fabricante ou ainda em carta escrita pelo fabricante, com 

tradução juramentada. Caso o catálogo ou manual seja impresso de um site, indicar no 

rodapé a autenticidade ou link para verificação.  

 

3.7. A assistência técnica deve estar, no máximo, a 250km de distância do Município.  

 

3.8. Quando da entrega, a Secretaria responsável pela fiscalização efetuará a verificação 

quanto à conformidade com o instrumento contratual. 

 

3.9. Não será aceito na entrega produtos/serviços nas quantidades e qualidade com 

descrição diferente daquela constante no objeto contratual, bem como em 

desconformidade com os padrões estabelecidos no edital. 

 

3.10. Após a verificação e consequente aprovação, será dado aceite na Nota Fiscal quando 

então ocorrerá o pagamento.   

 

3.11. É de responsabilidade da secretaria municipal a expedição de solicitação dos 

produtos, bem como o controle do cumprimento de prazos contratuais. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO CONTRATO 

4.1. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, 

pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações 

posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 

 

4.2. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo 

CONTRATANTE a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial 

ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 

 

4.3. Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição, as condições 

previstas no Edital e na proposta apresentada pela adjudicatária. 
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4.4. O contrato tem vigência até a data de 30 de junho de 2019, a contar da data da sua 

assinatura. 

 

4.5. A fiscalização do contrato é de responsabilidade do Secretário (a) Municipal de 

Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico (Titular da Pasta), ou pessoa 

por ele for designada. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES 

5.1. DO CONTRATANTE: 

5.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto deste Contrato;  

 

5.1.2. Aplicar à contratada penalidade, quando for o caso;  

 

5.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 

perfeita execução do Contrato; 

 

5.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal 

no setor competente; 

 

5.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 

 

5.2. DA CONTRATADA: 

5.2.1. Fornecer o objeto nas especificações contidas neste Contrato. 

 

5.2.2. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham 

a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos. 

 

5.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

 

5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor contratado, conforme dispositivos do artigo 65 da Lei nº 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

6.1. Os casos de inexecução do objeto deste Contrato, erro de execução, execução 

imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente 

contratado às penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais se destacam: 

a) Advertência: executar o contrato ou as obrigações com irregularidades, passíveis de 

correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado; 

b) Multa de 2% (dois por cento) do valor total da contratação, por dia de atraso 
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injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

após este prazo, será considerado inexecução contratual; 

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação pela inexecução 

total injustificada da obrigação pela CONTRATADA; 

d) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da contratação pela inexecução 

parcial injustificada da obrigação pela CONTRATADA; 

e) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado para a contratação pela 

recusa injustificada da ADJUDICATÁRIA em assinar o contrato; 

f) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 

o Município, no prazo de até 02 (dois) anos; 

g) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 

promovida a reabilitação, facultado ao CONTRATADO o pedido de reconsideração da 

decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao 

processo. 

 

6.2. As multas são independentes e a aplicação de uma, não exclui a das outras.  

 

6.3. As multas serão calculadas sobre o valor total do Contrato.  

 

6.4. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.  

 

6.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual.  

 

6.6. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados 

dos pagamentos devidos pela Administração.  

 

6.7. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", “b”, “c” e "d", do item 6.1, caberá 

recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

 

6.8. O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido à Autoridade Superior 

Competente da unidade requisitante, que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

6.9. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão 

são os previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

6.10.  O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 
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a) Por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) Pedido de recuperação judicial, extrajudicial, falência ou dissolução da contratada; 

c) Em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste 

contrato, sem prévio e expresso aviso ao município; 

d) Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 

e) Mais de 2 (duas) advertências. 

 

6.11.  O CONTRATANTE poderá, ainda, declarar rescindido o contrato por 

conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 

8.666/93 e suas alterações. 

 

6.12.  DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES:  

6.12.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 

Pública poderá ser também aplicada àqueles que retardarem a execução do Pregão;  

 

6.12.2.  Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;  

 

6.12.3. Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.  

 

6.13. É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da 

Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

 

6.14. A empresa que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 

proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a 

execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo, fizer declaração ou cometer fraude 

fiscal, será declarado inidôneo e ficará impedido de licitar e contratar com a 

Administração Pública, pelo prazo de 05 (cinco) anos enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 

7.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o 

Foro da Comarca de Guaporé-RS, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das 

partes e as testemunhas abaixo em cinco vias de igual teor. 
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Município de Guaporé, 26 de fevereiro de 2019. 

 

 

GEOCENTER COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS OPTICOS 

ELETRONICOS EIRELI 

CONTRATADA 

 

 

VALDIR CARLOS FABRIS 

CONTRATANTE 

 

TESTEMUNHAS: 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

DANIEL ZORZI 

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/RS nº 60.518 

 

 

 


