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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 

MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES/RS  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 (DECRETO 10.024/2019) 
TIPO DE JULGAMENTO: MELHOR PREÇO GLOBAL  
MODO DE DISPUTA: ABERTO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO VEICULAR. 

 

O PREFEITO DE CAMPINA DAS MISSÕES/RS, no uso de suas atribuições, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor 

preço por item, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM TRANSMISSÃO DE 

DADOS VIA GPRS/GSM E RECEPÇÃO GPS 24 HORAS EM TEMPO REAL,  nos termos da Lei Federal nº 

10.520, subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como pela Lei 

Complementar nº 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e 

sua alteração Lei 147/2014, Decreto Municipal nº 115/2020. 

A sessão virtual do Pregão Eletrônico será realizada no seguinte endereço: 

https://pregaobanrisul.com.br/ , no dia 22 de março de 2023, às 09h, podendo as propostas e documentos ser 

enviados até às 09h desta mesma data, sendo que todas as referências de tempo observarão o horário de 

Brasília/DF. 

As empresas que desejam participar do Certame PE 010/2023, deverão acessar o referido sítio, 

necessitando estar credenciadas através do site https://pregaobanrisul.com.br/fornecedores , OU  junto à Seção de 

Cadastro da CELIC ( Central de Licitações/RS) pelo sítio  

http://www.celic.rs.gov.br/index.php?menu=fornecedores e fazer o CFE/CRC para habilitação. 

 
1. DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto da presente licitação a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços 
de Rastreamento e Monitoramento Eletrônico de 11 veículos da Secretaria Municipal de Saúde com 
transmissão de dados via GPRS/GSM e recepção GPS 24 horas em tempo real, compreendendo a instalação 
de módulos reastreadores em comodato e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via 
Web para gestão de Frota da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, incluindo o fornecimento de 
equipamentos a título de comodato, componentes e licenças de uso de software, e os respectivos serviços de 
instalação, configuração, capacitação e suporte técnico, bem como garantia de funcionamento, conforme 
especificações contidas no Edital e no Termo de Referência ANEXO IV 
 Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto da licitação descritas no Pregão Online 
Banrisul e as especificações constantes neste edital, prevalecerão as últimas. 
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a)  AS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS PARA O MÓDULO RASTREADOR E 
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, MONITORAMENTO; RASTREAMENTO E INSTALAÇÃO, ESTÃO 
LISTADAS NO ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA; 
b) A empresa Contratada deverá fornecer treinamento para os operadores do sistema, a ser realizado na cidade 
da contratante em local a ser definido e informado;  
c) A empresa Contratada deverá fornecer assistência técnica presencial no prazo máximo de 12 (doze) horas 
após a notificação do Secretário(a) Municipal de Saúde e ou/ Servidor designado para tal. A notificação poderá ser 
via e-mail e ou WhatsApp; 
d) Deverão ser apresentados prospectos e catálogos técnicos, juntamente com a proposta final, fornecida pelo 
fabricante ou revendedor, indicando os equipamentos que serão instalados nos veículos. Todos os documentos 
deverão vir em língua portuguesa, do caso de origem estrangeira deverão vir acompanhados de tradução. As 
informações dos equipamentos serão analisados, a fim de comprovar as especificações mínimas exigidas, sob pena 
de desclassificação do certame;  
e) A instalação dos equipamentos bem como o treinamento deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias dias úteis 
após a solicitação, o atraso injustificado no atendimento e início dos serviços sujeitará a empresa a penalidades, 
previstas no edital/contrato. 
 
2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 
2.1 Poderão participar da presente licitação os interessados que: 

2.1.1 estejam cadastrados e habilitados junto ao site  www.pregaoonlinebanrisul.com.br  e/ou à sessão de 
Cadastro da CELIC – Central de licitações do Estado, sito à Av. Farrapos, 151 – Porto Alegre ou 
www.celic.rs.gov.br, também, www.compras.rs.gov.br ; 

2.1.2 atenderem a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos, sendo que o não atendimento 
de qualquer das condições implicará a inabilitação do licitante ou a desclassificação de sua proposta; 
2.2 Não poderão participar deste Pregão as empresas: 

2.2.1  com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial;; 
2.2.2 que estejam punidas com suspensão temporária de participar em licitações e impedidas de contratar 

com o Município de Campina das Missões/RS; 
2.2.2.1 que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a administração Pública, Direta 

ou Indireta, Federal, Estadual (vide Lei Estadual nº 11.389/99) ou Municipal;  
2.2.4 em que o ramo de atividade não seja pertinente ou compatível com o objeto desta licitação;  
2.2.5 em consórcio; 

2.3 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá 
manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.  

2.3.1 O não atendimento ao presente item ensejará a desclassificação da proposta no sistema, com 
automático impedimento da participação na disputa. 

2.3.2 A participação dos interessados, no dia e hora fixados no preâmbulo deste Edital, dar se-á por meio da 
digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços exclusivamente por 
meio eletrônico.  

2.3.3 A informação de dados para acesso deve ser feita na página inicial do site 
www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 

2.3.4 A simples participação neste pregão implica aceitação de todos os seus termos, condições, normas, 
especificações e detalhes. 

2.3.4.1 Recomenda-se a leitura integral e acurada deste Edital, pois a apresentação de proposta implica 

  LOTE 01 -  Serviços de Rastreamento e Monitoramento Eletrônico 
ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 

01 11 UNID 
Instalação de módulos rastreadores (GPRS/GSM e recepção GPS 
24 horas em tempo real), com fornecimento de equipamento em 
comodato  

02 132 UNID 
Serviço de Rastreamento e Monitoramento de Veículos da 
Secretaria Municipal de Saúde (11 VEICULOS X 12 MESES) 
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aceitação tácita dos seus termos, tendo em vista a decadência do direito de impugnação, não cabendo à licitante 
alegação de desconhecimento das normas que regem o presente certame e a contratação. 

 
2.4 DO CREDENCIAMENTO 

2.4.1 Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de 
chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, 
regulamento e instruções para a sua correta utilização.  

2.4.2 As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: 
https://pregaobanrisul.com.br ou solicitadas por meio do e-mail: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br. 

2.4.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado 
no certame e de cumprir as regras do presente Edital: 

2.4.3.1 Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e 
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;  

2.4.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão;  

2.4.3.3 Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer 
o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;  

2.4.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; 
e,  

2.4.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. 
 

3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
3.1. As propostas deverão ser enviadas exclusivamente por meio do sistema concomitantemente com a 
documentação elencada no item 5, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando o item 
4 deste Edital, e poderão ser retiradas ou substituídas até a abertura da sessão pública. 
 
3.2. No momento do envio da proposta, o licitante deverá prestar, por meio do sistema eletrônico, as seguintes 
declarações: 

3.2.1 do cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências 
do edital, como condição de participação;  

3.2.2 de que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua participação, conforme referido no 
item 2.2.2, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3.2.3 que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, se for o caso.  

3.2.3.1 A Microempresa ou empresa de pequeno porte que desejam usufruir dos benefícios da Lei 
Complementar nº123/2006 deverão apresentar, conjuntamente com a proposta, a declaração firmada pelo 
contador da empresa (devidamente identificado pelo número do seu registro profissional) de que esta possui 
direito ao gozo dos benefícios previstos na LC 123/2006.  
3.3 Nos casos de emissão de declaração falsa, o licitante estará sujeito à tipificação no crime de falsidade 
ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos arts. 90 e 93 da Lei federal nº 
8.666/1993, e no art. 5º da Lei federal 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas 
no presente Edital. 
3.4 Os documentos de habilitação serão verificados após a aceitabilidade da proposta final, conforme item 5.1 deste 
Edital.  
3.4.1 Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo 
pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 2h.  
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4. DAS PROPOSTAS  
4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão do pregão, 
estabelecida no preâmbulo desse edital. 
4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico até às 09h, observando as diretrizes do 
Edital PE 010/2023, com a indicação dos valores unitários e total, englobando os custos, frete, transporte, bem 
como a tributação e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas.  
          4.2.1 A proposta de preços inicial deverá conter as características técnicas do produto ofertado, 
indicando obrigatoriamente e expressamente, a sua marca e, se for o caso, o modelo. 
           4.2.2 A empresa vencedora deverá encaminhar juntamente à proposta final ajustada,  prospectos e/ou 
catálogos técnicos, indicando os equipamentos que serão instalados nos veículos  
           4.2.2.1 A proposta final deverá manter inalteradas a características, bem como a marca e modelo indicados, 
e será anexada em arquivo Word ou PDF no momento em que o Pregoeiro solicitar. 
           4.2.3 Os licitantes deverão consignar o valor da proposta, já consideradas inclusas todas as despesas 
ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.  
4.3 Até a data e horário limite de entrega, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 
4.4 Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo resultante de fato superveniente e 
aceito pelo pregoeiro.  
4.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, que forem omissas ou 
apresentarem irregularidades.  
4.6 O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
4.7 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
4.8 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de duas horas (02 horas), a 
contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 

4.8.1 a proposta final assinada e atualizada, deverá ser encaminhada em meios físicos conforme item 
11.1.1. 

4.8.2 O envio em meios físicos será dispensado caso os documentos estejam assinados digitalmente. 
 

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
5.1. Após o aceite definitivo da proposta vencedora, serão verificados os documentos de habilitação anexados junto 

ao sistema. Havendo a necessidade de verificação de documentos complementares, o licitante será convocado a 

encaminhar eletronicamente, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, por meio do sistema em que foi realizada a 

disputa, conforme solicitação do Pregoeiro: 

OBSERVAÇÃO:  Os documentos abaixo devem ser anexados no momento do cadastro da proposta inicial 

conforme solicitação da plataforma https://pregaobanrisul.com.br/ 

 
5.1.1 DECLARAÇÃO de que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista (ANEXO III). 
 
5.1.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; 

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ / MF); 
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d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 
a atividade assim o exigir. 

5.1.3 – REGULARIDADE FISCAL:  
a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS (Certidão de Débitos relativos a 
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, expedida conjuntamente pela Receita 
Federal (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 
c) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou 
sede do licitante; 
d) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

5.1.4 – REGULARIDADE TRABALHISTA:  
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão  Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT , nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  
b) Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme 
o modelo do Decreto Federal n.º 4.358/02 (ANEXO II); 

5.1.5– QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor da sede da 
licitante, com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentação 
da proposta. 
 

            5.1.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Declaração de garantia contra falhas de funcionamento, durante todo o período contratual e assistência 
técnica presencial, quando necessário, conforme Termo de referência; 

b) Homologação do produto ofertado expedida pelo órgão regulador de telecomunicações – ANATEL; 

c) Declaração, expedida por pessoa jurídica de direito público ou direito privado, relatando que a 
empresa licitante já executou o serviço objeto deste edital, comprovando aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do presente 
Pregão Eletrônico Nº 010/2023.  

5.2 – Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu Certificado de 
Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no 
prazo de validade. 

5.2.1 A substituição somente terá eficácia em relação aos documentos que tenham sido efetivamente 
apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da sessão, constante no preâmbulo. 

5.2.2. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de validade 
expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao 
certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 
5.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que possuir restrição em qualquer 
dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 5.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à 
apresentação de nova documentação,  que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, após a sessão em 
que foi declarada como vencedora do certame. 

5.3.1 - 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. 

5.3.2 - Ocorrendo a situação prevista no item 5.3, a sessão do pregão será suspensa, podendo o pregoeiro 
fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a efetuar o 
acesso ao sítio www.celic.rs.gov.br, também, www.compras.rs.gov.br   e/ou  www.pregaoonlinebanrisul.com.br, a 
fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 
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5.3.3 - O benefício de que trata o item 5.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

5.3.4 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.3, implicará na inabilitação do 
licitante e a adoção do procedimento previsto no item 11.2.1, sem prejuízo das penalidades previstas no item 16.1, 
aliena a, deste edital.  

 
6. DA OPERACIONALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA  
6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave 
e senha.  
6.2 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do licitante 
credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
observados data e horário estabelecidos neste Edital. 

6.2.1 o LICITANTE deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema 
eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da 
inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 2.4.3.2 deste Edital. 
6.3 A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do 
sistema eletrônico. 
6.4 Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na 
internet.  
6.5 Se ocorrer a desconexão do pregoeiro durante a etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos 
licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.5.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública da licitação 
será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente após comunicação 
expressa do pregoeiro aos participantes.  
6.6. No caso de desconexão do licitante, o mesmo deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, 
providenciar sua conexão ao sistema. 
 
7. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  
7.1 Durante a sessão pública, a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante 
troca de mensagens, via chat, em campo próprio do sistema eletrônico.  

7.1.1 Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail.  
7.2 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão 
tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 
7.3 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.  
7.4. Serão desclassificadas as propostas que:  
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;  
b) forem omissas em pontos essenciais;  
c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, 
com valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente à parcela 
ou à totalidade de remuneração.  
7.5. A Administração concederá ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.  

7.5.1. O pregoeiro poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante 
a sua demonstração.  

7.5.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, o pregoeiro poderá efetuar diligência, 
podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:  

7.5.3. questionamentos junto ao licitante para a apresentação de justificativas e comprovações em relação 
aos custos com indícios de inexequibilidade;  

7.5.4 pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;  
7.5.5 verificação de outros contratos que o licitante mantenha com a Administração Pública ou com a 
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iniciativa privada;  
7.5.6 pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de 

suprimentos, supermercados e fabricantes;  
7.5.7 verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo licitante;  
7.5.8. estudos setoriais 
7.5.9 consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;  
7.5.10 demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

7.6 A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real pelos licitantes, anexando-se cópia das propostas desclassificadas aos autos do processo licitatório.  
7.7 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro e, somente os licitantes com 
propostas classificadas participarão da fase de lances. 
7.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as 
seguintes regras:  

7.8.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.  
7.8.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 
7.8.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado 

primeiro.  
7.8.4. A apresentação de lances respeitará o intervalo mínimo de diferença de R$1,00 que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.  
7.8.5 O sistema eletrônico avisará o encerramento do período de livre disputada, previamente estabelecido 

pelo pregoeiro, após o que transcorrerá período (randômico) de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, onde ainda poderão ser efetuados lances livres, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
8. MODO DE DISPUTA 

8.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, pelo 
valor do Lote, observando as regras constantes do item 7. 
8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10(dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do 
período de duração da sessão pública.  
8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre 
que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.  
8.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente. 
8.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela 
equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante 
justificativa.  
8.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da 
sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
8.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública da licitação será 
suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente após comunicação 
expressa do pregoeiro aos participantes.  
8.8 Em caso de divergência entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;  
 
9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

9.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, sendo observados os critérios do art. 
3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993 para aferir a proposta vencedora. Persistindo o empate, a proposta vencedora será 
sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.  
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10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO  

10.1 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor o 
licitante que ofertar o menor preço para o LOTE, considerando a soma do valor da instalação, que será pago em 
uma única parcela, e o valor da manutenção para os 11 veículos durante 12 meses, ou seja, para 132 unidades, 
desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o 
preço de mercado. 

10.1.1 Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto para o item 01, previsto 
no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurado, como critério do desempate, preferência de 
contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.2.3, 
deste edital. 

10.1.2 Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco 
por cento) à proposta de menor valor. 

10.1.3 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor valor 

será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até 
então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea 
anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às 
demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na 
hipótese do item 3.2.3 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

10.1.4 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do 
item 10.1.1 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de 
menor valor. 
10.2. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o 
caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta. 
10.3. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da 
aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo 
pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 5.1 deste Edital. 
10.4. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração.  
10.5. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
 

11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO  

11.1. Os documentos de habilitação, de que trata o item 5, enviados nos termos do item 3.4 e 5.1, serão examinados 
pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 
entidades emissores. 

11.1.1 A documentação para habilitação e a proposta final assinada e atualizada, em meio físico, deverão 
ser encaminhadas, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da intimação por meio eletrônico 
expedida pelo pregoeiro, em envelope opaco e lacrado, ao seguinte endereço contendo as seguintes indicações no 
seu anverso: 

ENVELOPE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO/PROPOSTA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE  
CNPJ OU DOCUMENTO EQUIVALENTE  

11.1.1.1 EM CASO DE ASSINATURA DIGITAL DA PROPOSTA FINAL E DEMAIS 
DECLARAÇÕES, DATADAS COM A DATA DO CERTAME, A EMPRESA PODERÁ SER EXIMIDA DO 
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ENVIO DA PROPOSTA POR CORREIO. 
11.1.2 Todas as folhas dos documentos para habilitação deverão ser apresentadas em seus originais ou 

cópias devidamente autenticadas, devendo ser rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
11.1.3 Os documentos referentes à habilitação do licitante deverão estar válidos no dia de abertura da 

sessão pública. 
11.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 3.2.3.1 
deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua 
habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias 
úteis, prazo que 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. 

11.2.1 Na hipótese de a proposta vencedora não ser aceitável ou o licitante não atender às exigências para 
habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital.  
11.3 Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor, 
oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.  
 
12. RECURSO  
12.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os licitantes poderão manifestar 
justificadamente a intenção de interposição de recurso, em campo próprio do sistema, sob pena de decadência do 
direito de recurso. A manifestação de interposição de recurso deverá ser efetuada em um prazo máximo de 10 
minutos, a contar do encerramento da sessão.  
12.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3 (três) dias consecutivos para a 
interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.  
12.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua decisão, sendo que 
neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente.  
12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o 
objeto e homologará o procedimento licitatório. 
13.2. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente 
instruído à autoridade superior e propor a homologação. 
 
14. PRAZOS E CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
14.1. Após a homologação, esgotados todos os prazos recursais, o adjudicatário será convocado para no prazo de 
05 (cinco) dias úteis assinar o Contrato. Excepcionalmente a Administração Municipal poderá aceitar contrato 
assinado por meio de assinatura digital, sendo permitido o envio do contrato original devidamente assinado pela 
licitante via Correios.  
14.2. O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde que seja 
requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
14.3. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, outro licitante será convocado, 
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta 
e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das 
sanções. 
14.3.1 A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas, e ou assinadas digitalmente, dos documentos de 
habilitação, no prazo do item 11.1.1, será equiparada a uma recusa injustificada à contratação. 
14.4  A empresa deverá executar as escavações dos Microaçudes no prazo de até 60 (sessenta) dias após o pedido, o 
atraso injustificado na entrega dos equipamentos sujeitará a licitante as penalidades previstas no item 16.1.  
14.5  O prazo de que trata o item 14.4 poderá ser prorrogado por igual período, desde que seja requerido de forma 
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
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14.6 Verificada a desconformidade de algum item, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 
14.7 Os materiais a serem entregues deverão estar adequadamente acondicionados de forma a permitir a completa 
preservação dos mesmos e sua segurança durante o transporte. 
14.8 A nota fiscal Eletrônica (de acordo com o protocolo ICMS 85) deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto 
com o seu objeto. 
 
15 - DO PAGAMENTO: 
15.1 Os recursos para o atendimento das despesas da presente licitação correrão a conta da seguinte Dotação 
Orçamentária do Orçamento vigente: 

Órgão/ Unid. Função Sub-Função Programa 
Projeto/ 

Atividade 
Categoria 
Econômica 

Nº 
Despesa/Desdob 

07.02 10 122 7.000 2.700 339040 2131(4811) 

07.02 10 122 7.000 2.700 339040 2131(2148) 
 
15.2 O pagamento será efetuado noprazo de 10 dias, por intermédio da Tesouraria do Município após entrega dos 
itens e autorização por parte do Fiscal do Contrato, mediante apresentação de nota fiscal Eletrônica (de acordo 
com o protocolo ICMS 85) contendo o número da Licitação PE 010/2023. 

15.2.1 As medições e o pagamento serão efetuados de acordo com o preço unitário de cada item, multiplicado pelo 
quantitativo efetivamente utilizado na obra, independentemente do quantitativo previsto no projeto executivo do 
poço. 

15.3 Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que regula a matéria. 
 
16 –  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão eletrônico ou de contratante, 
as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: multa de 2% sobre o valor estimado da contratação; 
b) deixar de apresentar os originais ou cópias autenticadas da documentação de habilitação para fins de 

assinatura do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa 
de 5% sobre o valor estimado da contratação; 

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 2% sobre o valor estimado da contratação; 

d) executar o contrato com atraso injustificado,até o limite de 10 dias, após os quais será considerado como 
inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 2 anos e multa de 2% sobre o valor atualizado do contrato; 

f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 
de 2 anos e multa de 2% sobre o valor atualizado do contrato. 
16.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada. 
16.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
17. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
17.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser 
enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio do 
seguinte endereço eletrônico: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br. 
17.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão respondidas via e-mail e divulgadas no 
seguinte sítio eletrônico da Administração: www.campinadasmissoes.rs.gov.br. 
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18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite 
permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o valor inicial atualizado do contratado. 
18.2 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
18.3 A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade,  
em  despacho  fundamentado,  sem  a  obrigação  de  indenizar  (art.  49  da  Lei  Federal       nº 8.666/1993). 
 

18.4 FAZEM PARTE DO PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: ANEXO I – MINUTA 
CONTRATO; ANEXO II – DECLARAÇÃO ATENDIMENTO ART 7º CF; ANEXO III – DECLARAÇÃO 
DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO DA ENTIDADE LICITANTE NOS QUADROS DA 
EMPRESA; ANEXO IV TERMO DE REFERÊNCIA;  

 
18.5 Fica eleito o Foro da Comarca de Campina das Missões/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

Campina das Missões/RS, 06 de março de 2023. 

 

 

_________________________________ 

                                        Carlos Justen 
                                             Prefeito 
 
  
 

Registre-se e publique-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

________________________ 

Assessor(a) Jurídico(a)        
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ANEXO I 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº xx/2023 

 

O MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES - RS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito 
no CNPJ sob nº 87.612.859/0001-30, com sede administrativa situado na Avenida Santa Teresa, nº 821, centro, 
nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o neste ato representado por seu Prefeito Municipal 
Sr. Carlos Justen, inscrito no CPF sob o nº. 760.805.600-20, doravante denominado de CONTRATANTE, e de 
outro lado, a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
estabelecida na Rua x, Bairro x na cidade de xxxxxxxxxx - xx, neste ato representada por seu representante legal o 
Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF sob nº xxxxxxxxxx, doravante denominada de CONTRATADA. 

 
Por este instrumento e na melhor forma de direito, as partes supra qualificadas têm entre si justo e acertado 

Contratação de PESSOA JURÍDICA PARA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E 
MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS/GSM E 
RECEPÇÃO GPS 24 HORAS EM TEMPO REAL, tendo em vista a homologação da licitação, nos termos do 
Edital de Pregão Eletrônico nº 010/2023 e o Processo de Administrativo nº 023/2023, nos termos da Lei Federal nº 
10.520/2002, subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como 
pela Lei Complementar nº 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte, Decreto Municipal nº 115/2020, regendo-se pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO E DOS PREÇOS 

A Contratada compromete-se a executar os seguintes objetos ao Contratante, conforme Licitação Pregão 
Eletrônico nº 010/2023:  

Item Quant. Unid. Descrição do Produto Marca 
Preço 

Unitário 
Preço 
Total 

       
Valor Total: R$  

CLÁUSULA SEGUNDA  DA ENTREGA E EXECUÇÃO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A empresa Contratada deverá disponibilizar  os equipamentos conforme exigências do 
termo de referênica; 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A empresa Contratada deverá fornecer treinamento para os operadores do sistema, a ser 
realizado na cidade da contratante em local a ser definido e informado 
PARÁGRAFO TERCEIRO: A empresa contratada deverá dispor de uma central de atendimento, com escritório 
físico, telefone, email e WhatsApp para controle e planejamento das atividades para atendimento de seu pessoal 
operacional, bem como das suporte técnico a contratante. 
PARÁGRAFO QUARTO: A instalação dos equipamentos bem como o treinamento deverão ocorrer em até 30 
(trinta) dias dias úteis após a solicitação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO:  A empresa Contratada deverá fornecer assistência técnica presencial no prazo máximo 
de 12 (doze) horas após a notificação do Secretário(a) Municipal de Saúde e ou/ Servidor designado para tal. A 
notificação poderá ser via e-mail e ou WhatsApp.  
PARÁGRAFO SEGUNDO:  Prestar os serviços objeto do contrato, sempre por intermédio de técnicos treinados e 
habilitados com todas as condições necessárias de trabalho  
PARÁGRAFO TERCEIRO:  Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir o objeto do contrato em que se 
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verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços. 
PARÁGRAFO QUARTO:  Garantir o perfeito funcionamento do sistema, de acordo com as especificações técnicas 
dos equipamentos;  
PARÁGRAFO QUINTO: executar os serviços de instalação e monitoramento conforme Termo de referência e 
Edital que originaram o presente Contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO Exigir a prestação dos serviços de acordo com as especificações do termo de referência;  
PARÁGRAFO SEGUNDO 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;  
PARÁGRAFO TERCEIRO Rejeitar serviços com não atendimento de obrigações legais ou aqueles a que a 
fiscalização não teve acesso ou não foi comunicada;  
PARÁGRAFO  QUARTO  Efetuar o pagamento conforme Cronograma. 
 
CLÁUSULA QUINTA DO PAGAMENTO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO Os recursos para o atendimento das despesas da presente licitação correrão a conta da 
seguinte Dotação Orçamentária do Orçamento vigente:  

Órgão/ Unid. Função Sub-Função Programa 
Projeto/ 

Atividade 
Categoria 
Econômica 

Nº 
Despesa/Desdob 

07.02 10 122 7.000 2.700 339040 2131(4811) 

07.02 10 122 7.000 2.700 339040 2131(2148) 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO  O pagamento será efetuado noprazo de 10 dias, por intermédio da Tesouraria do 
Município após execução dos serviços e autorização por parte do Fiscal do Contrato, mediante apresentação de 
nota fiscal Eletrônica (de acordo com o protocolo ICMS 85) contendo o número da Licitação PE 010/2023 

PARÁGRAFO TERCEIRO Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que 
regula a matéria. 

CLÁUSULA SEXTA DA GARANTIA E DOS PADRÕES DE QUALIDADE  

PARÁGRAFO PRIMEIRO A Contratada será responsável pela garantia dos serviços executados, conforme normas 
ABNT e/ou especificação técnica.  
PARÁGRAFO SEGUNDO Quaisquer defeitos que porventura ocorrerem, excetuando-se danos causados pela 
Contratante, serão corrigidos às custas da Contratada.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO Ocorrendo a hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666/93, 
será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que 
suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual, após vencimento da validade da 
proposta. 

 

CLÁUSULA OITAVA DA RECISÃO CONTRATUAL 

PARÁGRAFO PRIMEIRO O Contrato poderá ser rescindido em ocorrendo às causas e na forma prevista nos 
artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO O descumprimento das obrigações assumidas neste Contrato deverá ser objeto de 
comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de cinco (05) dias para alegar o que entender de direito. 
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CLÁUSULA NONA DAS PENALIDADES 

PARÁGRAFO PRIMEIRO Pelo inadimplemento das obrigações, a Contratada, conforme a infração estará sujeita às 
seguintes penalidades: 

a) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 
contratação; 

b) Executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 
resultado: advertência; 

c) Executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 dias, após os quais será considerado 
como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do Contrato; 

d) Inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do Contrato; 

e) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Contrato; 

f) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade 
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO Para efeito de sanções previstas no parágrafo anterior fica a exclusivo critério do 
Contratante a definição do que sejam “pequenas irregularidades” e pela “graduação” da falta cometida, sem 
prejuízo do que está previsto nos artigos 87 e 88 da Lei n.º 8.666/93. 

PARÁGRAFO TERCEIRO As penalidades serão registradas no cadastro da Contratada, quando for o caso. 

PARÁGRAFO  QUARTO No caso de aplicação de multa, haverá notificação por escrito, tendo a parte notificada, o 
prazo de dez (10) dias para recolher a importância à Secretaria Municipal da Fazenda. 

PARÁGRAFO NONO Nenhum pagamento será efetuado pelo Contratante, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta à Contratada, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

PARÁGRAFO ÚNICO O presente Contrato entrará em vigor em na data de sua assinatura e terá vigência de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde 
que haja concordância entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA FISCALIZAÇÃO 

PARÁGRAFO ÚNICO A responsabilidade pela fiscalização da execução deste Contrato será do Servidor Público 
Municipal,  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme Portaria nº XXX/2023, ou outro servidor especificamente 
designado por este, e apresentado à contratada para conhecimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA VINCULAÇÃO 

PARÁGRAFO  ÚNICO O objeto deste contrato, reger-se-á pelas condições constantes no Processo Administrativo 
nº 023/2023, Edital de Pregão Eletrônico nº 010/2023 e, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
suas alterações posteriores, o qual deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas, respondendo as mesmas pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA DO FORO 
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PARÁGRAFO ÚNICO Fica eleito o Foro da Comarca de Campina das Missões – RS, para dirimir quaisquer 
litígios oriundos do presente Contrato, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

  

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e 
forma, que vai assinado pelas partes contratantes. 

 

Campina das Missões – RS, xx de xxxxxxxx de 2023. 

 

 

MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Carlos Justen/Contratante 

EMPRESA Contratada 

 
 

FISCAL DO CONTRATO 
 

 
 

FISCAL DO CONTRATO 
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ANEXO II 

 

 

DECLARAÇÃO 
 
 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO 010/2023 
 
............................................, inscrito no CNPJ nº ........................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr.(a) .........................................., portador da Carteira de Identidade nº ............................... e do CPF nº 
................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e 
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 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos.  
 
**Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).  
 
 
.........................................................................  
(data)  
 
 
........................................................................  
(representante legal)  
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO   III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS 
QUADROS DA EMPRESA 

 

(Item 5.1.3) A Empresa (..............Razão social.......), inscrita no CNPJ nº (...........inserir número) por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir número e órgão 
emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público 
ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

(inserir local e data) 

_____________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

Observação: Esta Declaração deverá ser  assinada pelo representante legal da empresa ou mandatário. 
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ANEXO IV 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 
1. IDENTIFICAÇÃODAPROPOSTA 

 

 

TIPODEINSTRUMENTO 

 

 

Pregão Eletrônico 

 

 

 

 

 

 

OBJETO DA PROPOSTA 

 

 

 

Contratação de Empresa Especializada na Prestação de 
Serviços de Rastreamento e Monitoramento Eletrônico de 
11veículos da Secretaria Municipal de Saúde com transmissão 
de dados via GPRS/GSM e recepção GPS 24 horas em tempo 
real, compreendendo a instalação de módulos reastreadores em 
comodato e a disponibilização de software de gerenciamento 
com acesso via Web para gestão de Frota da Prefeitura 
Municipal de Campina das Missões, incluindo o fornecimento 
de equipamentos a título de comodato, componentes e licenças 
de uso de software, e os respectivos serviços de instalação, 
configuração, capacitação e suporte técnico, bem como garantia 
de funcionamento, conforme especificações contidas nesse 
Termo de Referência. 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

 
A contratação de empresa para a prestação de serviços de 
rastreamento e monitoramento veicular via internet contribuirá de 
forma significativa para a gestão da frota de veículos da Prefeitura 
Municipal de Campina das Missões, permitindo a análise individual 
de rotas de veículos, assim como da utilização racional da frota do 
Ente Público. Além disso, o sistema de rastreamento servirá como 
sistema de prevenção de roubos e controle de sinistros, contribuindo 
para a produtividade, eficiência e economicidade na gestão da frota 
de veículos da Secretaria Municipal da Saúde. Essa proposta é 
projeto piloto, uma vez que após realizadas as análises e obtidos os 
resultados e se assim couber aprovado, será implantado em todos os 
veículos de propriedade do Município. 
 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

A contratação terá prazo de execução de 12 meses a contar da data 
de emissão da Autorização para Início dos Serviços, podendo ser 
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3. DESCRIÇÃO DOS ITENS 

 

LOTE ÚNICO 

 

Item Quant. Unid. Veículo Placas 
R$ 
Unitário 

R$ 

Total 

01  Unid. 

Serviço de Instalação de módulos 
ratreadores (GPRS/GSM e recepção 
GPS 24 horas em tempo real), com 
fornecimento de equipamento em 
comodato. 

   

02 12 meses Van Fiat Ducato, ano 2008 
IPD-
3155 

  

03 12 meses Ambulância Fiat Ducato, ano 2013 
IUY-
2834 

  

04 12 meses Van Peugeot, ano 2014 IVK-   

 prorrogado até o limite de 60 meses, nos termos da Lei. 

 

 
2. IDENTIFICAÇÃODOPROPONENTE: 

 

Razão Social
 por extenso: 

 

Município de Campina das Missões 

Sigla: PM CAMP 

CNPJ: 87.612.859/0001-30 

Endereçocompleto: Avenida Santa Teresa, 821, Centro, Campina das Missões - RS 

Nomedoresponsável 
legal: 

Carlos Justen CPFdoresponsávell
egal: 

  760.805.600-20 

Contatodoresponsável 
legal: 

(55) 3567-1120 E-
maildoresponsávell

egal: 

gabineteprefeito@campinadasmissoes.rs.gov.
br 

Nomedoresponsávelpe
la Secretaria: 

Janine Adriane 
Martini 

Contato do 

Responsável: 

(55) 99615-5839 
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3D74 

05 12 meses Ambulância Peugeot, ano 2018 
IYZ-
7A83 

  

06 12 meses Van Renault Master, ano 2019 
IZR-
4H90 

  

07 12 meses Siena Fiat Attractiv, ano 2020 
JAB-
6B27 

  

08 12 meses Spin GM Activ7, ano 2021 
JAN-
3B25 

  

09 12 meses Spin GM Activ7, ano 2021 
JAN-
3B17 

  

10 12 meses Ambulância Furgão Sprinter, ano 2022 
JAU-
5J21 

  

11 12 meses Spin 18L AT Premier, ano 2022 
JBJ-
1A37 

  

12 12 meses Van Mercedes, ano 2022 
JBS-
5D78 

  

 
4. DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E INSTALAÇÃO: 

 

 
4.1 Os equipamentos devem possuir no mínimo as configurações que seguem: 

 

MÓDULO RASTREADOR 

 
a) Receptor de sinal GPS 24 horas em tempo real e rastreador 

GPRS/GSM que viabilize um erro médio de deslocamento de no 
mínimo 20 (vinte) metros exceto em caso fortuitos, cujas 
responsabilidades não sejam de competência da contratada; 

b) Antena interna de conexão rápida com satélite; 
c) Capacidade para guardar 500 posições internamente quando em 

áreas off-line, com descarregamento automático no sistema assim 
que obtiver retorno de sinal GSM; 

d) Idioma em português; 

 

SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO 

 
a) Os equipamentos instalados devem ser desbloqueados (multi-

operadora) para o uso GSM de qualquer operadora que atua no 
Estado do Rio Grande do Sul; 

b) Deve ter capacidade para transmitir os dados obtidos pelo 
Módulo de Identificação e Localização (posição do veículo, 
horário e Placa); 
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c) Deve ter homologação expedida pelo órgão regulador de 
telecomunicações – ANATEL; 

d) Deve disponibilizar dados de forma segura e sigilosa para 
servidores externos a fim de integração com aplicativos de 
gerenciamento, monitoramento e controle. 

 

INSTALAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS NOS 

VEÍCULOS 

a) De fácil instalação, não danificando o veículo; 
b) A alimentação de energia elétrica deve ser feita por meio de uma 

coneção alimentadas pela bateria. Deve ser protegida por fusível 
devidamente dimensionado para o modelo do equipamento 
ofertado; 

c) A fiação elétrica deve ser protegida por meio de chicotes ou 
conduítes, não permitindo a entrada de fluídos para dentro do 
veículo; 

d) Deve ser fixado firmemente e protegidos de imtempéries, não 
facilitando o desligamento dos cabos por parte dos usuários; 

e) É vetada a colocação dos equipamentos sob os carpetes e ou/ sob 
os isolamentos termo-acústicos dos veículos, de maneira que 
impeça a refrigeração dos equipamentos; 

f) A instalação dar-se-á no prazo máximo de 30 dias a contar da 
emissão da Autorização para Início dos Serviços, conforme 
cronograma a ser tratado entre as partes; 

g) A instalação dar-se-á nas dependências externas da Unidade 
Básica de Saúde, no endereço da Rua Santa Rosa, nº 592, Centro, 
Campina das Missões/RS; 

h) O pagamento da Instalação se dará de forma única, em uma 
parcela, após a instalação dos equipamentos nos veículos. As 
manutenções nos aparelhos durante o período de vigência não 
serão pagos e caberá a contratada a subtituição e reparos nos 
aparelhos sem custos a contratante. 

 

SISTEMA DE 
RASTREAMENTO 

a) Deve permitir o gerenciamento, identificação e controle 
relacionado à utilização dos veículos; 

b) Permitir a identificação de cada veículo; 
c) Permitir a identificação do deslocamento/rota (local de Início, 

paradas e término) efetuado por cada veículo, com a 
identificação de pontos dos caminhos percorridos/rastreamento 
de rotas; 

d) Permitir a identificação da data e dos horários do início, paradas 
e términos de cada trecho percorrido, por deslocamento efetuado 
e a jornada de trabalho de cada veículo; 

e) Permitir a identificaçãodas distâncias percorridas por cada 
veículo/deslocamento efetuado/trecho percorrido; 

f) Permitir a extração da quilometragem via GPS; 
g) Permitir o controle de custos de manutenção preventiva e 

corretiva de cada veículo; 
h) Permitir o controle de lançamento de abastecimentos, trocas de 
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óleos e filtros, troca de pneus, despesas e alterações que ocorram 
com os veículos, afim de promover um diário digital de todas as 
viaturas; 

i) Permitir a identificação de velocidades; 

 

SISTEMA DE 
MONITORAMENTO E 

CONTROLE 

a) Monitoramento via Web site seguro (https); 
b) Acesso via login e senha; 
c) Visualização de veículo(s) em mapas e imagens geo-

referenciadas, que possilite a identificação da rua, avenidas e 
imagens via satélite; 

d) Base cartográfica que tenha todos os municípios do Estado do 
Rio Grande do Sul; 

e) As informações sobre as posições dos veículos deverão ser 
enviadas ao servidor da contratada, sendo permitido o uso de 
conexão GPRS ou GSM; 

f) Armazenamento dos dados por no mínimo 365 dias; 
g) Permite visualização de veículo ou grupo de veículos no mapa; 
h) Permite filtros por velocidade ou tempo; 
i) Permitir relatórios gerenciais por veículo de acordo com os itens 

de rasteamento e de interesse da contratada; 
j) Acesso a rastreamento por celular, via aplicativo. 

 

DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, 
TREINAMENTOS, 

GARANTIAS e PROSPECTOS 
DA PROPOSTA 

 
a) Os equipamentos deverão possuir garantia contra falhas de 

funcionamento e instalação, durante todo o período contratual; 
b) A contratada deverá reparar ou substituir os equipamentos 

defeituosos dentro o prazo de 48 horas, contados da notificação 
do Secretário(a) Municipal de Saúde e ou/ Servidor designado 
para tal; 

c) Os custos de manutenção deverão ser arcados pela contratada; 
d) No caso de violação ou danificação dos equipamentos casusados 

pela Contratante, o custo de aquisição, substituição e instalação 
dos equipamentos poderão ser cobrados pela Contratada; 

e) A empresa Contratada deverá fornecer treinamento para os 
operadores do sistema, a ser realizado na cidade da contratante 
em local a ser definido e informado; 

f) A empresa Contratada deverá fornecer assistência técnica 
presencial no prazo máximo de 12 (doze) horas após a 
notificação do Secretário(a) Municipal de Saúde e ou/ Servidor 
designado para tal. A notificação poderá ser via e-mail e ou 
WhatsApp; 

g) Deverão ser apresentados prospectos e catálogos técnicos, 
juntamente com a proposta, fornecida pelo fabricante ou 
revendedor, indicando os equipamentos que serão instalados nos 
veículos. Todos os documentos deverão vir em língua 
portuguesa, do caso de origem estrangeira deverão vir 
acompanhados de tradução. As informações dos equipamentos 
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serão analisados, a fim de comprovar as especificações mínimas 
exigidas, sob pena de desclassificação do certame; 

h) A apresentação da Ficha Técnica facilitará e agilizará o trabalho 
do Pregoeiro e dos Agentes de Contratação no que se refere à 
conferência das especificações técnicas dos equipamentos 
ofertados; 

i) A empresa contratada deverá dispor de uma central de 
atendimento, com escritório físico, telefone, email e WhatsApp 
para controle e planejamento das atividades para atendimento de 
seu pessoal operacional, bem como das suporte técnico a 
contratante; 

DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA 

 

 

 
a) Prestar os serviços objeto do contrato, sempre por intermédio de 

técnicos treinados e habilitados com todas as condições 
necessárias de trabalho; 

b) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir o objeto do 
contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução dos serviços ; 

c) Garantir o perfeito funcionamento do sistema, de acordo com as 
especificações técnicas dos equipamentos; 

d) Manter atualizado o número de telefone, e-mail ou qualquer 
outro meio de comunicação disponível para a solicitação de 
suporte e assistência técnica; 

e) Guardar sigilo de todas as informações obtidas pelo sistema de 
rastreamento, devendo se reportar única e exclusivamente a 
Contratante; 

f) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da 
licitação; 

g) 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; 

h) Prestar os esclarecimentos e as orientações que forem solicitados 
pela Contratante; 

i) Comunicar imediatamente ao Secretário (a) Municipal da Saúde 
e ou fiscal do contrato, da ocorrência de quaisquer situações 
anormais relacionados com a rotina de trabalho; 

j) Zelar pela qualidade dos serviços executados; 
k) Aceitar nas mesmas condições contratuais ou acréscimos ou 

supressões necessárias até o limite definido na Lei de Licitações; 
l) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as 

despesas e obrigações previdenciárias, trabalhistas, bem como 
pelas despesas tributárias decorrentes da execução dos serviços 
constantes do objeto; 

m) Responder pela segurança e bem-estar de seus empregados, 
responsabilizando-se por questões tais como alimentação, saúde 
e fornecimentode equipamento de proteção individual, entre 
outras que se fizerem necessárias. 
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DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE 

 
a) 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; 

b) Não permitir a execução de serviços de assistência técnica, 
modificações de instalação e manutenção do sistema por parte de 
pessoas não credenciadas pela Contratada; 

c) Promover acompanhamento e fiscalização dos serviços 
contratados, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, 
anotando em registro próprio, as falhas detectadas e 
comunicando à Contratada; 

d) Efetuar o pagamento à Contratada, mediante a Entrega da Nota 
Fiscal devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, de acordo 
com o preço, os prazos e as condições estipuladas no contrato; 

e) Propiciar a Contratada as facilidades necessárias, a fim de que 
possa desempenhar normalmente os serviços contratados; 

f) Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo 
com o contrato. 

 

DO SEGURO DOS VEÍCULOS 

A frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, identificados nos 
item 2.0, contam com seguro veicular, atualmente com a Empresa 
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, inscrita 
no CNPJ sob nº 61.198.164/0001-60; empresa MAPFRE SEGUROS 
GERAIS S.A., inscrita no CNPJ sob nº 61.074.175/0001-38. 

 

DA DESINSTALAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS QUANDO 

DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA 
DO CONTRATO 

No prazo de 30 dias antes do término de vigência do contrato as partes 
tratarão o cronograma para a desinstalação de todos os equipamentos. 

A retirada dos equipamentos é obrigatória e não deve acarretar custos à 
Contratante, tampouco influenciar nas contratações futuras. 

 

 
5. DOS VALORES DA CONTRATAÇÃO DO REFERIDO OBJETO 

 

Item Descrição 

Valor Mensal 
Unitário 

(por veículo) 
(R$) 

Quantidade 
de Veículos 

Valor Total Mensal 

(R$) 

Lote Único 

 

Serviço de Instalação de 
módulos ratreadores 

Pagamento 
Único após 
Instalação / 
Por Veículo 

11 *Até R$ 50,00 
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(GPRS/GSM e recepção GPS 
24 horas em tempo real), com 
fornecimento de equipamento 

em comodato. 

 

 

Serviço de Rastreamento e 
Monitoramento de Veículos da 
Secretaria Municipal de Saúde 

– 

 

Até R$ 100,00 11 Até R$1.100,00 

 

VALOR TOTAL PARA 12 MESES DE CONTRATAÇÃO (R$) 

 

Até R$13.750,00 

*Pagamento Único, em uma parcela, após a instalação. 

 

Campina das Missões/RS, 16 de Fevereiro de 2023. 

 

 

JANINE ADRIANE MARTINI 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

CARLOS JUSTEN 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I -PROPOSTA COMERCIAL 
 

Empresa.............................................................................................................. 

CNPJ:........................................................................................... 

Cidade................................................................................................................. 

Fone / WhatsApp.........................................................................                            

E-mail.......................................................................................... 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Rastreamento e 
Monitoramento Eletrônico de 11 veículos da Secretaria Municipal de Saúde com transmissão de dados via 
GPRS/GSM e recepção GPS 24 horas em tempo real, compreendendo a instalação de módulos 
reastreadores em comodato e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web para 
gestão de Frota da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, incluindo o fornecimento de 
equipamentos a título de comodato, componentes e licenças de uso de software, e os respectivos serviços de 
instalação, configuração, capacitação e suporte técnico, bem como garantia de funcionamento, conforme 
especificações contidas nesse Termo de Referência. 

 

Item Descrição 

Valor Mensal 
Unitário 

(por veículo) 
(R$) 

Quantidade 
de Veículos 

Valor Total  

(R$) 

Lote Único 

 

Serviço de Instalação de 
módulos ratreadores 

(GPRS/GSM e recepção GPS 
24 horas em tempo real), com 
fornecimento de equipamento 

em comodato. 

 

Pagamento 
Único após 
Instalação / 
Por Veículo 

11  

 

Serviço de Rastreamento e 
Monitoramento de Veículos da 
Secretaria Municipal de Saúde 

– 

 

Até R$ 100,00 
11/12 

MESES 
 

 

VALOR TOTAL PARA 12 MESES (11 VEICULOS  X 12 MESES = 132 
MANUTENÇÃO) + INSTALAÇÃO 11 APARELHOS COMODATO =DE 

CONTRATAÇÃO (R$) 

 

Prazo de Validade da Proposta: 60 dias 

Prazo de Execução dos Serviços: 12 meses, contados da data de emissão da Autorização para Iníciodos Serviço. 
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Instalação: Máximo 30 dias a contar da emissão da Autorização para Início dos Serviços. 

 

 Data................/.............../............

 
 

(Carimbo e Assinatura da Empresa) 
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