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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2022 

 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
MODO DISPUTA ABERTO 

 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE MONTE AZUL, 
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE DMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, e este Pregoeiro, 
sediada na PRAÇA CORONEL JONATHAS, 220 – CENTRO – na cidade de MONTE AZUL/MG, 
realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de JULGAMENTO 
MENOR VALOR GLOBAL, no modo de disputa ABERTO, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 
de 07 de agosto de 2.014, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015 e Decreto 
Municipal nº 001-A/2013, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 28/10/2022 às 16h00min Até as 08h14minh do dia 
11/11/2022; 
ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS: Às 08h15minh do dia 11/11/2022; 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 08h15minh do dia 11/11/2022; 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília-DF.  
Local:  sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br 

 
1. - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 – A Prefeitura Municipal de MONTE AZUL/MG, através da SECRETARIA    MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS e este Pregoeiro, designado pela Portaria n° 369/2022 
de 19 de outubro de 2022, torna público para conhecimento dos interessados que na data, 
horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 

 
1.2 - Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado         Pregoeiro, 
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a 
página eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as 
seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as 
impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir 
a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos 
estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; 
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando 
mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver 
recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente 
instruído a autoridade superior e propor a homologação. 
 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2. DO OBJETO 

2.1- O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de preços 

para futura e eventual Prestação de serviços de rastreamento, monitoramento, telemetria de 

veículos via satélite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalação de módulos rastreadores e a 

disponibilização de software de gerenciamento com acesso via web para gestão da frota de veículos, 

incluindo identificação automática do condutor, com liberação do veículo apenas após essa 

identificação, bem como componentes e licença de uso de software, e os respectivos serviços de 

instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de funcionamento, em proveito da 

prefeitura municipal de Monte Azul/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste Edital e seus anexos. 

3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES 

3.1– Órgão Gerenciador 

3.1.1– O órgão gerenciador deste registro de preços será a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE 

AZUL, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, através do gestor da ata de 

registro de preços.  

3.2 –  Órgãos Participantes 

3.2.1–O órgão ou entidade da Administração Pública a seguir é participante e integra todo o 

procedimento licitatório e a Ata de Registro de Preços: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; 

3.3 – Órgãos Não Participantes 

3.3.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão 

ou entidade da Administração Pública Municipal, que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante consulta prévia para manifestação sobre a possibilidade de adesão e 

autorização do Órgão Gerenciador, inclusive quanto ao quantitativo, e desde que submetida à 

anuência do fornecedor beneficiário, o qual deve optar pela aceitação ou não do fornecimento 

decorrentes da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes 

da Ata, assumidas como  Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes; 

3.3.2 – Outros entes da Administração Pública e entidades privadas poderão igualmente utilizar-

se da ARP, como órgão ou entidade não participante, mediante prévia anuência do órgão 

gerenciador, desde que observadas as condições estabelecidas no item 3.1. 

3.3.3 – A adesão deverá ser devidamente justificada no processo administrativo do órgão ou 
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entidade não participante, pertinente à licitação, demonstrando a vantagem econômica na 

adesão à Ata, mencionando ainda a similitude de condições, tempestividade do prazo, suficiência 

das quantidades e qualidades dos bens a serem adquiridos, respeitando, no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas no Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, com alteração 

dada pelo Decreto Federal nº 9.488/2018, Decreto Municipal nº 001-A/2013 e na Lei nº8.666/93. 

3.3.4 – As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua totalidade, a 50% 

(cinquenta por cento) do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes 

que eventualmente aderirem, devendo o órgão gerenciador especificar o quantitativo que 

autoriza adesão, mantendo registro no procedimento licitatório. 

3.3.5 – Ao órgão ou entidade não participante que aderir à presente ata e ao órgão ou entidade 

partícipe competem, nos respectiva os procedimentos instaurados, os atos relativos à cobrança 

do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando 

todas as ocorrências ao órgão gerenciador, em especial informar ao órgão gerenciador a eventual 

recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas no edital, firmadas na ARP, as 

divergências relativas à entrega, características e origem dos bens licitados, bem como a recusa 

em assinar o contrato para fornecimento do objeto licitado. 

3.4 – As comunicações, informações e os termos de adesão realizados entre o órgão gerenciador e os 

órgãos participantes e não participantes serão formalizados nos autos do procedimento licitatório. 

3.5 - As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão serem remanejadas ou 

redistribuídas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes e não participantes do 

procedimento licitatório para o registro de preços, observada como limite máximo a quantidade total 

registrada para cada item. 

3.6– Para o remanejamento de quantidades entre órgãos participantes do procedimento licitatório não 

será necessária autorização do beneficiário da Ata de Registro de Preços. 

3.7– Caso o órgão gerenciador autorize o remanejamento de quantidades para órgãos não 

participantes estes deverão obter anuência do beneficiário ARP. 

 

3.8 – O órgão gerenciador somente poderá reduzir o quantitativo inicialmente informado pelo órgão 
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participante, com a sua anuência. 

4. - DAS CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS    
 
4.1 - Cópia deste edital encontra-se disponível na internet, nos sites: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/, desta Prefeitura, http://www.monteazul.mg.gov.br/ e 

no Portal da Transparência pelo link: 

http://cidadesmg.com.br/portaltransparencia/faces/user/folha.xhtml?Param=MonteAzul, e ainda, 

poderá ser obtida na sala do Setor de Licitações desta Prefeitura, localizada à Praça Coronel Jonathas, 

nº. 220, Centro, na Cidade de MONTE AZUL – MG, no horário de 08h00min as 13h00min. 

4.2 - Os representantes das sociedades empresárias e/ou unipessoais que tiverem interesse em 

participar do certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo nos sites:  

www.portaldecompraspublicas.com.br, desta Prefeitura, http://www.monteazul.mg.gov.br/, e no 

Portal da Transparência pelo link: 

http://cidadesmg.com.br/portaltransparencia/faces/user/folha.xhtml?Param=Monte Azul, bem como, 

as publicações no Quadro de Avisos do Município, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e 

avisos. 

4.3 - O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório 

deverá, ao retirar o edital nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, 

http://www.monteazul.mg.gov.br/, e no Portal da Transparência pelo link: 

http://cidadesmg.com.br/portaltransparencia/faces/user/folha.xhtml?Param=Monte Azul , e/ou 

encaminhar no e-mail: licitacaomoa@gmail.com, do Setor de Licitações, recibo de retirada do edital. 

4.4 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail: 

licitacaomoa@gmail.com, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão 

pública. 

4.5 – Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ/MF, 

Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e nome completo 

e CPF/MF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, 

telefone e e-mail). 

4.6- O(a) Pregoeiro (a) terá prazo de 02 (dois) dias úteis para responder aos pedidos de 

esclarecimentos, sendo as respostas encaminhadas por e-mail, ou disponibilizadas nos sites:  

www.portaldecompraspublicas.com.br, desta Prefeitura, http://www.monteazul.mg.gov.br/, e no 

http://www.bbmnet.com.br/
http://www.monteazul.mg.gov.br/
https://licitacoes.montesclaros.mg.gov.br/licitacoes
https://licitacoes.montesclaros.mg.gov.br/licitacoes
http://bbmnet.com.br/
http://www.monteazul.mg.gov.br/
http://cidadesmg.com.br/portaltransparencia/faces/user/folha.xhtml?Param=Monte%20Azul
http://cidadesmg.com.br/portaltransparencia/faces/user/folha.xhtml?Param=Monte%20Azul
http://bbmnet.com.br/
http://www.monteazul.mg.gov.br/
http://cidadesmg.com.br/portaltransparencia/faces/user/licitacao.xhtml?Param=PaiPedro
http://cidadesmg.com.br/portaltransparencia/faces/user/licitacao.xhtml?Param=PaiPedro
http://bbmnet.com.br/
http://www.monteazul.mg.gov.br/
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Portal da Transparência pelo link: 

http://cidadesmg.com.br/portaltransparencia/faces/user/folha.xhtml?Param=Monte Azul, no link 

correspondente a este edital, ficando acessíveis a todos os interessados. 

5. IMPUGNAÇÕES 

5.1 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas até 03 (três) dias úteis anteriores à 

data fixada para a abertura da sessão pública, mediante petição a ser enviada para o e-mail 

licitacaomoa@gmail.com ou protocoladas no Setor de Licitações desta Prefeitura, localizada à PRAÇA 

CORONEL JONATHAS, nº. 220, Centro, na Cidade de MONTE AZUL – MG, no horário de 08h00min às 

13h00min, cabendo ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre o requerimento no prazo de 2 (dois) dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido. 

5.2 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, devendo conter as informações 

necessárias à identificação e contato do Impugnante. 

5.3 – O Município de MONTE AZUL não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras 

formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado o recebimento pelo (a) 

Pregoeiro (a), e que, por isso, sejam intempestivas. 

5.4 - Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

5.5 – A decisão do (a) Pregoeiro (a) será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada 

disponibilizadas nos sites:  www.portaldecompraspublicas.com.br, desta Prefeitura, 

http://www.monteazul.mg.gov.br/, e no Portal da Transparência pelo link: 

http://cidadesmg.com.br/portaltransparencia/faces/user/folha.xhtml?Param=Monte Azul, no link 

correspondente a este edital, para conhecimento de todos os interessados. 

5.6 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, o interessado que não o fizer até as 13 (Treze) 

horas do terceiro dia útil que anteceder a data da realização da Sessão Pública do Pregão, hipótese em 

que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

5.7 – As denúncias, petições e impugnações não identificadas ou não fundamentadas serão arquivadas 

pela autoridade competente. 

6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

http://cidadesmg.com.br/portaltransparencia/faces/user/licitacao.xhtml?Param=PaiPedro
http://cidadesmg.com.br/portaltransparencia/faces/user/licitacao.xhtml?Param=PaiPedro
mailto:licitacaomoa@gmail.com
http://bbmnet.com.br/
http://www.monteazul.mg.gov.br/
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6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas 

neste edital e seu anexo. 

6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo 

licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

 

6.2.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

6.2.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar 

e de contratar; 

6.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

6.2.4 - estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

6.2.5 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais 

de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou 

subcontratados; 

6.2.6 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação. 

7. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

7.1.3 - abrir as propostas de preços; 

7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas; 

7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos; 

7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de 

menor preço; 

7.1.7 - verificar a habilitação do proponente; 

7.1.8 - declarar o vencedor; 

7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento; 

7.1.10 - elaborar a ata da sessão; 

7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 

contratação. 
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8.  CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL DE COMPRAS 

8.1 – Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser 

iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”. 

8.2 – As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas 

através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis 

no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

8.2.1 – Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso ao site 

www.portaldecompraspublicas.com.br poderá ser esclarecida através dos canais de 

atendimento disponíveis no mesmo, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de 

Brasília) através dos canais informados no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 

9. PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES 

9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do 

sistema eletrônico no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, opção "Login" opção “Licitação 

Pública” “Sala de Negociação” 

9.1.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário 

definidos, conforme indicação na primeira página deste edital. 

9.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.3 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o 

Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos 

participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a 

continuidade da sessão. 

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o 

pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 

9.5 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a 

adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal 

“www.portaldecompraspublicas.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de 

licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 

10. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de 

todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances. 

10.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, 

contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal. 

10.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes 

condições: 

10.2.1.1 - Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste 

Edital e Termo de Referência. 

10.2.1.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo 

apropriado do sistema eletrônico com o VALOR TOTAL do lote OU VALOR UNITÁRIO.  

10.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante 

deverá preencher as informações de Marca e inserir Ficha Técnica, sempre que solicitadas pelo 

pregoeiro quando do cadastramento do edital na plataforma, sendo vedada a identificação do licitante 

por qualquer meio.  

10.3.1 verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio da 

plataforma PORTAL DE COMPRAS 

10.4 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado 

do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, 

encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto 

licitado. 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
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11.1 - A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item 9.1, passando o Pregoeiro a 

avaliar a aceitabilidade das propostas.  

11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 

informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

11.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos 

licitantes serão consideradas lances.   

11.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, 

desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o 

lote. 

11.3 - Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao pregoeiro 

a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.  

11.4. A fase de lances será no formato ABERTO: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos 

e será encerrada por prorrogação automática. O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 

02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe duas” quando 

faltar 01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o 

encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado 

no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará 

automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do último 

lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente. 

11.4.1 O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, 

conforme explanado acima. 

11.4.2 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de 

negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma 

Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido; 

11.5. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece 

os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor 

ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no item 14 deste Edital. 
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11.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

 

11.7 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 

(duas) horas, a contar da solicitação do (a) Pregoeiro (a), no sistema eletrônico ou através do e-mail 

licitacaomoa@gmail.com e deverá: 

11.7.1 - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

11.8 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.9 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.10 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 

sob pena de desclassificação 

 

12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 

12.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", podendo 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o 

lance de menor valor por lote, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua 

aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de 

desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital. 

12.2 - Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor 

de referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor. 

12.3 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro comprovará a 

regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e 

8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação 

contidas nos itens 13 e 14 deste Edital. 

 

mailto:licitacaomoa@gmail.com
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12.3.1 – No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado 

deverá apresentar documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos itens 13 e 14, a 

contar da convocação pelo pregoeiro através do chat de mensagens. 

12.3.2 - A inobservância aos prazos elencados nos itens 13 e 14, ou ainda o envio dos 

documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste 

edital ensejará a inabilitação do licitante e consequente desclassificação no certame, salvo 

motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro. 

12.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

12.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as 

exigências fixadas neste Edital.  

12.6 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante 

detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços 

de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados. 

12.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de habilitação, 

o licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro. 

13. DA HABILITAÇÃO 

 

13.1. Os documentos relativos à habilitação dos licitantes, deverão ser encaminhados até a abertura da 

sessão pública (fim de recebimento das propostas), conforme previsto neste edital, contados da 

convocação do Pregoeiro, por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) “pdf”, “doc”, 

“xls”,“png” ou “jpg”, observado o limite de 6 Mb para cada arquivo, conforme regras de aceitação 

estabelecidas pela plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br.  

13.2. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos estabelecidos, 

acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, 

podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 

13.3. Caso haja necessidade, e havendo convocação por parte do Pregoeiro, os originais ou cópias 

autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma constante do item 13.1, 

deverão ser relacionados e apresentados na Secretaria de Administração desta Prefeitura, localizada na 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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PRAÇA CORONEL JONATHAS, 220, CENTRO, MONTE AZUL/MG, CEP 39500-000, das 08h às 13h, em 

até 3 (três) dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato 

de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis.  

13.3.1. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados 

dos originais para que sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em 

órgão da imprensa oficial. 

13.3.2. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 

disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 

2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o 

envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

13.4. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e 

veracidade dos documentos enviados eletronicamente. 

13.5 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos 

comprobatórios de habilitação e qualificação: 

13.6- Para habilitação o licitante DEVERÁ apresentar, para todos os itens/lotes: 

13.6.1- PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

13.6.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

13.6.1.2 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente 

registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no 

caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos 

atuais administradores; 

13.6.1.3 - 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; 

13.6.1.4 - Declaração de Pleno atendimento e menor empregador, conforme modelo do 

Anexo III do Edital, observando-se que todo o teor do conteúdo encontrado no modelo deverá 

constar na Declaração a ser entregue no certame; 

13.6.1.5 - Declaração de condição de microempresa – ME, empresa de pequeno porte – 

EPP ou microempreendedor individual - MEI, conforme modelo do Anexo IV do Edital, 

observando-se que todo o teor do conteúdo encontrado no modelo deverá constar na 

Declaração a ser entregue no certame; 
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13.6.1.6 - Declaração de Dados Cadastrais, conforme modelo do Anexo VI, no qual o 

licitante compromete-se a manter atualizado seus dados cadastrais, autorizando o município de 

MONTE AZUL a intimá-lo através de correspondência eletrônica caso seja informado o endereço 

de e-mail. 

13.6.2 - PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

13.6.2.1 - certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, expedida 

pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante. 

13.6.3 - PARA REGULARIDADE FISCAL: 

13.6.3.1 - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da 

Fazenda; 

13.6.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

deste edital; 

13.6.3.3 - Certificados de regularidade de situação perante o FGTS (Certificado de 

Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

13.6.3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, 

Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante. 

13.6.4 - PARA REGULARIDADE FISCAL TRABALHISTA: 

13.6.4.1 – Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 de 

julho de 2011. 

13.6.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.6.5.1 - Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, de que  a empresa licitante tenha fornecido adequado e satisfatório os 

materiais similares ou idênticos aos que são objeto deste certame; 

13.7 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da 

licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para 

atendimento. 
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13.8 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, 

sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a 

habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro. 

14. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 

COOPERATIVAS: 

14.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às 

cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 

de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir: 

14.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do 

encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa 

de pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas 

perderá o direito ao tratamento diferenciado. 

14.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará 

automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei 

Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 

14.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco 

por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante 

não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada 

possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o 

pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos 

itens 12.3.1 e 13.0 deste edital. 

14.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro convocará o 

representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem 

classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor 

lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos. 

14.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no 

prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 
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que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser 

convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta. 

  14.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que apresentar o 

melhor lance, inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa, será considerada 

arrematante pelo pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual. 

  14.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante 

produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento 

inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados 

inválidos. 

14.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja desclassificada pelo pregoeiro, 

por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o 

efeito do empate de que trata esta cláusula. 

14.1.4.1 – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item 

anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item 

14.1.2.2. 

14.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do “chat 

de mensagens”. 

14.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, empresa 

de pequeno porte ou cooperativa, poderá oferecer proposta inferior à então mais bem 

classificada, através do “chat de mensagens”, dentro do prazo definido pelo pregoeiro, sob 

pena de preclusão de seu direito. 

14.1.5 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e 

cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades 

de cada pessoa jurídica. 

14.1.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às 

microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco) dias 

úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade 
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pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se 

houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial. 
 

15. DOS RECURSOS 
 

15.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de 

mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio 

eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

15.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, 

no sítio, www.portaldecompraspublicas.com.br opção RECURSO, e a apresentação de documentos 

relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, na Secretaria de 

Administração, localizada na PRAÇA CORONEL JONATHAS, 220, Centro, MONTE AZUL/MG, CEP 39500-

000, das 08 h às 13h, aos cuidados do Pregoeiro responsável pelo certame, observados os prazos 

estabelecidos. 

15.3. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro 

adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a 

homologação do procedimento licitatório. 

15.4. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente 

fundamentado à autoridade competente.  

15.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

15.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto 

do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

15.7. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes  

15.8. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16.1 - Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao licitante 

declarado vencedor. 

16.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es). 
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16.3 A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do 

procedimento. 

17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP 

 
17.1 - A licitante Vencedora terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos contados da data da 

convocação (VIA CORREIOS OU VIA INTERNET), para assinar a Ata de Registro de Preço, sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 

8.666/93, o mesmo deverá comparecer a PRAÇA CORONEL JOANTHAS, 220, CENTRO, MONTE AZUL-

MG. 

17.2 - Caso o licitante vencedor não faça a comprovação referida no subitem anterior ou quando, 

injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata, poderá ser convocado outro licitante, desde que 

respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a 

negociação, assiná-la, sem prejuízo das multas previstas neste edital e demais cominações legais. 

17.3 - A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões determinadas pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado. 

17.4 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será formalizado por 

escrito e integrará o Contrato. 

17.8 - A Ata terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser 

prorrogada por iguais períodos, se assim for à vontade das partes, na conformidade do estabelecido 

pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1 - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 

documentação e declarações falsas, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não 

mantiver a proposta, não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, falhar ou fraudar a 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de 

licitar e contratar com a Administração Pública do Município de MONTE AZUL e, se for o caso, será 

descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de MONTE AZUL, pelo prazo de até 

cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no item abaixo e das demais cominações legais. 

18.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 

contratual: 

I) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do produto, ou por atraso 

no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo) dia, calculados sobre o 
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valor total dos produtos constantes na Nota de Empenho. 

II) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da Contratada 

injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos 

de descumprimento contratual, quando o Município de MONTE AZUL, em face da menor 

gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da 

multa a ser aplicada. 

18.3 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo Contratante, caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os 

prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

18.4 - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente com 

previstas no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto nº 001-A/2013, aplicando-

se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, após regular processo administrativo em 

que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

19. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

19.1 - Os objetos desta licitação deverão ser entregues no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da data da emissão da Ordem de Fornecimento, nas condições estipuladas neste edital e seus 

anexos. 

19.1.1 – Os serviços poderá ser de maneira parcelada, de acordo com a solicitação da Prefeitura 

Municipal de MONTE AZUL/MG. 

19.2 - O recebimento dos produtos será efetuado pelo servidor responsável, que poderão solicitar 

junto ao fornecedor a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega 

dos mesmos, ou até mesmo substituí-los por outros novos, no prazo máximo definido no item 19.1, 

contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos. 

19.3 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil 

a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

19.4 – A entrega do produto deverá ser feita no local de entrega mencionado na ordem de 

fornecimento. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1 - Cumprir fielmente as exigências deste Edital, de modo que o objeto seja executado de acordo 

com o Anexo I – Termo de Referência, sob pena de multa de 30% (trinta por cento) do valor da 
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contratação. 

20.2 – Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com 

os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, 

previdenciário, social, secundários, bem como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 

20.3 – indenizar o Município de MONTE AZUL por todo e qualquer dano decorrente, direta e 

indiretamente, da execução do objeto, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos. 

20.4 – Cumprir os prazos previstos neste Edital. 

20.5 – Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei nº 8.666/93 e no 

presente Edital. 

21. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

21.1 – Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do 

objeto, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 

21.2 – Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas. 

21.3 – Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 

Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 

inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 

21.4 – Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as 

especificações deste Edital. 

21.5 – Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de qualquer natureza incidente na 

fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo 158, I). 

 

22. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

22.1 – O pagamento decorrente do fornecimento, objeto desta licitação será efetuado em até 30 

(trinta) dias após o recebimento da nota fiscal/fatura, devidamente acompanhada das certidões de 

regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS e à Seguridade Social e 

Regularidade Trabalhista vigentes. 

22.2 – Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante o efetivo fornecimento nas 

condições estabelecidas, que será comprovado por meio Termo de Recebimento Definitivo do Objeto 

e/ou Recibo pelo Servidor responsável pelo recebimento. 
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22.3 – O servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota 

fiscal/fatura, deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que 

o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que 

devidamente sanado o vício. 

22.4 – Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 

por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, 

compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do contrato. 

22.5 – Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 

pagamentos futuros ou cobrados da Contratada. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1 – Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

I – Termo de Referência; 

II- Modelo de carta de apresentação de proposta final para prestação do serviço/fornecimento; 

III - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento; 

IV- Modelo de Declaração de Condição de ME, EPP ou MEI;  

V - Minuta da Ata de Registro de Preços. 

VI – Modelo de Declaração de Dados Cadastrais. 

VII – MINUTA DE CONTRATO DE ESPECTATIVA DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO 

23.2- O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação ou 

inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 

penais cabíveis. 

23.3 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a 

ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

23.4 - Na análise da documentação e no julgamento das propostas comerciais, o (a) Pregoeiro(a) 

poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 

23.5 - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de 

modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado 

especificado e válido. 
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23.6 - O (a) Pregoeiro (a), no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante 

o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que 

não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, 

destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do artigo 43 da Lei nº.  

8.666/93. 

23.7 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação 

do licitante. 

23.8 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e 

condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 

23.9 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de 

MONTE AZUL revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 

superveniente, comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato 

escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes. 

23.10 – Convocada a assinar o contrato, a licitante deverá providenciar assinatura do respectivo termo 

emitido, aceitar ou retirar instrumento equivalente no prazo de 5(cinco) dias úteis, sob pena de decair 

o direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas, nos termos do art. 64 da Lei de Licitações. 

23.11 – A convocação para assinatura do contrato se dará por qualquer meio de  comunicação. 

23.12 - O Município de MONTE AZUL poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, 

os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

23.13- Fica eleito o foro da Comarca de Monte Azul, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais 

conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a 

qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 
 

MONTE AZUL/MG, 28 de Outubro de 2022. 
 
 
 
 

CARLOS CARMELO JOSÉ SANTOS 
Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL  

ESTADO DE MINAS GERAIS  
 

CNPJ Nº 18.650.945/0001-14 
 

PRAÇA CORONEL JONATHAS – 220 – CENTRO - MONTE AZUL – MINAS GERAIS 
 

Pre fe i tu ra  Muni c ipa l  de  M ONTE AZU L -P raça  Corone l  Jonat has ,  220 ,  Ce nt ro–Telefax( 38)  38 11-1597 -CEP: 39500-000 –  M ONTE AZU L –  MG.  
 

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. SETOR SOLICITANTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

2. OBJETO 

 

         Registro de preços para futura e eventual Prestação de serviços de rastreamento, monitoramento, 

telemetria de veículos via satélite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalação de módulos 

rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via web para gestão 

da frota de veículos, incluindo identificação automática do condutor, com liberação do veículo 

apenas após essa identificação, bem como componentes e licença de uso de software, e os 

respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de 

funcionamento, em proveito da prefeitura municipal de Monte Azul/MG  

 

3. JUSTIFICATIVA 

A contratação de empresa para a prestação de serviço de rastreamento e monitoramento veicular, 

contribuirá de forma significativa para a gestão da frota de veículos da Prefeitura Municipal de 

Monte Azul/MG, suprindo a necessidade de um controle mais efetivo das rotas realizadas, bem 

como otimizará trajetos e proporcionará transparência e rastreabilidade dos serviços executados 

no município. Da mesma forma, enfatizamos que a contratação de tal objeto destina-se também à 

prevenção de roubos, furtos, sinistros e outros eventos que possam vir a causar perdas ou danos ao 

erário. De outra feita, o objeto em questão destina-se também a um maior controle de custos 

dentro do conceito de convergência de Rastreamento/Localização, aumentando assim a 

produtividade e economicidade na gestão da frota. 

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Item Descrição Unid Quant. Unit TOTAL 

 
01 

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 
RASTREAMENTO/MONITORAMENTO, DISPONIBILIZADO 
VIA COMODATO E OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE 
CONFIGURAÇÃO JUNTO AO SISTEMA, A SER REALIZADO NA 
SEDE DA CONTRATANTE, INCLUINDO EVENTUAIS CUSTOS 
DE 
VIAGENS E DESLOCAMENTO 

 
SV 

 
100 

  

02 SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E 
TELEMETRIA DE VEICULOS VIA SATELITE POR 
GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A 
DIPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE 
GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTAO DA 
FROTA DE VEICULOS INCLUINDO IDENTIFICAÇÃO 
AUTOMATICA DO CONDUTOR, 

 
 
 
 
 
 

SV 

 
 
 
 
 
 

1200 
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COM LIBERAÇAO DO VEICULOS APENAS APÓS ESSA 
INDENTIFICAÇAO, BEM COMO COMPONENTES E 
LINCENÇAS DE USO DE 
SOFTWARE, CAPACITAÇAO E SUPORTE TECNICO E 
GARANTIA DE FUNCIONAMENTO. A TECNOLOGIA 
DE REDE ( 2G, 3G, 4G) E A OPERADORA DE TELEFONIA 
UTILIZADA FICARA A CRITERIO DA 
CONTRATADA, QUE DEVERA GARANTIR O ENVIO DAS 
INFORMAÇOES DE FORMA INSTANTANEA NÃO SUPERIOR A 
60 (SESSENTA) SEGUNDOS E PRECISAO DE 
POSICIONAMENTO NAO SUPERIOR A 5 METROS, 
ESTANDO OS VEICULOS DENTRO DO MUNICIPIO DE 
ANGELANDIA/MG OU EM VIAGEM, SOB PENA DE 
RESCISAO CONTRATUAL E APLICAÇAO DAS SANSOES 
PREVISTAS. 

 
A quantidade estimada deste serviço foi definida com base na demanda das Secretarias solicitantes, 

sendo 100 (CEM) veículos, máquinas e motos, não obrigando o município de Montes Azul a contratá-

los em sua totalidade, vez que, pela natureza do objeto, não é possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pela Administração. 

5- DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Condição de serviço/bem comum: Serviço de natureza contínua de segurança. Os serviços solicitados 

são objetivamente definidos, utilizando-se especificações usuais de mercado para as suas descrições. 

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 

direta. 

6- DA ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos de rastreamento/monitoramento /telemetria deverão oferecer os seguintes 

serviços: 

a) Localização por GPS; 

b) Comunicação por GPRS; 

c) Aplicativo para sistema operacional Android / Smartphone; 

d) Imobilizador do veículo; 

e) Registro e envio das informações não superior a 60 (sessenta) segundos; 

f) Precisão de posicionamento não superior a 10 metros. 

g) Bateria Interna. 

6- DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Serviços de Implantação do Sistema de Rastreamento/Monitoramento/Telemetria: 
 

a) Estima-se um total de 100 (cem) serviços mensais, totalizando uma estimativa de 1.200 (Hum 

mil e duzentos), serviços anuais em detrimento da quantidade de veículos da Frota Municipal 
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da Prefeitura Municipal de Monte Azul/MG, contemplando, inclusive, novos veículos que por 

ventura possam ser adquiridos pela Administração e também possíveis novos veículos locados, 

conforme tabela abaixo e anexos I e II, que durante o período de 12 meses gerará um montante 

estimado de 1.200 (mil e duzentos) serviços. 

O número de serviços informados trata-se de estimativa, visto que a demanda será de acordo com a 

necessidade da Administração Municipal. Desta forma, não havendo solicitações formais, não haverá 

compromisso para a realização dos serviços. 

A partir da primeira instalação realizada, os aparelhos poderão ser retirados e instalados em outros 

veículos e máquinas, de acordo com a necessidade do Município, não ultrapassando a quantidade 

máxima de 20 instalações ou desinstalações e 20 remanejamentos (no total), no período de 12 (doze) 

meses. 

Em caso de necessidade de solicitações de maior quantidade de instalações ou desinstalações e 

remanejamentos dos equipamentos, onde o quantitativo ultrapassar o previsto no item acima, os 

mesmos serão solicitados obedecendo aos valores constantes na Planilha abaixo do item 6 

(Especificações e Quantitativo Estimado). 

Quando finalizar o contrato, a desinstalação dos equipamentos será realizada sem custos à 

Contratante. 

Não deverão ser cobrados novos rastreadores, em caso de defeito no equipamento, avaria - 

proveniente de acidente com o veículo, ou em caso de furto. 

Em caso de furto ou avaria - proveniente de acidente com o veículo, a Contratante realizará Boletim de 

Ocorrência e encaminhará para a Contratada. 

Os equipamentos e softwares utilizados devem possuir homologação da ANATEL. 

O Sistema veicular deverá transmitir os dados na tecnologia GSM/GPRS/GPS (incluindo aplicativo para 

sistema operacional (Android / Smartphone) com software via web acessado por meio de conexão de 

dados segura entre o computador do usuário e os servidores que abrigam o site da CONTRATADA 

(conexão “https://”), integrando logística e gerenciamento de frota e motoristas, de modo que atenda 

a todos os requisitos técnicos descritos neste Termo de Referência. 

Referências: 

a) Visualização Principal: 

b) Idioma do sistema em Português; 

c) Visualização individual, parcial e global de todos os veículos no mapa; 

Status do veículo: 
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a) Ignição. Motor ligado. Veículo parado ou em movimento, hodômetros, velocidade, nome do 

condutor, placa, grupo o qual ele pertence; 

b) Traçado em movimento 

c) Status GPS ligado/desligado; 

d) Descrição do veículo; 

e) Latitude/longitude; 

f) Localização atual com endereço ou ponto de referência; 

g) Data e hora da última atualização; 

h) Direção imagem; 

i) Informações dos eventos; 

j) Direcionamento para visualização com imagem / satélite / mapa / híbrido; 

k) Identificação das entradas e saídas; 

l) Identificação do Motorista; 

m) Registro e envio das informações não inferior a 60 segundos; 

n) Direcionamentos para envios de comandos; 

o) Identificações dos veículos com ícones específicos para facilitar a visualização no mapa: carro 

leves, caminhões (caminhão carroceria, basculante, toco, trucado, compactador) e máquinas 

com opção de visualização (somente ícone, somente placa ou ícone com placa). 

Cadastramento:  

a) Veículos: Tipo de veículo; 

b) Descrição; 

c) Placa; 

d) Cor; 

e) Marca; 

f) Modelo; 

g) Ano; 

h) Chassi; 

i) Pergunta de segurança e Resposta. 

Motorista: Situação: 

a) Ativo ou Inativo; 

b) Nome Completo; 

c) CPF; 

d) RG; 
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e) CNH com categoria habilitada; 

f) PIS/PASEP; 

g) Vencimento da CNH; 

h) Data de Nascimento; 

i) Endereço completo; 

j) Cidade; 

k) Estado; 

l) CEP 

Telefones de contato: 

 

a) fixo e celular; 

b) Código do “periférico” de identificação. O cadastro do motorista deverá ser realizado sempre 

que houver inserção de motoristas no quadro do município. 

Usuários: Cadastro de 3 (três) níveis de usuários (Gestor, subgestor e usuário final) com nome de 

usuário, login, senha de acesso, e-mail, permissões de acesso, como: motorista, ponto/referência, rota, 

troca de rotas/cercas, usuários, envio de comandos, monitoramento de rotas, relatórios envio e 

recebimento de mensagens, telemetria, tempos referências, viagens e tela de rastreamento online. 

Restrições de acesso por data e horário. 

Eventos: 

a) Identificação por ícones específicos para cada evento, para facilitar a visualização no sistema via 

web, com opção de avisar ou não a central de rastreamento; 

b) Ignição Ligada/desligada; 

c) Imobilizador; 

d) Violação da Antena GPS; 

e) Violação da antena GSM; 

f) Tensão Baixa da Bateria do veículo; 

g) Antifurto Violado; 

h) Posição Solicitada da Central de Rastreamento; 

i) Posições de Rastreamento; 

j) Tensão Baixa da Bateria Backup do rastreador; 

k) Defeito na Bateria Backup; 

l) Velocidade Excedida; 

m) Mudança de Curso; 
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n) Bateria desconectada; 

o) Troca de óleo; 

p) Revisão do Filtro de combustível; 

q) Revisão do Filtro de ar; 

r) Revisão do Filtro de cabine ou filtro do ar condicionado; 

s) Revisão das Lâmpadas, lanternas e faróis; 

t) Revisão dos Pneus; 

u) Revisão da Injeção eletrônica; 

v) Revisão dos Limpadores de para brisas; 

w) Vencimento da carteira de habilitação dos condutores; 

Informações transmitidas no envio da mensagem junto com o evento deverão ser: 

a) Data e Hora do GPS; 

b) Latitude, Longitude; 

c) Direção do GPS; 

d) Velocidade Via GPS; 

e) Qualidade do sinal GPS; 

f) Data e Hora do evento; 

g) Hodômetro. 

Envio de Comandos: 

a) Ligar/desligar o imobilizador; 

b) Solicitação de Posição; 

c) Desarmarimobilizador; 

d) Configuração hodômetro por GPS; 

e) Reset do hodômetro; 

f) Configuração tempo ativar/desativar imobilizador; 

g) Configuração velocidade máxima e tempo Sleep. 

Logística: 

a) Busca por Veículo próximo do local desejado, podendo esses locais serem demarcado através 

de Endereços, Veículos ou Pontos. Mostrar distância entre a área escolhida aos automóveis, o 

ID do Veículo, qual evento está relacionado a ele e se a ignição/GPS estão ligados ou desligados. 

Mapa: 

a) Botão que permite abrir um arquivo de localização; 
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Salvar: 

a) permite guardar um atalho do local que está sendo visualizado. Basta dar um nome a esse 

atalho e procurá-lo no recurso Lugares. 

Imprimir: 

a) para passar ao papel a imagem visualizada; 

b) Permite a adição de marcadores às localizações encontradas no mapa. 

Pasta: 

a) Agrupar as localizações por meio de uma classificação; 

Marcador: 

a) essa opção permite marcar os lugares de seu interesse; 

b) Caminho que permite traçar um caminho sobre a imagem; 

c) Utilização de polígonos para definir marcações mais detalhadas; 

d) Manual com links para tutoriais e dicas; 

Voar: 

a) localização cidades, pontos de interesse, etc; 

Lugares: 

a) localização de um determinado ponto como, uma cidade, digitando seu nome na caixa 

Pesquisar; 

Área de Navegação: 

a) é visualização das imagens dos lugares, podendo aproximar ou distanciar cada imagem. 

Disponibiliza ainda: 

Recurso de Zoom: que permite mudar a inclinação da visão, isto é, faz com que o modo de exibição se 

aproxime ou se distancie do ângulo de visão que se tem em terra firme. Quanto mais próximo da 

superfície, maior a inclinação; 

Mudança da Área de visualização: 

a) Clicando em suas setas para ir para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda; 

Padrão: 

a) exibe as imagens de forma orientada ao Norte; 

Latitude e Longitude: 

a) A localização exata de um determinado ponto na Terra depende do cruzamento das 

informações de latitude e longitude. Essa é a maneira mais precisa na localização de lugares e 

isso se dá através desses parâmetros de latitude e longitude; 
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Relatórios: 

a) O sistema deve apresentar os seguintes relatórios: 

b) Relatórios com visualização pelo Maps via Web, com imagens Satélite, Híbrido e Mapa. 

c) Relatório com informações do veículo durante um período pré-determinado; Status, Ignição e 

GPS ligado/desligado; 

d) Descrição Veículo, Placa, Latitude, Longitude, Localização do Veículo com endereço, 

hodômetro, Direção com imagem; 

e) Velocidade, Data e Hora das Posições, direcionamento para acesso a imagem ampla no mapa, 

visualização controle de velocidade com busca, data de processamento com data e hora. 

Relatório em caso de acionamento dos Eventos como: 

a) Ignição Ligada/desligado, acionamento Botão de Pânico, Botão Antifurto, Violação da Antena 

GPS e GSM, ligar/desligar sinalizadores, Tensão Baixa da Bateria, Antifurto Violado, Modo 

Manobra Ativado, Posição Solicitada da Central de Rastreamento, Posições de Rastreamento, 

Sinal GSM Fraco, Tensão Baixa da Bateria Backup, Defeito na Bateria Backup, Fim da Vida Útil 

da Bateria Backup, Reset, Curto Circuito nas Entradas e Saídas, Velocidade Excedida, Início e fim 

de trabalho, Mudança de Curso, Numero de Satélites GPS, Veículos fora e dentro da cerca, 

bateria desconectada, troca de óleo do motor, Revisão do Filtro de combustível, Revisão do 

Filtro de ar, Revisão do Filtro de cabine ou filtro do ar condicionado, Revisão das Lâmpadas, 

lanternas e faróis, Revisão dos Pneus, Revisão da Injeção eletrônica, Revisão dos Limpadores de 

para brisas, vencimento da carteira de habilitação dos condutores. 

Relatório de Deslocamento/parada: 

a) Informação de forma detalhada da localização inicial e final de um veículo de acordo com a 

data e os momentos de ignição ligado/desligado, direcionamento para visualização no mapa 

com imagem satélite/mapa/híbrido. 

Relatório do Controle de combustível: 

Relatório de perfil de condução: 

a) Aceleração, frenagem, excesso de velocidade, veículos acima de 05 minutos parado com motor 

ligado, e pontuação e identificação de mau condutor por veículo. O relatório do perfil de 

condução deverá atender conforme a seguir: 

b) Aceleração brusca - Quando um veículo tem uma aceleração maior ou equivalente ao 

parâmetro definido pela contratante. 
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Frenagem brusca - Quando um veículo tem uma aceleração maior ou equivalente ao parâmetro 

definido pela contratante. 

Parada com o motor ligado - Quando um veículo fica parado, com o motor ligado, por um tempo maior 

ou igual a 5 minutos. 

Excesso de velocidade - Quando um veículo ultrapassa uma velocidade configurada pela contratante, 

incluindo os registros de multas. 

KM após horário expediente: 

a) KM rodada após determinado horário. 

b) Atribuição via pontuação por gravidade de infração. 

c) Relatório com o ranking dos motoristas com maior número de infração. 

d) Horário de entrada e saída da área de trabalho. 

e) Identificação de consumo de combustível 

Relatório Ponto a ponto: 

a) Informa detalhadamente sobre a situação do veículo, explicitando sua situação, local, evento, 

data/hora, velocidade média e máxima, distância percorrida e sobre qual veículo é o relatório. 

Mostra movimentação ponto a ponto do veículo buscado com direcionamento para 

visualização do trajeto no mapa com imagem satélite/mapa/híbrido. Disponibilizando consulta 

como: Origem e destino, tempo parado origem, tempo de viagem, tempo parado destino, 

distância percorrida, Velocidade média e máxima, início e fim da viagem. Disponibilizando 

arquivo para impressão e direcionamento para visualização no Mapa via web com imagem 

satélite/mapa/híbrido. Podendo selecionara busca por determinado veículo, placa, condutor ou 

todos. 

Relatório de Acesso ao Sistema: 

a) Informa os usuários que acessaram o sistema durante certo período pré-determinado. 

Informará o IP do usuário, horário de entrada e saída, além da duração do acesso. 

Relatório de Comandos: 

a) Informa aos usuários os tipos de comandos enviados com hora e data de envio: pelo sistema, 

pela rede GSM/GPRS e pelo recebimento no equipamento. Com número de tentativas enviadas 

pela rede GSM/GPRS e status de confirmado ou não confirmado pelo equipamento com 

informações do usuário que enviou os comandos. 

b) Os relatórios da central de rastreamento deverão estar disponíveis para visualização via web e 

download nos formatos: PDF, XLS, RTF e CSV, mesmo após a finalização dos contratos, em 

decorrência de processos que envolva infrações de trânsito, sendo necessário realizar buscas 
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do histórico dos veículos. Estas informações poderão ser disponibilizadas via CD-ROM, ou 

através de acesso restrito ao software, com a funcionalidade apenas de emitir os relatórios, ao 

Gestor do Contrato, quando da finalização do mesmo. 

Relatório de Veículo X Transmissão: 

a) Visualiza o tempo no qual o veículo ficou sem transmitir, ou seja, informa que o veículo não 

envia sinal desde a última transmissão. Data/Hora e o momento da última transmissão além de 

estarem presentes na tela os dados como: Equipamento, veículo, placa, tempo sem transmitir 

ser visualizado. 

b) Relatório de Evento x Atendimento: Informa sobre tratamento de eventos. Dados como 

data/hora de chegada do evento, visualização e tratamento, veículo, descrição do evento, 

status, usuário que tratou do evento e observações. Este poderá ser filtrado por veículo. 

Fornecimento mensal de mão-de-obra operacional para sistema de rastreamento: 

a) Fornecimento mensal de 01 posto de operador pelo período de 12 horas diurna de segunda-

feira a domingo, na escala 12x36 horas; 

b) Na Composição de valores a serem pagos pela contratante, compreendem toda e qualquer 

remuneração pela prestação dos serviços, inclusive, mas não limitado a tributos (impostos, 

taxas e contribuições), materiais de consumo e uso, encargos trabalhistas e previdenciários, 

despesas com deslocamento, alimentação, bem como todos o ônus porventura incidentes, não 

podendo ser cobrado da CONTRATANTE, a qualquer título, qualquer valor adicional. 

c) A contratada deverá prover a Central de Monitoramento a ser instalada em local definido pela 

Administração com os seguintes equipamentos: 

 

Item Descrição Quantidade Especificação 

01 Servidor de imagens 1 Gabinete ATX do tipo Torre; 
Processador Intel® Core i7, Ryzen 5 ou 
superior; Memória RAM DDR4 16 GB ou 
superior; Disco de armazenamento SSD 
de no mínimo 240 GB para sistema 
operacional e aplicativos; Placa de rede 
GbE; Placa de vídeo 4GB com saída de 
vídeo 2x HDMI e DISPLAYPORT; Fonte 
de alimentação 400W com correção de 
fator de potência ativo; Teclado ABNT2; 
Mouse óptico com três botões e 
“scroll” de navegação; Cabo de 
alimentação 10A, 0,75mm², conforme 
normas ABNT e certificação INMETRO. 

02 Monitor / TV 55” 2 Painel LCD com 55”; Furação VESA; 
Resolução mínima FullHD 1080P; 
Entrada HDMI: 2; Alto falantes 
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embutidos; Cor: Preto; Suporte próprio. 
03 Monitor / TV 32” 1 Painel LCD com 32”; Furação VESA; 

Resolução mínima FullHD 1080P; 
Entrada HDMI: 2; Cor: Preto; Suporte 
próprio. 

04 Nobreak de 3 KVA 1 Nobreak do tipo “ONLINE”; Tensão de 
entrada: Bivolt; Comportando 6 
tomadas conforme norma ABNT; 
Possuir engate rápido para bateria 
externa; Função “DC Start”; Formato do 
tipo Torre. 

 
7- DA POSSIBILIDADE LEGAL DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO  

O objeto licitado, nos termos da futura contratação, poderá sofrer acréscimos ou supressões nos 

limites previstos no art. 65, § 1º e 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

8- DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa com o presente objeto será assegurada por conta de recursos que estarão livres e não 

comprometidos, conforme dotação orçamentária vigente para o exercício de 2022, pertinentes à 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. 

9- DA PERIODICIDADE E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

O serviço solicitado, deverá ser iniciado pela contratada no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a 

contar da data da Ordem de Início. A data efetiva de ativação de cada unidade, servirá como referência 

para faturamento e apresentação da nota fiscal. 

10- DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

A modalidade de licitação será parte integrante do futuro edital, que ocorrerá pelo Sistema de Registro 

de Preços. 

11- DA GARANTIA 

Independente da garantia ofertada pelo fabricante, a empresa, na condição de contratada, deverá, nos 

primeiros 07 (sete) dias após a entrega dos bens locados, assegurar a substituição dos produtos que 

apresentarem defeitos de fabricação ou rendimento insatisfatório e incondizente com as 

especificações estabelecidas neste termo e registradas em ata e contratadas, competindo-lhe os custos 

e despesas pela substituição e efetiva entrega do(s) bem(ns) em perfeitas condições de uso, devendo a 

referida troca ou reparo ser efetuado em até 24 h do fato constatado. 

A Administração contratante se reserva no direito de recusar produtos e ou bens que não atendem às 

especificações e demais condições constantes do presente Termo de Referência. 
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Como regra geral, a contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

12- DO PRAZO E CRITERIO DE REAJUSTE 

O período de contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite legal. 

O reajuste será previsto em ocasião oportuna no instrumento contratual, com estabelecimento de 

critérios, data-base e periodicidade. 

O reajuste dar-se-á segundo análise da variação de custos da planilha de preços apresentada pela 

contratada, conforme Art. 40, XI da Lei n 8.666/93. 

13 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Os equipamentos a serem utilizados nos serviços deverão ser dimensionados de forma a permitir a 

substituição e devida manutenção, preservando a execução dos serviços prestados. 

A CONTRATADA deverá manter os equipamentos em perfeitas condições de conservação e de 

funcionamento. 

Nos equipamentos, somente deverão constar dizeres ou símbolos autorizados pela CONTRATANTE, 

não sendo permitida a exploração de publicidade. 

Assumir todos os custos decorrentes da prestação do serviço, correndo por sua conta toda e qualquer 

despesa de toda mão-de-obra empregada, incluindo todos os encargos sociais, previdenciários, 

securitários, administrativos, tributários, dentre outros por ventura incidentes na presente 

contratação, especialmente, acidentes de trabalho e multas. 

Responder civil e criminalmente pelos danos ou prejuízos causados por seus funcionários, prepostos e 

subcontratados a terceiros e à administração municipal. 

Manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 

todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

A configuração inicial dos equipamentos para ativação do serviço, será de responsabilidade da 

contratada. 

A contratada será responsável pela manutenção, substituição e garantia de todos os equipamentos e 

meios de acesso fornecidos na solução durante o período do contrato. 

Para a execução dos serviços de rastreamento, objeto desse termo, a contratada se obriga a 

comprovar possuir igualmente central própria como linha de apoio (backup) em sua estrutura 

operativa, por ocasião da assinatura do instrumento contratual. 

A empresa com sua central de backup integrará o processo de execução dos serviços contratados. 
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14 - DAS OBRIGAÇÇÕES DA CONTRATANTE 

Comunicar imediatamente à CONTRATADA, qualquer problema ocorrido com os sistemas e 

equipamentos para que o problema seja imediatamente corrigido. 

Efetuar mensalmente o pagamento à contratada após a realização dos serviços e constatados estarem 

de acordo com o boletim de medição, relatório de execução e a Nota Fiscal. 

A Nota Fiscal deverá ser atestada pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e 

deverá ser acompanhada do boletim de medição que for referencial para sua emissão. 

15- DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

O acompanhamento, fiscalização, gerenciamento e execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante 

especialmente designado na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato. 

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Termo de Referência. 

A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle. 

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º 

e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório 

e na legislação vigente podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 

80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive, perante terceiros por qualquer irregularidade ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e na ocorrência desta, 

não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes. 

16- DO PAGAMENTO 

O pagamento será realizado, em regra, em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota Fiscal 

devidamente atestada por, no mínimo, dois servidores designados pelo Poder Público contratante. 

17- DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 
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Os critérios relativos à aceitação definitiva do objeto deste termo obedecerão ao disposto nos artigos 

73 a 76 da Lei Federal n. 8.666/1993. 

18- DAS SANÇÕES 

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, aplicando-se subsidiariamente na 

Lei nº 8.666, de 1993, a contratada que: 

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Fraudar na execução do contrato; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Não mantiver a proposta. 

A licitante vencedora que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta não assinar o 

contrato no prazo previsto em Lei, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou 

apresentar documento falso, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

incorrerá nas seguintes penas isolada ou cumulativamente: 

I - Multa de 2,0% (dois por cento) sobre o valor global de sua proposta; 

II - Suspensão pelo prazo máximo de 02(dois) anos do direito de licitar e contratar com a Prefeitura 

do Município de Monte Azul/MG. 

III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

autoridade que aplicou a penalidade depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 10.520, de 2.002, e subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 1993. 

A autoridade competente na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator e o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração observado o 

princípio da proporcionalidade. 

19- DA MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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As tabelas constantes nos Anexos do presente termo de referência, indicam as relações dos veículos 

contemplados no escopo do objeto da contratação, onde estão inseridas as especificações e 

quantitativos que servirão para formação dos preços. 

20- DA FROTA PATRIMONIAL 

MODELO  ANO PLACA CARGA/PASSAGEIRO  SETOR 

GOL 2014 PVM-7601 PASSAGEIRO  GABINETE 

FORD FOCUS  2017 QMV-9561 PASSAGEIRO  GABINETE 

JETTA 2011 HLF-6226 PASSAGEIRO  GABINETE 

GOL 2022 RUZ-5F83 PASSAGEIRO  GABINETE 

GOL 2022 RUZ-5F74 PASSAGEIRO  GABINETE 

GOL 2022 SGN-6H89 PASSAGEIRO  GABINETE 

 

MODELO ANO PLACA CARGA/PASSAGEIRO SETOR 

AIRCROS 2018 PBL2C84 PASSAGEIRO ASS.SOCIAL 

FIAT UNO 2014 PUS8153 PASSAGEIRO ASS.SOCIAL 

FIAT PALIO 2014 PUS8163 PASSAGEIRO ASS.SOCIAL 

FIAT PALIO 2013 OWX2917 PASSAGEIRO ASS.SOCIAL 

FIAT UNO 2010 HLF3537 PASSAGEIRO ASS.SOCIAL 

GOL 2022 SGN6H96 PASSAGEIRO ASS.SOCIAL 

GOL 2022 SGN6H92 PASSAGEIRO ASS.SOCIAL 

 

MODELO  ANO PLACA CARGA/PASSAGEIRO SETOR 

FIAT DOBLO 2015 PXK5117 PASSAGEIRO SAÚDE 

FIAT UNO 2012 OPA6096 PASSAGEIRO SAÚDE 

FIAT UNO 2012 OPA6093 PASSAGEIRO SAÚDE 

FIAT UNO 2012 OMF0776 PASSAGEIRO SAÚDE 

FIAT STRAD 2012 OMG9674 CARGA/PASSAGEIRO SAÚDE 

FIAT UNO 2012 OMF0827 PASSAGEIRO SAÚDE 

NISSAN 2014 PUS8160 PASSAGEIRO SAÚDE 

FIAT UNO 2011 NXX0128 PASSAGEIRO SAÚDE 

FIAT DOBLO 2011 NXX0893 PASSAGEIRO SAÚDE 

MOTOCICLETA 2013 OQC1401 PASSAGEIRO SAÚDE 

MOTOCICLETA 2016 PXM3621 PASSAGEIRO SAÚDE 

FIAT SIENA 2010 HLF3431 PASSAGEIRO SAÚDE 

MOTOCICLETA 2015 PXO3750 PASSAGEIRO SAÚDE 

PEUGEOT 2018 QUI7084 PASSAGEIRO SAÚDE 

FIAT FIORINO 2018 QPF9957 PASSAGEIRO SAÚDE 

FIAT FIORINO 2018 QPF9938 PASSAGEIRO SAÚDE 

INOVA BUS 2020 RFS1E23 PASSAGEIRO SAÚDE 

VAN  2021 RTE1F81 PASSAGEIRO SAÚDE 

FIORINO 2020 RFS1E34 PASSAGEIRO SAÚDE 

FIORINO 2020 RFS1E41 PASSAGEIRO SAÚDE 

KWID ZEN  2020 RFD4J17 PASSAGEIRO SAÚDE 

KWID ZEN  2020 RFD4J21 PASSAGEIRO SAÚDE 

KWID ZEN  2020 RFD4J24 PASSAGEIRO SAÚDE 
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KWID ZEN  2020 RFD4J26 PASSAGEIRO SAÚDE 

L200 TRITON  2018 QQA1939 CARGA/PASSAGEIRO SAÚDE 

VAN GREENCAR 2017 QPJ7029 PASSAGEIRO SAÚDE 

FIAT TORO 2016 PYU1685 CARGA/PASSAGEIRO SAÚDE 

FIAT TORO 2016 PYU3478 CARGA/PASSAGEIRO SAÚDE 

FIAT STRAD 2013 OQZ6774 CARGA/PASSAGEIRO SAÚDE 

FIAT UNO 2011 HLF6320 PASSAGEIRO SAÚDE 

FIAT TORO  2021 RTF3F97 CARGA/PASSAGEIRO SAÚDE 

GOL 2022 SCA3E32 PASSAGEIRO SAÚDE 

GOL 2022 SCA3E82 PASSAGEIRO SAÚDE 

GOL 2022 SBY8G72 PASSAGEIRO SAÚDE 

STRAD 
ENDURANCE 2022 FCV3H86 CARGA/PASSAGEIRO SAÚDE 

STRAD 
ENDURANCE 2022 RUA2F26 CARGA/PASSAGEIRO SAÚDE 

VAN 2022 RUT6I06 PASSAGEIRO SAÚDE 

GOL 2022 SGN6H60 PASSAGEIRO SAÚDE 

GOL 2022 SGN6H67 PASSAGEIRO SAÚDE 

GOL 2022 SGN6H73 PASSAGEIRO SAÚDE 

 

MODELO  ANO PLACA CARGA/PASSAGEIRO SETOR 

FORD RANGER 2014 PWO9076 CARGA/PASSAGEIRO EDUCAÇÃO 

FORD RANGER 2014 PWO9073 CARGA/PASSAGEIRO EDUCAÇÃO 

ÔNIBUS ESCOLAR 2016 PZI1369 PASSAGEIRO EDUCAÇÃO 

ÔNIBUS ESCOLAR 2014 PWL6235 PASSAGEIRO EDUCAÇÃO 

ÔNIBUS ESCOLAR 2014 PWL6298 PASSAGEIRO EDUCAÇÃO 

ÔNIBUS ESCOLAR 2013 OQM8701 PASSAGEIRO EDUCAÇÃO 

ÔNIBUS ESCOLAR 2012 OPJ0567 PASSAGEIRO EDUCAÇÃO 

ÔNIBUS ESCOLAR 2012 OPH2607 PASSAGEIRO EDUCAÇÃO 

ÔNIBUS ESCOLAR 2012 OPH2603 PASSAGEIRO EDUCAÇÃO 

ÔNIBUS ESCOLAR 2012 OPH2598 PASSAGEIRO EDUCAÇÃO 

ÔNIBUS ESCOLAR 2014 PWL6301 PASSAGEIRO EDUCAÇÃO 

ÔNIBUS ESCOLAR 2006 GTM9509 PASSAGEIRO EDUCAÇÃO 

ÔNIBUS ESCOLAR 2013 PVE7429 PASSAGEIRO EDUCAÇÃO 

VAN ESCOLAR 2020 RMH8F29 PASSAGEIRO EDUCAÇÃO 

VAN ESCOLAR 2020 RMH8F34 PASSAGEIRO EDUCAÇÃO 

VAN ESCOLAR 2020 RMH8F44 PASSAGEIRO EDUCAÇÃO 

VAN ESCOLAR 2020 RMH8F48 PASSAGEIRO EDUCAÇÃO 

VAN ESCOLAR 2020 RMH8F52 PASSAGEIRO EDUCAÇÃO 

VAN ESCOLAR 2020 RMH8F59 PASSAGEIRO EDUCAÇÃO 

VAN ESCOLAR 2020 RMH8F61 PASSAGEIRO EDUCAÇÃO 

RANGER  2021 RTQ5F39 PASSAGEIRO EDUCAÇÃO 

 

MODELO ANO PLACA CARGA/PASSAGEIRO SETOR 

IVECO TECTOR  2013 ORC8960 CARGA SERV/URBANOS  

IVECO TECTOR  2013 ORC8956 CARGA SERV/URBANOS  
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IVECO  2019 QXK8380 CARGA SERV/URBANOS  

CAMINHÃO 1965 GMM8220 CARGA SERV/URBANOS  

 

MODELO ANO PLACA CARGA/PASSAGEIRO  SETOR 

PÁ-CARREGADEIRA ******** PALW300 CARGA OBRAS 

MOTONIVELADORA ******** MOTO N CARGA OBRAS 

MOTONIVELADORA ******** HKW1071 CARGA OBRAS 

PÁ-CARREGADEIRA ******** PA2925 CARGA OBRAS 

PIPA 2013 OWX2920 CARGA OBRAS 

CAMINHÃO 2013 OQY4822 CARGA OBRAS 

CAMINHÃO 2013 ORC8869 CARGA OBRAS 

PATROL  2009 RG170 CARGA OBRAS 

PÁ-CARREGADEIRA 2013 W130 CARGA OBRAS 

RETRO 
ESCAVADEIRA 2018 XT870B CARGA OBRAS 

TRATOR 2013 TT4030 CARGA OBRAS 

TRATOR 2012 5078-E CARGA OBRAS 

CAMINHÃO 2021 RUS-9B50 CARGA OBRAS 

 

MODELO  ANO PLACA CARGA/PASSAGEIRO SETOR 

S10 2021 QXW1F80 CARGA/PASSAGEIRO DEFESA CIVIL 

 

21- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

No valor da proposta deverão constar o preço mensal e o preço anual, incluindo todos os custos de 

materiais, equipamentos sob regime de comodato e de serviços necessários ao seu correto 

funcionamento. 

Será obrigatória à proponente a inspeção in loco antes da apresentação da proposta, a fim de verificar 

o local de instalação da central de monitoramento. A visita técnica deverá ser agendada junto à 

respectiva Unidade Local, juntamente com representantes da Secretaria de Transporte e Serviços 

Públicos para apresentação do local de instalação da central de monitoramento. 

O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o 

dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela execução das atividades, reservando-se à 

Prefeitura Municipal de Monte Azul/MG o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização 

dessas atividades. 

A validade das propostas não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua 

apresentação. 

Todos os atos inerentes ao presente Termo, bem como todos os envolvidos sujeitam-se integralmente 

as normas legais vigentes, especialmente a Lei 8.666/93, e suas alterações. 
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Todas as informações constantes neste Termo de Referência, são suficientes para o completo 

dimensionamento dos volumes de serviços pela CONTRATADA. 

A CONTRATADA não poderá se valer do contrato a ser celebrado para assumir obrigações perante 

terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função das 

atividades prestadas, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização da 

Prefeitura Municipal de Monte Azul/MG, sob pena de incorrer em quebra de cláusula contratual 

ensejando, inclusive, sua rescisão de pleno direito. 

Todos os documentos de qualificação técnica e condições de execução solicitadas neste termo devem 

ser anexados juntamente com a proposta oficial, antes da aceitação, quando de sua solicitação pelo 

pregoeiro.  

 

MONTE AZUL/MG, 28 de Outubro de 2022. 

 

 

PAULO PEREIRA DIAS MOREIRA 

Secretário de Administração e Recursos Humanos 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  
 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇO/FORNECIMENTO  

 
A SER APRESENTADA APÓS A DISPUTA E READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE 

 
Ao Município de MONTE AZUL/MG Senhor (a) Pregoeiro (a), 

 

Atendendo ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 128/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
002/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para registro de preços, apresentamos nossa proposta: 

Item Descrição Unid Quant. Unit TOTAL 

 
01 

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 
RASTREAMENTO/MONITORAMENTO, DISPONIBILIZADO 
VIA COMODATO E OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE 
CONFIGURAÇÃO JUNTO AO SISTEMA, A SER REALIZADO NA 
SEDE DA CONTRATANTE, INCLUINDO EVENTUAIS CUSTOS 
DE 
VIAGENS E DESLOCAMENTO 

 
SV 

 
100 

  

02 SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E 
TELEMETRIA DE VEICULOS VIA SATELITE POR 
GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A 
DIPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE 
GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTAO DA 
FROTA DE VEICULOS INCLUINDO IDENTIFICAÇÃO 
AUTOMATICA DO CONDUTOR, 
COM LIBERAÇAO DO VEICULOS APENAS APÓS ESSA 
INDENTIFICAÇAO, BEM COMO COMPONENTES E 
LINCENÇAS DE USO DE 
SOFTWARE, CAPACITAÇAO E SUPORTE TECNICO E 
GARANTIA DE FUNCIONAMENTO. A TECNOLOGIA 
DE REDE ( 2G, 3G, 4G) E A OPERADORA DE TELEFONIA 
UTILIZADA FICARA A CRITERIO DA 
CONTRATADA, QUE DEVERA GARANTIR O ENVIO DAS 
INFORMAÇOES DE FORMA INSTANTANEA NÃO SUPERIOR A 
60 (SESSENTA) SEGUNDOS E PRECISAO DE 
POSICIONAMENTO NAO SUPERIOR A 5 METROS, 
ESTANDO OS VEICULOS DENTRO DO MUNICIPIO DE 
ANGELANDIA/MG OU EM VIAGEM, SOB PENA DE 
RESCISAO CONTRATUAL E APLICAÇAO DAS SANSOES 
PREVISTAS. 

 
 
 
 
 
 

SV 

 
 
 
 
 
 

1200 

  

 

VALOR TOTAL R$  

Valor total por extenso: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE: 
 

(  ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos 
da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os 
documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital. 

 
IMPORTANTE:  
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1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe 
convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.  
 
2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.  

 

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
 

  ,  de  de 2022. 
 

______________________________ 
Representante legal
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO E MENOR EMPREGADOR  

 
 

A sociedade empresária   , inscrita no CNPJ sob o no. 
  , localizada na  , por 
seu representante legal signatário, declara ao Município de MONTE AZUL/MG que não possui 

fato impeditivo que altere os dados para efetivação da sua habilitação no Processo Licitatório no. 

128/2022, na modalidade de Pregão Eletrônico no. 002/2022, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores, e se compromete a entregar os produtos que lhes forem 
adjudicados conforme a descrição do termo de referência, desconsiderado qualquer erro que 
porventura houver cometido na elaboração da proposta. 

 
Declara, para fins do disposto nos Artigos 429 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho e 
na Instrução Normativa da Secretaria de Inspeção do Trabalho (INSIT) nº 146 de 25 de julho de 
2018, e, nos termos do Artigo 13 da Lei Municipal 5.064 de 21 de junho de 2018 que (não está 
obrigada ao cumprimento de contratar a cota de menor aprendiz), ou (a exigência de 
contratação da cota de menor aprendiz é devidamente cumprida). 

 

Declara também, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei no. 8.666/93 que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 

 

  ,  de  de 2022. 
 

______________________________ 
Representante legal 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME, EPP OU MEI     
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 128/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2022 
 
 
 

A sociedade empresária     , inscrita no 
CNPJ sob o nº.   , por intermédio de seu representante legal 
Sr.(a)    , portador do Documento de Identidade 
nº.  , inscrito no  CPF sob o nº.   DECLA- RA, 
sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
   (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME), 
Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI)), artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do §4º deste 
artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da 
citada lei. 

 

 

  ,  de  de 2022. 
 
 
 

(assinatura do representante legal)
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ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 128/2022  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2022 
 
 

O MUNICÍPIO DE MONTE AZUL, inscrito no CNPJ sob o no. 18.650.945/0001-14, com endereço à Pça. Cel. Jonathas, 

220, Centro, na Cidade de MONTE AZUL/MG, CEP. 39.500-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 

PAULO DIAS MOREIRA, no uso de suas atribuições, doravante denominada ORGAO GERENCIADOR, e de outro lado a 

empresa ......................, CNPJ nº .................., com sede à ........, adjudicatária do, Pregão Eletrônico nº 002/2022 – 

REGISTRO DE PREÇOS, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ..................., CPF nº ............., CI nº....., residente à 

.........., doravante denominado FORNECEDOR, resolvem na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2.014, do Decreto nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto n° 8.538, de 06 de 

outubro de 2015, Decreto Municipal nº 001-A/2013, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital, mediante as condições a seguir pactuadas: 
 

1 - DO OBJETO 

1.1 - A presente ata tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual Prestação de serviços 
de rastreamento, monitoramento, telemetria de veículos via satélite por GPS/GSM/GPRS, 
compreendendo a instalação de módulos rastreadores e a disponibilização de software de 
gerenciamento com acesso via web para gestão da frota de veículos, incluindo identificação 
automática do condutor, com liberação do veículo apenas após essa identificação, bem como 
componentes e licença de uso de software, e os respectivos serviços de instalação, configuração, 
capacitação e suporte técnico e garantia de funcionamento, em proveito da prefeitura municipal 
de Monte Azul/MG. 

 

2 - DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 

2.1 Os valores do objeto do presente serão os constantes da proposta do vencedor e os registrados na Ata de 
Registro de Preços como parte integrante do presente termo, totalizando o valor de R$ _____________ 
(___________________), conforme consta também na Adjudicação, na Homologação e abaixo: 
 

Item Descrição Unid Quant. Unit TOTAL 

 
01 

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 
RASTREAMENTO/MONITORAMENTO, DISPONIBILIZADO 
VIA COMODATO E OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE 
CONFIGURAÇÃO JUNTO AO SISTEMA, A SER REALIZADO NA 
SEDE DA CONTRATANTE, INCLUINDO EVENTUAIS CUSTOS 
DE 
VIAGENS E DESLOCAMENTO 

 
SV 

 
100 

  

02 SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E 
TELEMETRIA DE VEICULOS VIA SATELITE POR 
GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A 
DIPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE 
GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTAO DA 
FROTA DE VEICULOS INCLUINDO IDENTIFICAÇÃO 
AUTOMATICA DO CONDUTOR, 
COM LIBERAÇAO DO VEICULOS APENAS APÓS ESSA 
INDENTIFICAÇAO, BEM COMO COMPONENTES E 
LINCENÇAS DE USO DE 
SOFTWARE, CAPACITAÇAO E SUPORTE TECNICO E 
GARANTIA DE FUNCIONAMENTO. A TECNOLOGIA 
DE REDE ( 2G, 3G, 4G) E A OPERADORA DE TELEFONIA 

 
 
 
 
 
 

SV 

 
 
 
 
 
 

1200 
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UTILIZADA FICARA A CRITERIO DA 
CONTRATADA, QUE DEVERA GARANTIR O ENVIO DAS 
INFORMAÇOES DE FORMA INSTANTANEA NÃO SUPERIOR A 
60 (SESSENTA) SEGUNDOS E PRECISAO DE 
POSICIONAMENTO NAO SUPERIOR A 5 METROS, 
ESTANDO OS VEICULOS DENTRO DO MUNICIPIO DE 
ANGELANDIA/MG OU EM VIAGEM, SOB PENA DE 
RESCISAO CONTRATUAL E APLICAÇAO DAS SANSOES 
PREVISTAS. 

2.1 - As despesas decorrentes das aquisições correrão por conta da dotação orçamentária específica do Órgão 
Solicitante. 

 
3 - DA SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU FORNECIMENTO 
 
3.1 - O objeto desta licitação deverá ser fornecido de acordo com a necessidade de uso das Secretarias. 
 
3.2 - A solicitação de execução de serviço e/ou fornecimento será enviada para o Prestador de Serviços e/ou fornecedor, 
através de um requerimento elaborado pela Secretaria solicitante. 
 
4 - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 
 
4.1 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.1.1 - A CONTRATADA compromete-se, durante a vigência da ATA: 
 
I - Para o bom e fiel atendimento desta ata, deverá a CONTRATADA, obrigatoriamente, cumprir rigorosamente ao disposto 
no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO em epígrafe e seus anexos; 
 
II - Todos os tributos, encargos e ou contribuições que incidam sobre a execução desta ata, serão de responsabilidade 
exclusiva da CONTRATADA; 
 
III - A CONTRATADA é a única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de 
qualquer natureza, que causar à municipalidade, ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto desta ATA, 
respondendo por si e por seus sucessores; 
 
IV - A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução da ATA, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
V - A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto da ATA em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou do material empregados, 
nos termos do art. 69; 
 
VI - A CONTRATADA é a única responsável pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e 
comercial, resultante da execução da ATA, não tendo, nesse sentido, os seus empregados e prepostos, qualquer vínculo 
com o Município; 
 
VII – Executar os serviços em conformidade com o solicitado no Termo de Referência; 
 
VIII - Cumprir com os prazos de execução dos serviços e/ou fornecimentos determinados no Termo de Referência; 
 
IX - Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente; 
 
X - A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no TERMO DE REFERÊNCIA e, por conseguinte, na 
ATA e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daqueles; 
 
XI - Submeter-se à fiscalização da Secretaria Municipal de Educação, através do setor competente, que acompanhará a 
execução dos serviços e/ou fornecimentos do objeto, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a 
finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas; 
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XII - As penalidades ou multa impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que regem a 
execução do objeto de presente Termo serão de inteira responsabilidade da Contratada, devendo, se for o caso, obter 
licenças, providenciar pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares; 
 
XIII - Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes; 
 
XIV - Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela CONTRATANTE. 
 
4.2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
4.2.1 - São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATANTE, afora outras, não previstas no presente 
Edital e que por Lei lhe couberem: 
 
I - Cumprir na íntegra o estabelecido na presente ata de registro de preço; 
 
II - Designar um servidor como fiscal para acompanhar e gerenciar a execução da ata e atestar as faturas conforme previsto 
no art. 67 da Lei 8.666/93. A fiscalização e aprovação da execução dos serviços e/ou fornecimentos ficará a cargo do 
servidor designado. 
 
III - O extrato da presente ata será publicado, nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei nº 8.666/93. 
 
IV - Responsabilizar-se, após o devido processo licitatório, lavrar a ATA com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
V - Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução dos serviços e/ou fornecimentos. 
 
VI - Acompanhar, controlar e avaliar a execução dos serviços e/ou fornecimentos, através da unidade responsável por esta 
atribuição. 
 
VII - Zelar para que durante a vigência da ATA, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a CONTRATADA, bem como 
sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na execução dos serviços e/ou fornecimentos. 
 
VIII - Serão consideradas, para efeito de pagamento, os serviços executados e/ou fornecimentos efetivamente realizados 
pela CONTRATADA e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 
 
5 - DO PAGAMENTO 
 
5.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante os serviços executados e/ou fornecimentos ora 
solicitados, com a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada por servidores municipais. 
 
5.2 - A nota de empenho será emitida quando da solicitação de execução dos serviços e/ou fornecimentos de acordo com a 
especificação e as quantidades solicitadas. 
 
5.3 - Sobre o valor faturado será retido na fonte o correspondente ao imposto sobre a renda, a contribuição social sobre o 
lucro líquido, a contribuição para a seguridade social - COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, conforme art. 64, da Lei nº 
9.430, de 27/12/96 e Instrução Normativa nº 306, de 12/03/03 e Lei nº 9.718, de 27/11/98. 
 
5.4 - As empresas optantes pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), não sofrerão a retenção na fonte dos valores acima citados, conforme o 
disposto no inciso XI do art. 25 da Instrução Normativa nº 306, de 12/03/03, devendo apresentar, para fins de comprovação 
da condição de optante, cópia do termo de opção e a declaração de que trata o artigo 26 da IN/SRT nº 306, de 12/03/03, 
em duas vias, assinadas pelo representante legal. 
 
5.5 - Vencendo-se a Certidão Negativa de Débito - CND expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 
expedido pela CEF e CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, a CONTRATADA deverá anexar à Nota Fiscal-fatura as 
cópias devidamente atualizadas. 
 
6 - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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6.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, 
com as devidas justificativas. 
 
6.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato 
que eleve o custo dos materiais ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata de promover as necessárias 
negociações junto aos Prestadores de Serviços e/ou fornecedores. 
 
6.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, 
o órgão gerenciador deverá: 
 
a) Convocar o Prestador de Serviço e/ou fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado no mercado; 
 
b) Frustrada a negociação, o Prestador de Serviços e/ou fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
 
c) Convocados os demais Prestadores de Serviços e/ou fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
 
6.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o Prestador de Serviços e/ou fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
a) Liberar o Prestador de Serviços e/ou fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes da execução dos serviços e/ou 
fornecimentos; e 
 
b) Convocar os demais Prestador de Serviços e/ou fornecedor visando igual oportunidade de negociação. 
 
6.5 - As alterações referentes ao reequilíbrio econômico-financeiro serão procedidas de republicação do extrato da ata, que 
farão parte da mesma, como se nela estivesse transcrita. 
 
7 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
7.1 - O Prestador de Serviços e/ou fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não aceitar a Solicitação de execução dos serviços e/ou fornecimentos e a Nota de Empenho no prazo estabelecido, sem 
justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
 
d) presentes razões de interesse público. 
 
7.2 - O cancelamento do Registro do Prestador de Serviços e/ou fornecedor ou de item constante da Ata, será formalizado 
por despacho do Ordenador de Despesa assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
7.3 - O Prestador de Serviços e/ou fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro ou de item registrado na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou 
de força maior devidamente comprovado. 
 
8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1 - A despesa decorrente da presente aquisição correrá a conta da Dotação Orçamentária que estará livre no momento do 
empenho da Secretaria Solicitante. 
 
9 - DA VIGÊNCIA 
 
9.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação. 
10 - DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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10.1 - A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação da ata e consequentemente da 
assinatura dos licitantes, nos termos do Decreto Municipal n.º 01-A/2013; 
 
10.2 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Monte Azul/MG, desde que devidamente 
comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couberem, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e 
relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 
 
10.3 - Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de 
Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Prefeitura Municipal de Monte Azul/MG, conforme estabelece a legislação 
vigente em nosso ordenamento jurídico. 
 
10.4 - Os quantitativos a serem disponibilizados decorrentes das adesões obedecerão ao disposto no parágrafo 4º, do art. 
22 do Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488 de 30 de agosto de 2018. 
 
11 - DAS PENALIDADES 
 
11.1 - Ao licitante que retardar a execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução da ATA e 
prestar informações inverídicas, garantido o direito prévio da ampla defesa, o município poderá aplicar as penalidades a 
seguir relacionadas, sem prejuízo das demais previstas na Lei nº 10.520/2002 e no art.87 da Lei nº 8.666/1993: 
 
11.2 - Em caso de inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA está sujeita às 
seguintes penalidades, garantida prévia defesa: 
 
a) advertência; 
b) multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da ATA, por dia de atraso injustificado ou justificado e não aceito, na entrega 
do material. Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias a ATA poderá ser rescindido; 
c) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo de até 5(cinco) anos e descredenciamento no 
sistema de cadastramento de fornecedores; 
d) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da ATA por infração de qualquer outra cláusula contratual, dobrável na 
reincidência. 
 
11.3 - A recusa injustificada da firma adjudicatária em receber a Nota de Empenho no prazo de 48 (quarenta e oito horas) 
após a convocação caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente 
estabelecidas. 
 
11.4 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, sem efeito suspensivo. 
 
12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 - O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera para a administração, a obrigação de 
solicitar os serviços e/ou fornecimentos que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada no 
respectivo Edital de Licitação. 
 
12.2 - As empresas signatárias desta Ata, cujo preço é registrado, declaram estarem cientes das suas obrigações para com o 
município de Monte Azul/MG, nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte 
integrante da presente Ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins. 
 
12.3 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, desde que previamente autorizada pelo órgão licitante, poderá ser 
utilizada por qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório. 
 
12.4 - As demais condições da contratação estão consignadas à Ata de Registro de Preços. 
 
13 - DO FORO 13.1 - É competente o Foro da Comarca de Monte Azul, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer 
dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços. 
 
14 - DA CONCLUSÃO 
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14.1 - E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo. 
 

 

 

 

 
MONTE AZUL,  de  de 2022. 

 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE MONTE AZUL 

PAULO DIAS MOREIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

EMPRESA 
Representante legal Cargo 

 
 
 
 
 
 
Testemunha 1 
Ass.:  Nome:  CPF:     

 

 

Testemunha 2 
Ass.:  Nome:  CPF:    
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 128/2022 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2022 
 
 

Sociedade Empresária: 

CNPJ/MF: 

Responsável Legal / CPF: 

E-mail: 

Telefone de Contato: 

Dados bancários: 

 
Os dados cadastrais deverão ser mantidos atualizados junto a Diretoria de Licitações. 

 

  ,  de  de 2022. 
 
 

____________________________ 
Representante legal 
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 128/2022 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2022 
 
 

CONTRATO CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL E PELA 
EMPRESA _________, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO, TELEMETRIA DE 
VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A 
INSTALAÇÃO DE MÓDULOS RASTREADORES E A DISPONIBILIZAÇÃO DE 
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA 
GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, INCLUINDO IDENTIFICAÇÃO 
AUTOMÁTICA DO CONDUTOR, COM LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APENAS 
APÓS ESSA IDENTIFICAÇÃO, BEM COMO COMPONENTES E LICENÇA DE 
USO DE SOFTWARE, E OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, 
CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE 
FUNCIONAMENTO, EM PROVEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTE AZUL/MG 

 
CONTRATANTE: -----------------------------------, inscrito no CNPJ sob o nº. -----------------------, com sede na ------------------------------
-------------------------------------------, doravante denominado MUNICÍPIO, representado pelo seu Prefeito, o Sr. ----------------------
---------------------------, brasileiro(a), portador (a) da carteira de identidade n°. XXXX, expedida pelo XXXX, e inscrito (a) no CPF 
sob o n°. XXXXX., CONTRATADA: ______________________, inscrita no CNPJ (MF) n.º __________________, localizada no 
(a) ______________________________, representada pelo(a) __________________ Sr(a). ___________________, 
portador(a) da Cédula de Identidade n.º ___________________ e CPF (MF) n.º _________________, de acordo com a 
representação legal que lhe é outorgada por _____________________. 
 
Pelo presente instrumento, devidamente autorizado pelo Processo Administrativo nº ____________, regido pela Lei nº 
8666/93, CONTRATANTE e a CONTRATADA acima identificados, e pelos seus representantes devidamente qualificados, têm 
justo e acordado, por si e eventuais sucessores, a execução, pela segunda, do objeto abaixo descrito, mediante cláusulas e 
condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto deste instrumento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO, TELEMETRIA 
DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DE MÓDULOS RASTREADORES E A 
DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, 
INCLUINDO IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONDUTOR, COM LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APENAS APÓS ESSA 
IDENTIFICAÇÃO, BEM COMO COMPONENTES E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, E OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, EM PROVEITO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL/MG 
 
1.2. A execução dos serviços obedecerá aos termos do Edital de Licitação na modalidade ____________________ nº _____/ 
_____, e Ata de Registro de Preços n° _____/____, e seus anexos que, juntamente com a Proposta da CONTRATADA, 
passam a integrar o presente instrumento contratual, independente de transcrição. 
 
1.3. Os documentos referidos na presente cláusula são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, 
definir a sua extensão e desta forma reger a execução do objeto contratado. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
2.1. A execução dos serviços contratados será indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO 
 
3.1. O valor global estimado do presente Contrato, para o período de ____ (______) meses, é de R$ ________________ 
(__________________________________). 
 
3.2. Os preços propostos pela CONTRATADA abrangem o pagamento de todas as obrigações a seu cargo, bem como: 
 
A) Execução propriamente dita, do fornecimento descrito na cláusula primeira; 
B) Os encargos sociais trabalhistas e previdenciários incidentes sobre a mão de obra empregada pela CONTRATADA para 
que possa dar exato cumprimento ao presente contrato; 
C) Os encargos fiscais eventualmente incidentes ou que venham incidir sobre este ou sobre a aquisição deste objeto; 
 
3.3. O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da(s) nota(s) fiscal (is) devidamente 
atestada(s) por 02 (dois) servidores; 
 
3.4. O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado mediante a execução do objeto discriminado no objeto da 
licitação e seus anexos, partes integrantes do presente instrumento contratual; 
 
3.5. Os preços pactuados são irreajustáveis, independentemente de elevação dos custos relativos ao fornecimento ora 
contratado; 
 
3.6. O valor do pagamento eventualmente efetuado com atraso sofrerá a incidência de juros de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, calculado pró rata entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança e a data do 
efetivo pagamento; 
 
3.7. O valor do pagamento eventualmente antecipado será descontado pela aplicação da taxa de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, calculado "pró rata" entre o dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de 
cobrança; 
 
3.8. Nos termos da Lei 8.212/91, especialmente artigo 31 e seus parágrafos 3º e 4º acrescidos pela Lei 9.032 de 28/04/95, as 
faturas serão pagas em até 30 (trinta) dias, após a comprovação pela Adjudicatária, do recolhimento prévio dos encargos 
relativos ao ISS, FGTS, bem como das Contribuições Previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos empregados 
alocados aos serviços objeto da presente licitação. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO 
 
4.1. O reajustamento dos preços referidos no item 3.1 poderá ser processado anualmente, sendo o primeiro concedido 
depois de transcorrido _____ (_____) meses da data de assinatura deste Termo. O Índice de reajuste será de acordo com o 
IPCA dos últimos _____ (_____) meses. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 
 
5.1. O prazo de execução destes serviços será de ___ (______) meses, a contar da data de assinatura deste Termo. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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6.1. Os recursos necessários ao custeio do presente Contrato serão os oriundos da dotação orçamentária do Município de 
Monte Azul/MG de 2022/2023 e correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:-------------------------------------------------
--------------------------------------------. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRORROGAÇÃO 
 
7.1. O presente contrato poderá ser prorrogado e/ou alterado nas formas previstas na Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1. Garantir o pagamento mensal, correspondente à prestação dos serviços realizada no respectivo período, até, no 
máximo, o 30° (trigésimo) dia do mês subsequente ao da efetiva execução dos serviços. 
 
8.2. Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução dos serviços de fornecimento 
contratados, e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta, de fiscalizar seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 
 
8.3. Nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado como fiscal do contrato o (a) servidor (a) designada 
pela secretaria de Administração. 
 
8.4. Fornecer as informações e dados necessários à plena execução dos serviços, inclusive analisando e aprovando 
eventuais alterações e/ou inovações na metodologia de execução da CONTRATADA. 
 
8.5. Expedir as respectivas ordens de serviço. 
 
8.5. O extrato do presente contrato será publicado, nos termos do parágrafo único do Art.61, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1. Garantir a execução dos serviços ora contratados, na forma da lei, e conforme definido no Edital e na Proposta da 
CONTRATADA, aprovada pelo CONTRATANTE, e que faz parte do presente instrumento como se nele estivesse transcrita. 
 
9.2. Manter preposto – aceito pela CONTRATANTE – no local da prestação dos serviços, para representá-lo na execução do 
Contrato, nos termos do artigo 68, da Lei n° 8.666/93. 10.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se comprovarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados. 
 
9.4. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados por seus agentes diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes da execução do Contrato. 
 
9.5. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 
do Contrato. 
 
9.6. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de qualificação exigidas para a presente contratação. 
 
9.7. Execução dos serviços observando rigorosamente as especificações e determinações técnicas contidas no Edital. 
 
9.8. Fornecimento de todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. 
 
9.9. Comunicar por escrito à CONTRATANTE a existência de irregularidades de qualquer natureza. 
 
9.10. Facilitar a fiscalização dos agentes formalmente indicados pela CONTRATANTE. 
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9.11. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante todo o período de execução do Contrato, as condições de habilitação 
jurídica e regularidade fiscal exigidas pela Lei Federal n° 8666/93, artigos 28 e 29, respectivamente, bem como as condições 
de habilitação técnica e econômico financeira requeridas e verificadas pela CONTRATANTE no processo licitatório que 
originou o presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
 
10.1. O atraso injustificado no início da execução do objeto do Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 5% 
(cinco por cento) do valor mensal estimado do serviço objeto do atraso. 
 
10.2. A multa a que alude o item 10.1 da presente cláusula não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
Contrato e aplique as outras sanções previstas neste, garantida a ampla defesa e o contraditório. 
 
10.3. Por infringência total ou parcial de quaisquer das cláusulas constantes deste Contrato, a Prefeitura Municipal de 
Monte Azul/MG, garantida a prévia defesa, poderá aplicar as seguintes penalidades: 
 
a) Advertência; 
 
b) Multa, na forma prevista no item 10.5 deste Termo; 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de Contrato com a Administração Pública, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Prefeitura Municipal de Monte Azul/MG, pelos prejuízos causados 
e após decorrido o prazo de sanção aplicado na alínea “c” deste item. 
 
10.4. Qualquer inadimplemento às obrigações contratuais ensejará a emissão, pela Prefeitura Municipal de Monte 
Azul/MG, do documento AVISO DE DEFICIÊNCIA, que comunicará a CONTRATADA que ela não está atendendo 
satisfatoriamente os serviços objeto do Contrato. A CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
data de entrega do aviso, para sanar as deficiências apontadas. O não atendimento ao AVISO DE DEFICIÊNCIA, sem 
manifestação da CONTRATADA dentro do prazo ou esgotados os recursos em todas as suas instâncias, acarretará a 
aplicação das penalidades previstas, além das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, de 21.06.93 e alterações. 
 
10.5. Para efeito de multas, fica estabelecido que são independentes e distintas, e a aplicação de uma não exclui a aplicação 
de outras. 
 
10.6. O não cumprimento total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão unilateral por ato da CONTRATANTE, 
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, na forma do artigo 78, da Lei Federal n° 
8.666/93; 
 
10.7. Os descontos de multa serão feitos sobre os pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA, ou ainda, quando 
for o caso, cobrados judicialmente. 
 
10.8. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá ainda, garantida prévia defesa, aplicar à 
Contratada as sanções previstas nos artigos 87 e 88, da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações. 
 
10.9. As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pelas 
perdas ou danos decorrentes das infrações cometidas. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: As multas aplicadas pelo contratante, através de notificação ou atestado de atraso emitido pela 
fiscalização, serão, no decorrer do contrato, descontadas na medição do próprio mês ou na do mês seguinte. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Recebida a notificação, poderá a contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar defesa 
junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE _____________________ desta Municipalidade. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso indeferido o recurso ou não o havendo, a multa será aplicada conforme estabelecido pela 
Prefeitura Municipal de Monte Azul/MG. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
11.1. Este Contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes, desde que caracterizada formalmente uma 
das condições abaixo especificadas: 
 
a) O não cumprimento ou cumprimento irregular pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
prazos; 
 
b) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do 
serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
 
c) A CONTRATADA não cumprir com as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; 
 
d) O atraso injustificado da CONTRATADA no início do serviço; 
 
e) A paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
 
f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem a anuência prévia da CONTRATANTE; 
 
g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
assim como as de seus superiores; 
 
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º, do artigo 67, da Lei nº 8.666/93; 
 
i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 
 
j) A dissolução da sociedade da CONTRATADA; 
 
k) A CONTRATADA perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter o serviço; 
 
l) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato; 
 
m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se 
refere o Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1. Na hipótese de suspensão, por interesse da CONTRATANTE, a CONTRATADA será reembolsada na forma do artigo 79, 
§ 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
12.2. Havendo alterações que importem em modificações de cláusula contratual, será indispensável a lavratura do termo 
aditivo. 
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12.3. Aplicam-se ao presente Contrato e à sua execução as disposições da Lei n° 8.666/93. 
 
12.4. O foro para dirimir as questões oriundas da execução deste Contrato é o da Comarca de Monte Azul, Estado de Minas 
Gerais. E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas, a tudo presente, para que produza seus efeitos legais. 
 
 
 

 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL 

PAULO DIAS MOREIRA 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------- 

CONTRATADA 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 

1. ---------------------------------------------------------------------------------- 
NOME 
CPF 
 
 
 
 

2. --------------------------------------------------------------------------------- 
NOME 
CPF 
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