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PROCESSO LICITATORIO Nº 69/2011 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2011 
 
LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas – Estado de Santa Catarina, torna público para 
conhecimento dos interessados que será realizado PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO 
GLOBAL POR LOTE", a ser processado e julgado pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, conforme 
condições estabelecidas no presente Edital e de acordo com o disposto na Lei Federal nº 10.520 de 
17/07/02, Decreto Municipal nº 007/2005 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com as alterações posteriores e legislação complementar vigente e pertinente à matéria, destinado à 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, 
TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA COM 72 (SETENTA E DOIS) 
VEÍCULOS TERRESTRES E AQUÁTICOS, E EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS, ACOPLADOS E 
REBOCÁVEIS, EM USO PELO DO GOVERNO MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, POR MEIO DE RASTREAMENTO POR EQUIPAMENTO 
GPS. 
 
1. DAS DATAS, LOCAL E HORÁRIOS 
 
1.1 - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às 14h00min horas do dia 10/06/2011 
 
1.2 - INÍCIO DA SESSÃO DE CREDENCIAMENTO, ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE 
PREÇOS: a partir das 14h05min horas do dia 10/06/2011. 
 
1.3 - LOCAL: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA, SITO A RUA FELIPE SCHMIDT, 10 – 
CENTRO – CANOINHAS-SC.  
 
1.4 – PREÇO MÁXIMO MENSAL: R$ 6.480,00 (Seis mil quatrocentos e oitenta reais), ou seja, R$ 90,00 
(noventa reais) cada veículo. 
 
1.5 – VALOR MÁXIMO TOTAL ATÉ 31/12/2011: R$ 38.880,00 (Trinta e oito mil oitocentos e oitenta reais). 
 
2. DO OBJETO 
2.1 - A presente licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE 
GESTÃO DE FROTA COM 72 (SETENTA E DOIS) VEÍCULOS TERRESTRES E AQUÁTICOS, E 
EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS, ACOPLADOS E REBOCÁVEIS, EM USO PELO DO GOVERNO 
MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 
POR MEIO DE RASTREAMENTO POR EQUIPAMENTO GPS. 
2.2 - A quantidade especificada no Termo de Referência - Anexo I, poderá ser acrescida ou reduzida nos 
termos do § 1º do art. 65 da Lei n º 8.666/93. 
 
3. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
Os serviços objeto desta licitação serão contratados com recursos provisionados a conta das dotações 
orçamentárias abaixo: PREFEITURA: 

05.01.2.007.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 47,  R$   1.620,00; 
07.01.2.009.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 75,  R$   2.160,00; 
09.01.2.015.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 92,  R$   1.620,00; 
10.01.2.020.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 104, R$      540,00; 
12.01.2.023.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 122, R$ 18.900,00; 
05.01.2.004.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 145, R$   1.620,00; 
03.01.2.003.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 147, R$   1.080,00; 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 
17.01.2.060.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 68, R$    4.860,00; 
17.01.2.057.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 33, R$    2.700,00; 
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17.01.2.059.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 59, R$    1.080,00; 
17.01.2.058.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 48, R$    540,00; 
17.01.2.061.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 99, R$    540,00. 

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL: 
20.01.2.034.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 03, R$    540,00. 

 
4. DO PREÇO 
4.1 - Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, equivalentes ao de mercado na data da apresentação da 
proposta e do oferecimento de lances; 
4.2 - Deverão estar inclusos no preço todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento do objeto 
desta licitação, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de 
administração, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, fretes, seguros, lucros e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos; 
4.3 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como incluso nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a 
esse ou qualquer título. 
 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1 Poderão participar da presente licitação, empresas regularmente constituídas, que satisfaçam as 
condições do presente Edital; 
5.2 As empresas deverão participar isoladamente, não sendo permitido consórcio; 
5.3 Não poderá participar empresa que tenha sido declarada inidônea, ou que esteja cumprindo suspensão 
do direito de licitar ou contratar com Administração Pública; 
5.4 A participação na Licitação, implica na aceitação inconteste de todos os termos deste Edital e dos demais 
Documentos que o complementam. 
 
6. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
6.1 - Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas e/ou lances de preços e praticar os 
demais atos pertinentes ao certame, o representante devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório junto à Prefeitura, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, 
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou documento equivalente que possua foto. 
6.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com 
firma reconhecida ou Carta de Credenciamento, com poderes para formular ofertas e lances de preços e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou do 
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. Deverá ser apresentado o original dos documentos apresentados em cópia, 
para conferência. 
6.3 - O credenciamento de que trata o subitem anterior deverá ser entregue separado dos envelopes de 
"Proposta" e "Documentos de Habilitação". 
6.4 - Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um 
licitante. 
6.5 - Não serão aceitas propostas ou documentação por via postal ou meio eletrônico. 
 
7. DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTAS E 
DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
7.1 - No dia, horário e local previstos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os credenciamentos, na 
forma do item 6 (seis) deste edital. 
A sessão pública será aberta pelo Pregoeiro, sendo recebidos: 

a) 01 (um) envelope lacrado, contendo a PROPOSTA FINANCEIRA (ENVELOPE 01); 
b) 01 (um) envelope lacrado, contendo a DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 02); 
c) 01 (um) envelope lacrado, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 03); 
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7.1.1. A DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope 02) mencionada no item anterior, refere-se a 
apresentação de uma Declaração em papel timbrado da Empresa, dando ciência de que cumpre plenamente 
os requisitos da Habilitação. 
7.1.2 - Não será aceita em qualquer hipótese a participação de licitante: 
a) retardatário, a não ser como ouvinte;  
b) que não apresentar a DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope 02); 
7.1.3 - Serão aplicadas as penalidades previstas no item 17 deste Edital ao licitante que fizer declaração 
falsa. 
7.2 - Após declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos proponentes, que receberá 
os  envelopes contendo, em separado, as propostas comerciais e os documentos relativos à habilitação, 
procedendo, em seguida a abertura dos envelopes contendo as propostas. 
7.2.1 - Aberto o envelope contendo a proposta, o Pregoeiro examinará a sua conformidade, consistindo na 
conferência, análise e classificação em confronto com o objeto e exigências do Edital. 
7.2.2 - Em seguida procederá ao julgamento e classificação das propostas nos moldes do item 12 do 
presente Edital. 
7.3 - Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão. 
7.4 - Todos os atos desenvolvidos na sessão serão reduzidos em ata, que deverá ser assinada por todos os 
licitantes presentes. 
7.5 – O envelope contendo a declaração de habilitação deverá ser entregue contendo em sua face externa os 
seguintes dizeres: 
 
AO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2011 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 02 
 
8. DA PROPOSTA FINANCEIRA – ENVELOPE Nº 1 
8.1 - As propostas deverão preencher os seguintes requisitos: 
a) Ser impressa em papel timbrado da empresa, escrita em português, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, 
devidamente datada e assinada, como também rubricada em todas as suas folhas; 
b) Consignar, em moeda nacional, o preço unitário e total do item cotado, em algarismo e/ou por extenso; 
c) Em caso de divergência entre os valores unitário e total, será considerado o primeiro e, entre o expresso 
em algarismo e por extenso, será considerado este último; 
d) Declarar o prazo de validade da Proposta, que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
e) Fazer menção ao Pregão Presencial e conter a razão social do licitante, o CNPJ, número de telefone e de 
fax e e-mail, se houver, além do respectivo endereço e a indicação do banco e agência e respectivos 
códigos e número da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento (sem 
que a ausência gere desclassificação); 
f) Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 
8.2 - As propostas deverão ser entregues no local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, em 
envelope separado, lacrado, contendo os seguintes dizeres: 
 
AO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2011 
PROPOSTA FINANCEIRA - ENVELOPE Nº 01 
 
9. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
9.1 - Não será considerada proposta que contiver qualquer vantagem não prevista neste Edital. 
 
10. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
10.1 - Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no art. 48, incisos I e II da Lei n. º 
8.666/93, as propostas que: 
10.1.1 - Apresentar preço excessivo ou preço manifestamente inexeqüível, assim considerado aquele que 
não venha a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 
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insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto. 
 
11. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE N. º 3 
11.1 - A documentação deverá ser entregue no local, dia e hora indicado no preâmbulo deste Edital, em 
envelope separado, lacrado, rubricado, contendo os seguintes dizeres: 
 
AO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2011 
DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE 3 
 
11.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em cópia autenticada ou cópia 
simples; neste caso, mediante a apresentação dos originais para conferência pelo Pregoeiro e sua equipe de 
apoio. 
11.2.1-Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz; 
11.2.2-Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, quanto a 
Certidão de Regularidade do FGTS, quando a licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, 
deverá apresentar o documento comprobatório de autorização para centralização; 
11.2.3-Se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem for a filial, os documentos deverão ser apresentadas 
com o número de CNPJ da matriz e filial, simultaneamente; 
11.2.4-Serão dispensados da apresentação de documentos com o CNPJ da filial aqueles documentos que, 
pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
11.3 - 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 empresariais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
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. Devendo ser respeitadas as exigências estabelecidas Parágrafo Único do artigo 16 do 
Regulamento da Licitação na Modalidade Pregão. 
 
11.4 - Regularidade Fiscal: 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual ou Alvará de localização; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e da Dívida Ativa da União; 
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 
e) Prova de Regularidade para com Fazenda Municipal;  
f) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
g) Prova de Regularidade com Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. 
 
11.5 - Da Qualificação Econômico-Financeira 
11.5.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios.  
11.5.1.1 – No caso de Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa) ou comercial 
(sociedade empresária em geral) deverão apresentar o balanço por cópia do Livro Diário ou Livro Balancetes 
Diários e Balanços da empresa, devidamente registrados pelo órgão competente, com os Termos de Abertura 
e de Encerramento e assinado pelo responsável pela empresa designado no Ato Constitutivo da sociedade, e 
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também por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitados, constando nome completo e 
registro profissional.  
11.5.1.2 - Em se tratando de Sociedade por Ações (Sociedade Empresária do Tipo S.A.), o balanço deverá 
ser apresentado por publicação no Diário Oficial do Estado. 
11.5.1.3 - As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas no 
SIMPLES, deverão apresentar Balanço Patrimonial referente ao último exercício social exigível, assinado por 
Contador ou Técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro 
profissional, ficando dispensadas de apresentar os Termos de Abertura e de Encerramento. 
11.5.1.4 – As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, deverão 
apresentar o Balanço de Abertura. 
11.5.1.5 - As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED, submetida 
ao IND DNRC 107/08, arquivo DIGITAL, apresentar cópia do recibo de entrega de livro digital junto a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil. 
Observação: O balanço patrimonial deverá estar devidamente assinado pelo representante legal da empresa e 
por profissional de contabilidade legalmente habilitado, conforme disposto no artigo 10, IV do Código Comercial 
Brasileiro e Normas do Conselho Federal de Contabilidade. 

11.5.2 - Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial (deverá constar 
obrigatoriamente as palavras falência e concordata) expedida no local da sede do licitante, no caso de não 
constar na certidão o seu prazo de validade, a mesma deverá ter sido emitida há menos de noventa dias 
da data de abertura dos envelopes. 
 
11.6 - Qualificação Técnica   
11.6.1 - Atestado de Capacidade Técnica, firmado por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado, 
comprovando que a licitante já executou ou executa, serviços de GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, 
POR MEIO DE RASTREAMENTO POR EQUIPAMENTO GPS, frota com, no mínimo, 50 (cinqüenta) 
veículos; 
11.6.2 -  Declaração, afirmando que terá disponível estrutura tecnológica, instalada na sede da empresa 
para abrigar o Sistema objeto deste edital. 
11.6.3 - Declaração de que o servidor será hospedado em local apropriado, com iluminação e refrigeração 
adequada ao ambiente de Data Center. 
11.6.4 - Declaração de que o serviço de hospedagem será instalado em sala-forte com garantia contra 
inundação e infiltração. 
11.6.5 - Declaração de que o serviço de hospedagem manterá redundância de servidor, garantindo a 
continuidade do Sistema em caso de pane do servidor principal. 
11.6.6 - Declaração de que o serviço de hospedagem manterá redundância de energia elétrica com 
gerador próprio. 
11.6.7 - Declaração de que o serviço de hospedagem manterá redundância de comunicação com pelo 
menos 2 links dedicados, de 2 (dois) megabytes), de fornecedores diferentes. 
11.6.8 - Declaração de que possui sistemas de backup de informações, sistema anti-incêndio e equipe de 
monitoramento permanente. 
 
11.7 - DECLARAÇÕES  
11.7.1 - Do cumprimento do Art. 7º da Constituição Federal 
Declaração de que a proponente não possui em quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de (14) quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da 
Constituição Federal de 1988. 
11.7.2 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo constante no anexo IV deste 
edital. 
11.8 - Todos os documentos deverão conter seus prazos de validade. Para os documentos que 
eventualmente não contenham prazo de validade, será considerado, excepcionalmente, o prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir da data de sua expedição. 
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11.9 - As certidões ou informações obtidas por meio eletrônico só terão validade após confirmadas pelo 
Órgão licitante, nos termos do art. 32, § 2º da Lei Licitatória e demais regulamentos. A empresa que inserir 
certidões tidas como falsas serão remetidas aos Ministérios Públicos respectivos para as providências legais 
cabíveis. 
11.10 - Ocorrendo dificuldade de acesso por meio eletrônico, a licitação prosseguirá na fase de habilitação, 
decidida esta, quando efetivada a comprovação da autenticidade do documento pelo sistema; 
 
12 - DA SESSÃO DO PREGÃO 
12.1 - A sessão do pregão será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste edital, sendo 
recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a sua 
abertura. Após a abertura da sessão, não serão mais admitidos novos proponentes, e a licitação desenvolver-
se-á conforme segue: 
12.3 - Identificação e credenciamento de um representante por empresa, que deverá apresentar: 
12.3.1 - Carteira de identidade; 
12.3.2 - Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes 
para formular ofertas e lances de preços, negociar preços diretamente com o Pregoeiro e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa representada, no caso de sócio da empresa, 
proprietário, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia do Estatuto Social ou Contrato Social em 
vigor, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura. 
12.3.3 - Os documentos de credenciamento passarão a compor o processo; 
12.4 – Recebimento da Declaração de habilitação e dos envelopes "Proposta” e “Documentos de 
Habilitação"; 
12.5 - Abertura dos envelopes "proposta” e leitura, em voz alta, dos preços cotados; 
12.6 - Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e 
classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido; 
12.7 - Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais; 
12.7.1 - Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço global do lote e todos os 
demais cujas propostas econômicas situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço 
ofertado; 
12.7.2 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item 12.7.1, participarão da rodada 
de lances verbais as empresas detentoras das três melhores propostas, quaisquer que tenham sido os 
preços oferecidos; 
12.8 - A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o Pregoeiro considerar necessário; 
12.8.1 – O licitante, após convocado pelo pregoeiro, terá que oferecer seu lance em no máximo 05 (cinco) 
minutos; 
12.8.2 – O lance deverá ser oferecido levando-se em conta o valor total do lote, o qual não poderá ter 
desconto inferior a R$ 100,00 (cem reais) do último lance ofertado, valor este que poderá ser mudado pelo 
Pregoeiro a qualquer momento durante a rodada de lances verbais; 
12.8.3 – O Pregoeiro, a seu critério, poderá permitir a comunicação dos licitantes com terceiros, através de 
telefone celular; 
12.8.4 - A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como referencial os valores ofertados, 
iniciando-se com a empresa detentora da proposta com o maior preço global do lote e finalizando com a 
licitante que ofereceu o menor preço global do lote, devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço global 
do lote. O primeiro lance verbal da sessão deverá cobrir o valor da proposta escrita de menor preço global do 
lote. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o qual definirá a 
seqüência dos lances seguintes; 
12.8.5 - O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem anterior, quando convocado 
pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para 
efeito de ordenação das propostas; 
12.9 - Ordenamento das empresas por menor preço; 
12.10 - Análise da proposta de menor preço, devendo o Pregoeiro decidir sua aceitabilidade de acordo com a 
compatibilidade com os preços de mercado. 
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12.11 - Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o 
caso; 
12.12 - Verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de menor preço, 
passando para a análise da subseqüente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não atenda às 
exigências editalícias, até a apuração de proposta que corresponda ao exigido; 
12.13 - Aclamação do licitante vencedor; 
12.14 - Vistas e rubricas, pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas 
participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e nos envelopes de 
habilitação remanescentes; 
12.15 - Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver 
manifestação positiva nesse sentido; 
12.16 - Adjudicação do objeto ao vencedor; 
12.17 - Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 
representantes dos licitantes; 
12.18 - Devolução dos envelopes "documentos de habilitação" dos licitantes remanescentes, que ficarão 
retidos até a emissão da autorização de fornecimento; 
12.19 - No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas 
as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do Pregoeiro e 
serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o 
prosseguimento dos trabalhos. 
  
13. DO PREÇO FINAL    
13.1 - O preço final a ser praticado pela licitante no fornecimento dos produtos deste pregão, será o menor 
lance oferecido pela vencedora na fase de lances, registrado no histórico do pregão (lances/lote), assinado 
pelo pregoeiro e representante da licitante. 
 
14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO    
14.1 - O pagamento será efetuado no prazo até o dia 10 (dez) do mês subseqüente a prestação dos 
serviços.  
14.2 - A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida à CONTRATADA para as devidas 
correções. Nesse caso, o novo prazo começará a fluir, a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, 
sem as incorreções.  
14.3 - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em nome da contratada. 
14.4 - Os preços contratados são fixos e irreajustáveis. 
14.5 - O valor da proposta vencedora permanecerá irreajustável. 
 
15. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS OBJETOS LICITADOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL 
15.1 - Serão instalados imediatamente após recebimento da Autorização, os equipamentos para 
rastreamento em todos os veículos/máquinas relacionados no item 1.2 do Anexo I. 
15.2 - Prazo máximo para a instalação e acionamento da totalidade do sistema: dia 1º de julho de 2011. 
15.3 - A contratada deve prestar manutenção dentro do território municipal, providenciando reparos, 
substituição de peças, reconfiguração e afins em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis após abertura de chamado, 
nos problemas relativos ao equipamento rastreador. 
15.4 - O prazo de vigência deste instrumento terá início na sua assinatura e vigorará até 31/12/2011, podendo 
ser prorrogado, mediante termo aditivo, caso seja conveniente para o órgão contratante, na forma da lei, por 
iguais e sucessivos períodos, até no máximo 60 (sessenta) meses. 
 
16. RECUSA DA CONTRATAÇÃO 
16.1 - Consideram-se motivos justificados para recusa da contratação: 
a) a alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique as contratações 
decorrentes do registro; 
b) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do objeto 
da licitação. 
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c) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, salvo se decorrente de procedimento 
fraudulento, devidamente comprovado; 
d) a dissolução da sociedade ou o falecimento do fornecedor; 
 
16.2 – A Prefeitura, diante da recusa, apurará as razões do interessado no próprio processo que deu origem 
à contratação, de que poderá resultar a liberação do compromisso por ele assumido, ou a rejeição da recusa 
e conseqüente aplicação das penalidades cabíveis, previstas neste edital, sem embargo de lhe ser 
franqueado o contraditório e a ampla defesa. 
16.3 - Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior que tenha o condão de motivar o atraso 
na entrega do objeto no prazo previsto neste Edital, deve(m), o(s) adjudicatário(s) submeter (em) os fatos, por 
escrito a Prefeitura, com as justificativas correspondentes, acompanhadas da comprovação devida, para 
análise e decisão, desde que dentro do prazo estabelecido para a entrega do material. 
17. DAS PENALIDADES E MULTAS 
17.1 - O licitante que provocar retardamento da execução do certame, não mantiver proposta, falhar ou 
fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos, aplicado nos 
termos do art. 14 do Anexo I do Decreto Federal 3555/2000 e do art. 11 da Lei 6.474/2002, regulamentada 
pelo Decreto Estadual nº 0199/2003. 
17.2 - O não cumprimento, pela CONTRATADA, dos prazos estabelecidos para as atividades definidas neste 
Contrato, ensejará a aplicação de multa moratória de 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) por dia de 
atraso, calculado sobre o valor faturado mensalmente.  
17.3 - A aplicação de multa de mora estabelecida no subitem anterior não impede que a CONTRATANTE 
rescinda unilateralmente o contrato. 
17.4 - No caso de inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE, poderá, garantida a prévia 
defesa, rescindir o Contrato e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguinte sanções: 
17.4.1 -  Advertência; 
17.4.2 - Multa no percentual de até 10% (dez por cento) do valor total do contrato; 
17.4.3 - Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; 
17.4.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos que determinaram a sua punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 
alínea anterior. 
17.5 – As sanções previstas nas alíneas 17.4.1, 17.4.3, 17.4.4 poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
penalidade prevista na alínea 17.4.2 . 
17.6 – As sanções previstas nas alíneas 17.4.1, 17.4.3, 17.4.4, somente poderão ser relevadas em razão de 
circunstâncias excepcionais, e a justificativa só será aceita, quando formulada por escrito, fundamentada em 
fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da CONTRATANTE e apresentada no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a CONTRATADA for notificada. Decorrido esse 
prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita, na forma como foi apresentada e não dá direito à 
CONTRATADA a qualquer contestação. 
17.7 – As sanções previstas nas alíneas 17.4.3, 17.4.4, poderão também ser aplicadas à CONTRATADA ou 
aos profissionais que atuarem na execução do contrato: 
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
qualquer tributo; 
b) Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação; 
Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
 
18.  DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 
18.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato convocatório. 
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18.1.1 - A impugnação será julgada na forma e no prazo previsto no art. 12 do Decreto 3.555/2000, que 
regulamenta a Licitação na modalidade Pregão e art. 9º V da Lei Estadual nº 6.474/2002, devendo ser 
entregue no Setor de Protocolo, endereçado o Pregoeiro. 
18.2 - A entrega das propostas sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará na plena 
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
18.3 - Qualquer licitante poderá recorrer dos atos praticados pelo Pregoeiro, cuja intenção deverá ser 
manifestada no final da sessão pública, sob pena de decadência do direito de recorrer.  
18.3.1 - A síntese das razões recursais deverá ser registrada na ata da sessão, cabendo ao Pregoeiro 
conceder o prazo de três dias úteis para apresentação das razões, ficando os demais, desde logo, intimados 
a apresentarem contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
18.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 
18.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
18.6 - Se não reconsiderar a sua decisão o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à 
consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva e homologação do procedimento. 
18.7 - Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada no Setor de Protocolo, endereçadas o 
Pregoeiro. 
18.8 - Os autos permanecerão desde logo com vistas franqueada aos interessados no mesmo local indicado 
no item anterior. 
 
19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1 - Quaisquer esclarecimentos adicionais e itens deste Edital por ventura duvidosos, poderão ser obtidos 
pelo fone (47) 3621-7705 e, ou fax (47) 3621-7712, até dois dias úteis antes da data marcada à reunião, 
destinada ao recebimento dos envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta Financeira”. 
19.2 - Não o fazendo neste prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e 
precisos para permitir a continuidade dos procedimentos e a apreciação das propostas, não cabendo aos 
licitantes direito a qualquer reclamação posterior. 
19.3 - O Pregoeiro poderá convocar servidores qualificados do Órgão, para oferecer suporte técnico e/ou 
jurídico às decisões da Comissão independente da equipe de apoio; 
19.5 - As irregularidade sanáveis que venham a surgir no edital, poderão ser admitidas nos termos do art. 3º § 
2º da Lei Estadual 6.474/2002. 
19.6 - As modificações ocorridas neste Edital, obedecerão ao disposto no parágrafo 4º, do Art.21, da Lei 
nº8.666/93. 
19.7 - Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a 
apresentação de outros documentos ou informações complementares que o Pregoeiro porventura julgar 
necessário. 
19.8 - A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas deste Edital e seu 
Termo de Referência - Anexo I, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares que a 
regem. 
19.9 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou 
a complementar a instrução do processo, em especial quanto à veracidade das declarações feitas ou 
apresentadas em razão do cumprimento das exigências deste Edital e seu Termo de Referência - Anexo I. 
19.10 - Os documentos da habilitação dos que forem excluídos do certame, ficarão em poder da Prefeitura.  
19.11 - Ao Prefeito de Canoinhas reserva-se o direito de revogar, anular, suspender ou adiar a presente 
licitação, por razões de interesse público ou por decorrência de fato superveniente comprovado, e anular no 
todo ou em parte, resguardando-se o direito de defesa no prazo de dois dias úteis, consoante prevê a Lei nº 
8.666/93, bem como, transferir a data de abertura, sem que isso caiba à licitante, direito a indenização, seja a 
que título for. 
19.12 – A Prefeitura poderá anular o certame, por vício de legalidade, ou revogá-lo, por motivo de 
conveniência e oportunidade em razão de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, consoante prevê a Lei nº 8.666/93. 
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19.13 - Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final da sessão originária do 
pregão e o disposto nos itens 12.11 e 12.12, devendo o(s) convocado(s) apresentar(em) os documentos de 
habilitação cuja validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data da primeira reunião; 
19.14 - Os casos omissos no presente Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, com fundamento nas 
disposições da legislação em vigor. 
19.15 - Fica eleito o foro de Canoinhas - SC, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Licitação. 
  

Canoinhas/SC, 25 de maio de 2011. 
 
 
 

___________________________ 
LEOBERTO WEINERT 

Prefeito 

    __________________________________ 
           DOUGLAS ANTÔNIO CONCEIÇÃO 
                      Departamento Jurídico 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
CAPÍTULO 1 - DO OBJETO 
1.1 - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de rastreamento da frota de veículos 
terrestres, equipamentos motorizados, acoplados e rebocáveis, em uso pelo Governo Municipal, por meio de 
por equipamento GPS, compreendendo o fornecimento, instalação e manutenção dos equipamentos de 
rastreamento e sistema de gestão, incluindo ainda, o treinamento de uso e a hospedagem de sistema de 
gestão em equipamentos instalados na sede da contratada, de acordo com o capítulo 2. 

 
1.2 - DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS A SEREM ADMINISTRADOS 
 

QTID. SECRETARIA VEÍCULO / MÁQUINA UNIDADE 
VALOR  

UNITÁRIO 
R$ 

1 Planejamento Automóvel Gol, placas MBJ 8814, n. 05. Mês 90,00 
2 Planejamento Automóvel Uno, Placas MHV 3558, n. 112 Mês 90,00 
3 Administração e Finanças Automóvel Santana, Placas MCL 3814, n. 18 Mês 90,00 
4 Administração e Finanças Automóvel Gol, Placas MEK 8714, n. 33 Mês 90,00 
5 Desenvolvimento Rural Automóvel Uno, Placas MGP 8824, n. 94 Mês 90,00 
6 Desenvolvimento Rural Automóvel Saveiro, Placas MHZ 2318, n. 115 Mês 90,00 
7 Desenvolvimento Rural Automóvel Saveiro, Placas MHZ 2418, n. 116 Mês 90,00 
8 Desenvolvimento Rural Máquina Retroescavadeira, n. 81 Mês 90,00 
9 Des. Social e da Família Automóvel Gol, Placas MEB 6404, n. 19 Mês 90,00 

10 Des. Social e da Família Automóvel Palio, Placas MHZ 7405, n. 52 Mês 90,00 
11 Des. Social e da Família Automóvel Gol, Placas MEN 6084, n. 14 Mês 90,00 
12 Des. Social e da Família Ônibus, Placas MHN 5177, n. 109 Mês 90,00 
13 Meio Ambiente Automóvel Saveiro, Placas MDJ 2702, n. 51 Mês 90,00 
14 Educação Caminhão 710, Placas LZS 7921, n. 22 Mês 90,00 
15 Educação Automóvel Palio, Placas MEC 1103, n. 02 Mês 90,00 
16 Educação Automóvel Uno, Placas MEE 9213, n. 03 Mês 90,00 
17 Educação Automóvel Van Ducato, Placas MFT 4287, n.76 Mês 90,00 
18 Educação Automóvel Gol, Placas MHG 5905, n. 98 Mês 90,00 
19 Educação Automóvel Fiorino, Placas MHP 2923, n. 105 Mês 90,00 
20 Saúde Micro Ônibus, Placas MCP 7366, n. 00 Mês 90,00 
21 Saúde Automóvel Gol, Placas MCP 7165, n. 47 Mês 90,00 
22 Saúde Micro Ônibus, Placas MDQ 2542, n. 82 Mês 90,00 
23 Saúde Automóvel Palio, Placas MEG 2899, n. 62 Mês 90,00 
24 Saúde Automóvel Palio, Placas MEG 2979, n. 17 Mês 90,00 
25 Saúde Automóvel Van Ducato, Placas MAP 5204, n. 91 Mês 90,00 
26 Saúde Automóvel Gol, Placas MFF 8519, n. 75 Mês 90,00 
27 Saúde Automóvel Van Renault, Placas MFQ 8102, n. 01 Mês 90,00 
28 Saúde Automóvel Uno, Placas MGI 4445, n. 95 Mês 90,00 
29 Saúde Automóvel Uno, Placas MGJ 0252, n. 83 Mês 90,00 
30 Saúde Automóvel Gol, Placas MGO 2131, n. 74 Mês 90,00 
31 Saúde Automóvel Uno, Placas MGP 9365, n. 96 Mês 90,00 
32 Saúde Automóvel Corsa, Placas MGV 8154, n. 93 Mês 90,00 
33 Saúde Automóvel Corsa, Placas MGW 0574, n. 92 Mês 90,00 
34 Saúde Automóvel Peugeot, Placas MHC 3325, n. 97 Mês 90,00 
35 Saúde Automóvel Van Peugeot, Placas ETM 7065, n. 118 Mês 90,00 
36 Saúde Automóvel Gol, Placas MHY 8632, n. 120 Mês 90,00 
37 Saúde Automóvel Voyage, Placas MHY 8532, n. 121 Mês 90,00 
38 Obras e Des. Urbano Automóvel Uno, Placas MFO 9042, n. 09 Mês 90,00 
39 Obras e Des. Urbano Micro Ônibus, Placas AFH 5062, n. 40 Mês 90,00 
40 Obras e Des. Urbano Caminhão tanque GMC, Placas AIZ 8170, n. 85 Mês 90,00 
41 Obras e Des. Urbano Caminhão Caçamba, Placas LZQ 9244, n. 26 Mês 90,00 
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42 Obras e Des. Urbano Caminhão Caçamba, Placas LZQ 9274, n. 58 Mês 90,00 
43 Obras e Des. Urbano Caminhão, Placas LZR 5307, n. 39 Mês 90,00 
44 Obras e Des. Urbano Caminhão, Placas MAG 1283, n. 23 Mês 90,00 
45 Obras e Des. Urbano Caminhão, Placas MAI 3019, n. 49 Mês 90,00 
46 Obras e Des. Urbano Automóvel Saveiro, Placas MCH 2448, n. 08 Mês 90,00 
47 Obras e Des. Urbano Caminhão, Placas MCP 7135, n. 38 Mês 90,00 
48 Obras e Des. Urbano Caminhão, Placas MCP 9974, n. 13 Mês 90,00 
49 Obras e Des. Urbano Caminhão Cavalinho, Placas MEI 1696, n. 63 Mês 90,00 
50 Obras e Des. Urbano Caminhão Iveco, Placas MFH 0137, n. 90 Mês 90,00 
51 Obras e Des. Urbano Automóvel Uno, Placas MFO 0795, n. 10 Mês 90,00 
52 Obras e Des. Urbano Caminhão Ford Cargo, Placas MGN 6242, n. 87 Mês 90,00 
53 Obras e Des. Urbano Caminhão Ford Cargo, Placas MGN 6362, n. 86 Mês 90,00 
54 Obras e Des. Urbano Caminhão Ford Cargo, Placas MGN 6372, n. 89 Mês 90,00 
55 Obras e Des. Urbano Caminhão Ford Cargo, Placas MGN 6442, n. 88 Mês 90,00 
56 Obras e Des. Urbano Caminhão Ford Cargo, Placas MHQ 1671, n. 100 Mês 90,00 
57 Obras e Des. Urbano Caminhão Ford Cargo, Placas MHQ 1721, n. 103 Mês 90,00 
58 Obras e Des. Urbano Caminhão Ford Cargo, Placas MHQ 1761, n. 102 Mês 90,00 
59 Obras e Des. Urbano Caminhão Ford Cargo, Placas MHQ 1791, n. 101 Mês 90,00 
60 Obras e Des. Urbano Caminhão M.B. Axor, Placas MHO 8531, n. 99 Mês 90,00 
61 Obras e Des. Urbano Motoniveladora Cat 140 H, n. 16 Mês 90,00 
62 Obras e Des. Urbano Motoniveladora Desser, n. 27 Mês 90,00 
63 Obras e Des. Urbano Motoniveladora New Holland 140 B, n. 29 Mês 90,00 
64 Obras e Des. Urbano Motoniveladora Cat 120 B, n. 54 Mês 90,00 
65 Obras e Des. Urbano Motoniveladora New Holland 140 B, n. 107 Mês 90,00 
66 Obras e Des. Urbano Escavadeira Hidráulica Komatsu, n. 72 Mês 90,00 
67 Obras e Des. Urbano Escavadeira New Holland E 215 B, n. 104 Mês 90,00 
68 Obras e Des. Urbano Automóvel Peugeot, Placas MHV 5510, n. 59 Mês 90,00 
69 Obras e Des. Urbano Automóvel S10, Placas ERM 2609, n. 110 Mês 90,00 
70 Obras e Des. Urbano Automóvel Uno, Placas MHV 3758, n. 113 Mês 90,00 
71 Obras e Des. Urbano Automóvel Uno, Placas MHV 3628, n. 114 Mês 90,00 
72 Obras e Des. Urbano Caminhão Caçamba, Placas LWY 2864, n. 35 Mês 90,00 

 
1.3 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

LOTE 01 
Preço Em R$ 

Item Especificação  Qtde. de 
veículos 

Unitário 
mensal/ 
veículo 

Total mensal 
Total para 
06 (seis) 
meses 

01 

Gerenciamento, rastreamento, cessão 
onerosa de uso e instalação dos 
equipamentos de rastreamento, e 
hospedagem dos dados do sistema em 
sistema da contratada, destinados aos 
veículos desta Prefeitura. 

72 90,00  6.480,00 38.880,00 

Valor total dos serviços até 31/12/2011>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$ 
 
 
 
2. DAS FUNÇÕES DO SISTEMA 
2.1. Para atender o objeto da licitação o Sistema da proponente deverá oferecer as funcionalidades descritas 
abaixo. Para simplificação e melhor entendimento do texto o termo veículo/equipamento doravante será 
utilizado em substituição à expressão “veículos terrestres e veículos aquáticos, equipamentos motorizados, 
equipamentos acoplados e rebocáveis que tenham tanque de combustível”. 
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3. Da gestão logística da frota por meio de rastreamento por equipamento GPS 
3.0 O Sistema deverá permitir o rastreamento de veículos/equipamentos por equipamento GPS, instalado em 
local de dificil identifição pelos condutores, trazendo paineis de monitoração global ou individual de cada 
veículo equipamento. 
3.1 O Sistema deverá permitir a configuração que as senhas expirem após determinado número de dias e 
determinar o bloqueio dos usuários, após determinado número de tentativas de acesso incorreto. 
3.2 O Sistema deverá permitir o controle centralizado de segurança para atribuição de privilégios e níveis e 
perfis de usuário. 
3.3 O Sistema deverá possuir estrutura de segurança aplicada a grupos de usuários e usuários distintos, para 
acesso aos dados e relatórios. 
3.4 O Sistema deverá possuir integração direta e total com os equipamentos instalados nos veículos. 
3.5 O Sistema deverá possuir funcionalidade de agregação, ordenação e sumarização nas consultas 
disponibilizadas, sem a necessidade de customização ou desenvolvimento adicional. 
3.6 O Sistema deverá ter a capacidade de gravar vários layouts de consultas customizadas por usuário. 
3.7 O Sistema deverá permitir a criação dos relatórios e análises através de funcionalidades do tipo “arrastar 
e soltar” das colunas que podem compor uma consulta ou visão de negócio, formatando de acordo com as 
necessidades de cada usuário. 
3.8 O Sistema deverá permitir que sejam customizáveis as colunas nos grids. 
3.9 O Sistema deverá permitir o cadastro de pontos notáveis com busca automática de suas coordenadas. 
Estes pontos deverão ser identificados por tipo (mercado, ponto de tráfico, etc.). 
3.10 O Sistema deverá permitir o cadastro do tipo de ponto notável. Este cadastro deverá identificar se para o 
tipo cadastrado o veículo/equipamento poderá parar no local ou se é um ponto de exclusão, ou seja, não 
poderá passar pelo local. 
3.11 O Sistema deverá permitir o cadastro de ocorrências onde será necessário informar a data que foi 
acionado o veículo/equipamento e a data real que foi realizada a ocorrência, bem como o horário de 
finalização da mesma. Esta informação será necessária para indicadores de tempos de solução para 
ocorrências. 
3.12 O Sistema deverá permitir o cadastro das ordens de serviços dos veículos/equipamentos informando os 
locais e horários que a mesma deverá passar.  
3.12.1 Neste cadastro de ordem de serviço deverá constar a data de previsão do início e término da ronda, 
esta informação será necessária para indicadores de tempos de previsão com real início.  
3.12.2 Deverá ser informada a data prevista que o veículo/equipamento deverá passar nos locais indicados 
na ordem de serviço bem como a data real que o veículo/equipamento passou no local. 
3.13 O Sistema deverá permitir ativar e desativar a monitoração de um veículo/equipamento para que o 
sistema não gere alertas relacionado ao mesmo. 
3.14 O Sistema deverá permitir a consulta, via “WebService”, de alertas sobre o uso de veículos fora de áreas 
e horários autorizados bem como de velocidades acima do limite configurado. 
3.15 O Sistema deverá permitir a consulta, via “WebService”, das posições de um veículo em um 
determinado período. 
3.16 O Sistema deverá possuir uma tela de controle principal onde deverá ser possível visualizar o 
veículo/equipamento, informações de sensores (ignição ligada/desligada, veículo em movimento/parado, 
veículo bloqueado/desbloqueado), quantitativo de alertas, quantitativo de mensagens/macros, quantitativo de 
alertas do equipamento, data da última posição e referencia atual do veículo/equipamento.  Esta tela deverá 
ter total interação com o mapa de maneira que ao selecionar um veículo no grid deve centralizar o mesmo no 
mapa. 
3.16.1 O Sistema deve permitir ao usuário informar o tempo de atualização da informação na tela. Deverá ter 
um link para uma tela com as últimas posições do veículo/equipamento, traçando o trajeto e os pontos onde o 
mesmo passou. 
3.17 O Sistema deverá permitir que o usuário envie mensagens e macros para o veículo/equipamento 
quando o mesmo possuir os acessórios necessários para tal.  
3.18 O Sistema deverá permitir que o usuário visualize os alertas gerados bem como o próprio usuário possa 
gerar um alerta. Deve-se permitir reagendar o alerta para outro horário. Deve ser registrado o horário de 
baixa do alerta bem como o usuário que efetuou a baixa. 
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3.19 O Sistema deverá permitir o envio das não conformidades por e-mail de forma automática no momento 
em que são geradas. 
3.20 O Sistema deverá permitir a consulta das posições, velocidades e proas dos veículos no intervalo de 
tempo informado, via “WebService”. 
3.21 O Sistema deverá permitir a definição de áreas de cerca eletrônica em forma de ponto com raio, linha 
com tolerância ou ainda através da definição de polígono. Esta cerca pode ser de permanência ou de 
exclusão, ou seja, a de permanência o veículo não pode sair do seu perímetro e a de exclusão o mesmo não 
poderá entrar em seu perímetro. 
3.21.1 Estas cercas eletrônicas poderão ser definidas a nível do veículo ou a nível da unidade, tendo como 
prioridade a definida a nível do veículo. 
3.21.2 Caso seja definida a cerca a nível do veículo o sistema deverá ignorar a definida a nível da unidade. 
3.22 O Sistema deverá contemplar equipamentos de rastreamento com as seguintes características: 
3.22.1 O equipamento rastreador deve possuir sistema de localização com módulo receptor de GPS interno 
de 12 canais, supersensível com antena amplificada externa; 
3.22.2 O equipamento rastreador deve permitir atualização do firmware “over the air”, sem a necessidade de 
levar os módulos a um determinado local para que sejam feitas implementações a nível de firmware – por 
GPRS; 
3.22.3 O equipamento rastreador deve possuir tecnologia de comunicação por celular GSM/GPRS através de 
modem Quadriband; 
3.22.4 O equipamento rastreador deve possuir bateria de “backup” interna com autonomia de até 6 (seis) 
horas; 
3.22.5 O equipamento rastreador deve possuir processador de 32 (trinta e dois) bits com 512 (quinhentos e 
doze) kBytes de memória “Flash”; 
3.22.6 O equipamento rastreador deve possuir memória de dados de 2 (dois) megabits; 
3.22.7 O equipamento rastreador deve possuir tensão de alimentação de 9 (nove) a 32 (trinta e dois) Vdc; 
3.22.8 O equipamento rastreador deve permitir consumo típico de 90 (noventa) mA; 
3.22.9 O equipamento rastreador deve permitir consumo em repouso de 5 (cinco) mA; 
3.22.10 O equipamento rastreador deve permitir comunicação com rede local ou RS232; 
3.22.11  O equipamento rastreador deve manter temperatura de operação de -20 (menos vinte) a +85 (mais 
oitenta e cinco) graus celcius; 
3.22.12  O equipamento rastreador deve possuir dimensões máximas de 35 (trinta e cinco) por 150 (cento e 
cinquenta) por 115 (cento e quinze) milímetros; 
3.22.13  O equipamento rastreador deve possuir peso máximo de 200 (cem) gramas; 
3.22.14  O equipamento rastreador deve possuir certificado de homologação da Anatel; 
3.22.15 O equipamento rastreador deve possuir certificado de conformidade técnica fornecido por entidade de 
credibilidade nacional; 
3.22.16 O equipamento rastreador deve possuir computador de bordo e sensor de ignição; 
3.22.17 O equipamento rastreador deve possuir bateria de backup interna; 
3.22.18 O equipamento rastreador deve enviar posicionamentos temporizados a cada 3 (três) minutos; 
3.22.19 O equipamento rastreador deve possuir sensor de violação da bateria principal; 
3.22.20 O equipamento rastreador deve fornecer velocidade informada pelo GPS; 
3.22.21 O equipamento rastreador deve ser fabricado com material ABS de alta resistência. 
3.22.22 O equipamento rastreador deve possuir certificação CESVI Brasil. 
3.22.23 O equipamento rastreador deve possuir a capacidade de expansão para as seguintes características: 
3.22.23.1 Sensor de pânico, principal e adicional; 
3.22.23.2 Sensor de violação de painel; 
3.22.23.3 Sensor de hodômetro; 
3.22.23.4 Sensor de tensão de bateria principal, conjuntamente com a posição GPS. 
3.22.23.5 Acionamento de sirene; 
3.22.23.6 Bloqueio de combustível; 
3.22.23.7 Alerta de reboque; 
3.22.23.8 Acoplar teclado para envio/recebimento de mensagens e/ou macros para/de a central.  
 
4. Das especificações técnicas gerais do Sistema 
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4.1 O Sistema deverá ser compatível com Windows 2003, Xp, Windows 7 ou superior, ou Linux. 
4.2 O Sistema deverá ser 100% (cem por cento) “Web Based” , no conceito “smart-client”. 
4.3 O Sistema deverá rodar sob “client” WEB compatível com browser Microsoft Internet Explorer na versão 7.0 
(sete ponto zero) ou superior e Mozilla firefox versão 3.0 (dois ponto zero) ou superior. 
4.4 O Sistema deverá possuir autenticação via LDAP com mecanismo de controle de acesso baseado em 
grupos, tais como gestor, operacional, etc, e em múltiplas unidades administrativas, órgãos, centros de custo, e 
níveis hierárquicos. 
4.5 O Sistema deverá permitir captura de hodômetro a partir de equipamentos rastreadores de bordo. 
 
5. Do serviço de hospedagem do Sistema por parte da contratada.  
5.1. A contratada deverá disponibilizar estrutura tecnológica instalada na sede da empresa para abrigar o 
Sistema objeto deste edital. 
5.2. O Sistema deve ser disponibilizado em servidor dedicado, com comprovada capacidade de receber e 
manter o Sistema no ar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. 
5.3. O servidor deve estar hospedado em local apropriado, com iluminação e refrigeração adequada ao 
ambiente de Data Center. 
5.4. O serviço de hospedagem deve estar instalado em sala-forte com garantia contra inundação e infiltração. 
5.5. O serviço de hospedagem deve manter redundância de servidor, garantindo a continuidade do Sistema 
em caso de pane do servidor principal. 
5.6. O serviço de hospedagem deve manter redundância de energia elétrica com gerador próprio. 
5.7. O serviço de hospedagem deve manter redundância de comunicação com pelo menos 2 links dedicados 
de 2 (dois) megabytes) de fornecedores diferentes, em caso de falha em 1 link o segundo assume. 
5.8. A empresa deverá comprovar que possui sistemas de backup de informações, sistema anti-incêndio, 
equipe de monitoramento permanente. 
 
6. Das exigências ao fornecedor 
6.1 O fornecedor deverá possuir capacidade de rastreamento e monitoramento de no mínimo 900 
(novecentos) veículos dia; 
6.2 O fornecedor do equipamento de rastreamento/monitoramento deve atender as exigências da ANATEL no 
que tange a Estação Terminal de Acesso; 
6.3 O fornecedor deverá possuir software de monitoramento e rastreamento de veículos. 
6.4 O fornecedor deverá possuir suporte para atendimento durante 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) 
dias por semana. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 São obrigações da CONTRATADA: 
7.1.1 Implantar o Sistema até o dia 01 de julho de 2011. 
7.1.2 Fornecer garantia durante a vigência do contrato, contados a partir da data de homologação do Sistema 
instalado na Contratante, incluindo evolução tecnológica, econômica, jurídica e tributária, garantia esta 
estendida aos equipamentos, serviços, peças, componentes e manutenções. 
7.1.3 Garantir a implementação de novas funcionalidades ou módulos, a evolução do Sistema e o 
aperfeiçoamento operacional, conforme solicitação da contratante, desde que acompanhada pelo projeto 
específico da demanda solicitada, e com orçamento, prévio apresentado, aprovado.  
7.1.4 A contratada deverá disponibilizar suporte técnico e atendimento sob demanda em tempo real. 
7.1.5 Os trabalhos de implantação da contratada compreendem: Implantação e treinamento de aplicativo em 
estabelecimentos comerciais credenciados; Migração e integração dos dados dos veículos e servidores; 
Integração do Sistema com os Sistemas legados do Governo Municipal; Estudo da logística da rede de 
atendimento; Estrutura de gestão; Implantação dos Sistemas; Treinamento de usuários e Manutenção. 
7.1.6 No caso de extravio ou danos da identificação eletrônica destinada ao veículo, fazer a emissão de um 
novo cartão magnético ou micro processado para o respectivo veículo ou equipamento. 
7.1.7 Dar treinamento do Sistema aos usuários definidos pela contratante. 
7.1.8 Disponibilizar mapa atualizado, que permita indicar o posicionamento de veículos em todos os 
logradouros do município Canoinhas. 
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8. DA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
8.1. O equipamento rastreador deverá ser instalado pela constratada, em veículos e equipamentos movidos à 
gasolina, diesel, álcool ou gás. 
8.2. A contratada deverá assegurar que a instalação dos equipamentos rastreadores não interfira no 
funcionamento do veículo, sob nenhuma hipótese, não cause dano aos sistemas elétricos, hidráulicos e 
mecânicos do veículo, e que não haja dano, inclusive, à eventual garantia do veículo. 
8.3. A contratada deve prestar manutenção dentro do território municipal, providenciando reparos, 
substituição de peças, reconfiguração e afins em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis após abertura de chamado, 
nos problemas relativos ao equipamento rastreador. 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
9.1. É de responsabilidade do Governo Municipal, disponibilizar o cadastro completo dos veículos, servidores 
e condutores, contendo todos os dados necessários ao seu registro. 
9.2. Respeitar o direito de propriedade intelectual do fornecedor do Sistema, não sendo permitida a 
comercialização nem doação do Sistema a terceiros. 
9.3. Promover o cadastramento dos servidores definindo o nível de acesso ao Sistema, bem como 
responsabilizar-se pela troca da senha, em caso de desligamento, férias ou troca de departamentos. 
9.4. Dar conhecimento dos termos deste Termo de Referência aos servidores dos referidos instrumentos 
periféricos do Sistema, destinados aos veículos ou equipamentos, bem como orientá-los à correta utilização 
dos mesmos, a fim de que sua finalidade não seja desvirtuada. 
9.5. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalizar a prestação dos serviços, objeto deste 
edital. 
9.6. Possuir estrutura de acesso a internet com no mínimo a seguinte configuração: 
9.6.1.  Servidor WEB: Processador com no mínimo 2 núcleos  com 2.93 Mhz ou superior, 4 GB de memória 
RAM; 2 discos de 160 GB ou superior (espelhados RAID 1) tecnologia SATA ou SCSI ou SAS; 1 placa de 
rede Gigabit; Fonte de Alimentação redundante. 
9.6.2. Link de internet com ip fixo, com no mínimo 2Mb, para acesso de até 20 usuários simultâneos. 
 
10. DA INTEGRAÇÃO 
10.1. Ter módulo estabelecendo o nível de permissão do acesso ao Sistema de frota, podendo um ou mais 
usuários terem acesso completo ou parcial a toda frota, de acordo com suas respectivas responsabilidades. 
10.2. A integração, inclusa no preço ofertado, com os Sistemas legados do município, Recursos Humanos, 
deverá ser executada pelo fornecedor obedecendo regras, padrões e layout definidos e sob a supervisão do 
contratante. 
10.2.1. Integração com o Sistema de Patrimônio do Governo Municipal para permitir a gestão das 
informações patrimoniais da frota,  
10.2.2. Integração com o Sistema de Recursos Humanos do Governo Municipal, para atualizar os dados dos 
funcionários e motoristas. 
10.2.3. Integração com o Sistema de almoxarifado do Governo Municipal. As manutenções internas, 
abastecimentos, lavações executadas nas dependências dos órgãos municipais devem ser apropriados com 
retirada de material do estoque. Os combustíveis, peças e outros materiais apropriados a um veículo deverão 
possuir registro no almoxarifado do Órgão, atualizando custos, quantidades mínima e média e preço médio 
do estoque. 
 

Lorival Schipitoski 
Supervisor de Transportes 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXXX/2011 

 
À 
Secretaria Municipal da Administração: 
 

LOTE 01 
Preço Em R$ 

Item Especificação modelo /marca Qtde. de 
veículos 

Unitário 
mensal/ 
veículo 

Total mensal 
Total para 
06 (seis) 
meses 

01 

Gerenciamento, rastreamento, cessão 
onerosa de uso e instalação dos 
equipamentos de rastreamento, e 
hospedagem dos dados do sistema em 
sistema da contratada, destinados aos 
veículos desta Prefeitura. 
Valor máximo por veículo: R$ 90,00 

   
 

72  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Obs.: 
- Prazo máximo para a instalação e acionamento da totalidade do sistema: dia 1º de julho de 2011. 
- A instalação e manutenção dos equipamentos deverá ocorrer dentro do território municipal, 
providenciando a contratada materiais, reparos, substituição de peças, configuração e reconfiguração e afins. 
- O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subseqüente a prestação dos serviços. 
- A validade da proposta é de 60 dias. 
 
No valor cotado, deverão estar inclusos: 
a) fornecimento, instalação e manutenção dos equipamentos rastreadores nos veículos; 
b) rastreamento dos veículos; 
c) gerenciamento, backups, hospedagem; 
d) disponibilização de estrutura tecnológica instalada na sede da empresa para abrigar o Sistema objeto 
deste edital; 
d) atualizações de sistemas e equipamentos em face das novas tecnologias que forem criadas, ou 
disponibilizadas; 
e) disponibilização de informações com relação ao histórico dos veículos em qualquer época do contrato. 
 
Dados da Licitante 

Razão Social/Nome: 
Endereço: 
Município: UF: 
CEP: 
CNPJ/CPF/MF: 
Fone: (    ) Fac-simile: (    ) 
E-Mail:  
Banco: Agência: Conta: 
Representante: 
Fone: (    ) Fac-simile: (    ) 

 
 

Local e data 
Assinatura/Carimbo 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS   
PREGÃO PRESENCIAL N.º 32/2011  
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo) , declara, sob as penas da Lei, que 
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
(Local e Data)  
________________________________________  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
  
================================================================== 
 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2011  
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em nosso 
Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.  
1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.  
(Local e Data)  
________________________________________  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
=================================================================== 
 
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2011 
 
Declaro, nos termos do inciso VII do art. 4 da Lei nº 10.520/2002 c/c inciso IV do art. 3.º do Anexo I do 
Decreto Municipal nº 007/2005, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica .................................................., 
inscrita no CNPJ ..........................................., estabelecida à Rua ........................., ....., por mim legalmente 
representada, possui integralmente requisitos para habilitação no PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2011, 
PROCESSO Nº  69/2011, do Município de Canoinhas, não estando impedida de participar de licitações e de 
contratar com a administração pública em razões de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua 
habilitação. 
(Local e Data) 
_____________________________________________  
   ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
=================================================================== 
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ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 32/2011 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
CONTRATO N.º 000/2011 
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS 
TERRESTRES, EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS, ACOPLADOS E REBOCÁVEIS, EM USO PELO 
GOVERNO MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL, POR MEIO DE POR EQUIPAMENTO GPS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E SISTEMA DE GESTÃO, 
INCLUINDO AINDA, O TREINAMENTO DE USO E A HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE GESTÃO EM 
EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA SEDE DA CONTRATADA, QUE ENTRE SI FAZEM, O MUNICÍPIO DE 
CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX. 
 
TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CANOINHAS-SC, E A EMPRESA ______________________________________. 
O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, SC, com sede na Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, Canoinhas, SC, CEP 
89.460-000, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.384/0001/-80, doravante denominado CONTRATANTE, neste 
ato representado pelo seu Prefeito, Sr. Leoberto Weinert, portador do CPF nº 247.300.099-91, e de outro lado 
a empresa, ____________________________, estabelecida na rua ____________________________, CEP 
______________ inscrita no CNPJ sob o nº __________________, doravante denominada CONTRATADA, 
neste ato representada por seu _____________, Sr. ___________________, portador do CPF nº _________, 
firmam o presente contrato, que neste ato, tem força de Instrumento Contratual, regido pela Lei Federal nº 
10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterações posteriores e demais 
normas legais federais, estaduais e municipais vigentes e pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto e sua Execução 
Constitui objeto do presente contrato, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DA FROTA DE 
VEÍCULOS TERRESTRES, EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS, ACOPLADOS E REBOCÁVEIS, EM USO 
PELO GOVERNO MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL, POR MEIO DE POR EQUIPAMENTO GPS, COMPREENDENDO O 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E 
SISTEMA DE GESTÃO, INCLUINDO AINDA, O TREINAMENTO DE USO E A HOSPEDAGEM DE SISTEMA 
DE GESTÃO EM EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA SEDE DA CONTRATADA, de acordo com o capítulo 2 
(dois) e de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão Presencial n.º 32/2011 e 
das especificações contidas no Anexo I, que ficam fazendo parte deste instrumento. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A execução do objeto do presente contrato será realizada de forma indireta pela 
CONTRATADA, a partir da data estabelecida neste instrumento e seus anexos, partes integrantes deste 
Instrumento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Preço, das Condições de Pagamento, Atualização por Inadimplemento e 
do Reajuste. 
Do Preço 
I – Dá-se a este contrato o valor global de R$ .........................................(.........................................................). 
II – Fica estipulado o valor mensal de R$ ..............................(..............................................................). 
 
Das Condições de Pagamento 
Parágrafo Primeiro – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor devido, até o décimo dia 
subseqüente ao da prestação dos serviços, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura, que deverá ser 
emitida em nome do órgão requisitante, devendo constar CNPJ, o número da licitação, e da autorização de 
fornecimento, através de Ordem Bancária da Agência ____________ do Banco ______________________.  
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Parágrafo Segundo - O pagamento será liberado mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, se for o caso, do Município em que for sediada a 
CONTRATADA. 
Parágrafo Terceiro – A não apresentação do documento enunciado no parágrafo anterior implica na 
suspensão do pagamento da fatura até a apresentação, não sendo exigível, neste caso, atualização 
financeira dos valores, por inadimplemento. 
Parágrafo Quarto – Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, bem assim, em 
razão de dano ou prejuízo causado à CONTRATANTE ou a terceiros, não gerando essa postergação direito à 
atualização monetária do preço. 
Parágrafo Quinto – O pagamento da fatura será sustado se verificada execução defeituosa do serviço, e 
enquanto persistirem restrições quanto ao fornecimento efetivado, não gerando essa postergação direito à 
atualização monetária do preço. 
Parágrafo Sexto – O pagamento da instalação dos equipamentos rastreadores se dará em parcela única 
mediante aprovação da instalação, que se dará por meio de confirmação do rastreamento de 100% dos 
equipamentos contratados. 
 
Da Atualização por Inadimplemento 
Parágrafo Sétimo – Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento pela CONTRATANTE, sem 
que haja culpa da CONTRATADA, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para 
a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição do 
Estado de Santa Catarina e artigo 40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
Do reajuste dos Preços 
Parágrafo Oitavo - Os preços dos serviços contratados poderão ser reajustados cada doze meses de 
vigência contratual, tendo marco inicial, a data de assinatura do presente contrato, pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor – INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico – IBGE ou o 
índice que substituí-lo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Da Dotação Orçamentária 

Os serviços objeto desta licitação serão contratados com recursos provisionados a conta das dotações 
orçamentárias abaixo: 

PREFEITURA: 
05.01.2.007.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 47; 
07.01.2.009.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 75; 
09.01.2.015.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 92; 
10.01.2.020.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 104; 
12.01.2.023.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 122; 
05.01.2.004.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 145; 
03.01.2.003.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 147; 
FUNDO MUNICIAPAL DE SAÚDE: 
17.01.2.060.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 68; 
17.01.2.057.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 33; 
17.01.2.059.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 59; 
17.01.2.058.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 48; 
17.01.2.061.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 99. 
FUNDO MUNICIAPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL: 
20.01.2.034.3.3.90.39.99.00.00.00, código reduzido 03. 

 
CLÁUSULA QUARTA – Da Vigência  
O prazo de vigência deste instrumento terá início na sua assinatura e vigorará até 31/12/2011, podendo ser 
prorrogado, mediante termo aditivo, caso seja conveniente para o órgão contratante, na forma da lei, por 
iguais e sucessivos períodos, até no máximo 60 (sessenta) meses.  
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CLÁUSULA QUINTA - Das Obrigações das Partes 
Da Contratada: 
01 - Iniciar a prestação dos serviços em no máximo 30 (trinta) dias após a emissão da autorização de 

fornecimento; 
02 - Prestar os serviços nas condições e prazos estipulados no Pregão Presencial nº 32/2011 e seus 

anexos, partes integrantes deste Instrumento; 
03 - Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, em especial de natureza previdenciária, fiscal, 

trabalhista ou civil, bem como, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, incluída a 
alimentação, transporte ou outro benefício dos profissionais, pertinentes à execução do objeto do presente 
contrato; 

04 - Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos, físicos ou materiais, causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, devidamente caracterizada a culpa (imperícia, negligência ou imprudência) 
ou dolo de seus profissionais, cujos valores serão descontados de fatura seguinte da CONTRATADA, sem 
prejuízo das demais sanções e procedimentos; 

05 - Assumir todos os encargos de eventuais demandas trabalhistas, cível ou penal relacionados aos 
serviços, originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência; 

06 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE na execução dos 
serviços contratados; 

07 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, exceto quando 
autorizado formalmente pela CONTRATANTE, respeitando-se os limites e preceitos legais; 

08 - Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

09 - Implantar o Sistema no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento da Autorização; 
10 - Fornecer garantia durante a vigência do contrato, contados a partir da data de homologação do 

Sistema instalado na Contratante, incluindo evolução tecnológica, econômica, jurídica e tributária, garantia 
esta estendida aos equipamentos, serviços, peças, componentes e manutenções; 

11 - Garantir a implementação de novas funcionalidades ou módulos, a evolução do Sistema e o 
aperfeiçoamento operacional, conforme solicitação da CONTRATANTE, desde que acompanhada pelo 
projeto específico da demanda solicitada, e com orçamento, prévio apresentado, aprovado;  

12 - A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte técnico e atendimento sob demanda em tempo real; 
13 - Disponibilizar mapa atualizado, que permita indicar o posicionamento de veículos em todos os 

logradouros do município de Canoinhas; 
14 - Disponibilizar estrutura tecnológica instalada na sede da empresa para abrigar o Sistema objeto 

deste edital. 
15 - O Sistema deve ser disponibilizado em servidor dedicado, com comprovada capacidade de receber 

e manter o Sistema no ar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. 
16 - O servidor deve estar hospedado em local apropriado, com iluminação e refrigeração adequada ao 

ambiente de Data Center. 
17 - O serviço de hospedagem deve estar instalado em sala-forte com garantia contra inundação e 

infiltração. 
18 - O serviço de hospedagem deve manter redundância de servidor, garantindo a continuidade do 

Sistema em caso de pane do servidor principal. 
19 - O serviço de hospedagem deve manter redundância de energia elétrica com gerador próprio. 
20 - O serviço de hospedagem deve manter redundância de comunicação com pelo menos 2 links 

dedicados de 2 (dois) megabytes) de fornecedores diferentes, em caso de falha em 1 link o segundo assume. 
21 - Deverá possui sistemas de backup de informações, sistema anti-incêndio, equipe de monitoramento 

permanente. 
 
Da Contratante: 
01 - Pagar mensalmente à CONTRATADA, na forma estipulada no presente, o preço contratado; 
02 - Acompanhar e fiscalizar os serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro 

próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas; 
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03 - Observar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

04 - Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados; 
05 - Zelar pelos equipamentos de rastreamento por GPS instalados nos veículos indicados; 
06 – Ao término da vigência do contrato ou mesmo em caso de rescisão ou resilição, devolver os bens e 

ou equipamentos que lhe foram cedidos ao uso, nas mesmas condições em que os recebeu; 
07 - No caso de necessidade de bem e ou equipamento ser enviado por qualquer meio à 

CONTRATADA, a CONTRATRANTE deverá elaborar relatório descrevendo o equipamento e as das 
condições em que o mesmo se encontra. 
 
CLÁUSULA SEXTA – Da Alteração Contratual por Aditamento 
I - Proceder-se-á a alteração do contrato, quando couber, observadas as disposições do artigo 65 da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e modificações ulteriores. 
II - A quantidade especificada no Termo de Referência - Anexo I, poderá ser acrescida ou reduzida nos 
termos do § 1º do art. 65 da Lei n º 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – Da Inexecução e da Rescisão do contrato 
A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências contratuais e as 
previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos 
seguintes casos: 

I – por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e 
XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

II – amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração 
Municipal, mediante formalização através de aviso com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, não 
cabendo indenização de qualquer das partes. 

III – judicialmente, na forma da legislação vigente; 
IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do 

avençado, acarreta as seguintes conseqüências para a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções previstas: 
a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à CONTRATANTE; 
b) retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE. 
Parágrafo Primeiro – Em caso de rescisão ou resilição da presente contrato, a CONTRATRANTE 

deverá paralisar sua frota mediante escala previamente acordada, para que os equipamentos de 
rastreamento por GPS possam ser desinstalados, num prazo máximo de _____ (__________________) dias, 
devendo a CONTRATRADA disponibilizar mão-de-obra compatível para a desinstalação dos equipamentos 
de rastreamento por GPS no prazo _____ (__________________) dias. 

Parágrafo Segundo – O prazo para desinstalação e entrega dos equipamentos não poderá ultrapassar 
90 (noventa) dias. 

Parágrafo Terceiro – O não cumprimento do prazo de que trata o parágrafo primeiro desta cláusula, 
dará direito a CONTRATATA cobrar mediante a apresentação de nota fiscal, com vencimento em 30 (trinta) 
dias, o valor de R$ 1.700,00 (Hum mil e setecentos) por equipamento de rastreamento por GPS que não 
tenha sido desinstalado. 

 
CLÁUSULA OITAVA – Das Sanções Administrativas 
As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas, estarão 
sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e neste 
edital, quais sejam: 

I – Advertência 
II – Multa: 
a) 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso na entrega do produto ou execução do 

serviço, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 2,0% (dois por cento); 
b) 2% (dois por cento) em caso de não entrega do produto, não conclusão do serviço ou rescisão 

contratual, por culpa da CONTRATADA, calculado sobre a parte inadimplente; 
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c) de até 20% (vinte por cento), calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

d) 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor anual estimado da contratação, pela recusa injustificada 
por parte da licitante vencedora, de assinatura do contrato. 

III – Suspensão: 
A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, por 

até 5 (cinco) anos quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta: 
a) não celebrar o contrato; 
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
d) não mantiver a proposta; 
e) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
f) comportar-se de modo inidôneo; 
g) cometer fraude fiscal; 
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o 

pagamento. 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas 

graves apuradas por intermédio de processo administrativo. 
V – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração Pública considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou CONTRATADA, 
graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas às justificativas da licitante ou CONTRATADA, 
nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

VI – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/CONTRATADA. 
VII – Nenhum pagamento será realizado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 

CLÁUSULA NONA – Do Foro 
Fica eleito o Foro da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas questões originárias da execução do 
presente contrato. 

 
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será 

assinada pelas partes. 
                                     

MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
Contratante 

LEOBERTO WEINERT 
Prefeito 

 
 

NOME DA EMPRESA 
Contratada 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


