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C.N.P.J. 07.870.661/0001-17
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2020 – PROCESSO SEI N° 31.792/2020
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, torna publico que na sala do Departamento de
Compras e Licitações, localizada na Av. Visconde de Taunay, 794, Ronda, nesta cidade, realizer-se-á
licitação sob modalidade de PREGÃO ELETRONICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL DO
LOTE, para contratação de serviços, nos moldes da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e seu
regulamento pelo Decreto n° 3.555 de 2000, da Lei a Lei nº 13.303 de 30 de jun ho de 2016 e seu
regulamento pelo Decreto n° 8.945/16, as Leis Complementare s n.º 123/06 e n° 147/14, ao Decreto n.º
8.538/2015, Decreto Municipal n° 2.155/2008, Lei Municipal n° 12.222/2015 e suas alterações e demais
legislações pertinentes, e subsidiariamente, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações
posteriores, e a Lei n° 8.078 de 1990 do Código de Defesa do Consumidor, bem como às normas e
condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos, a fim de escolher a melhor proposta do seguinte
objeto:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

Das 15:00 h do dia 24/06/2020 até às 08:59 do dia

15/07/2020.
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15/07/2020 às 09:00 h.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília
(DF).
LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações públicas”
-

Edital com itens exclusivos para MICROEMPRESAS- ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
– EPP, E INCLUSIVE MICROEMPREENDEROR INDIVIDUAL – MEI;
Prioridade de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual, sediadas neste município, estabelecendo o limite de 10% do
melhor preço válido, de acordo com o contido na Lei Complementar 147/2014, Capítulo V, artigo
48, III, §3° e Lei Municipal 12.222/2015;

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS /ENCAMINHAMENTOS:
Endereço: Av. Visconde de Taunay, 794, Ronda, Ponta Grossa, PR;
Pregoeiro: João Alcione de Oliveira Sobrinho
E-mail: compras@cpspg.com.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br
Telefone: (42) 3026-1600 – Ramal 1608
1-OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1O objeto deste Pregão é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE COM
COMUNICAÇÃO GPRS, compreendendo a instalação em comodato, de módulos rastreadores e
acessórios necessários, disponibilização de sotware de gerenciamento via WEB para
acompanhamento, localização de veículos, treinamento de pessoal, em tempo real e ininterrupto,
para atender a demanda da frota de máquinas, caminhões e veículos da Companhia Pontagrossense
de Serviços – CPS, no período de vigência desta contratação, nas quantidades e especificações
previstas neste Termo de Referência, pelo período de 12 (doze) meses.
1.2Os valores constantes do anexo I, para os preços unitários, são os preços máximos por
produto/SERVIÇO que serão admitidos nesta licitação.
2. VALOR MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO
R$ 21.291,00 (vinte e um mil duzentos e noventa e um reais).
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Compõe este Edital os Anexos:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Modelo para Apresentação de Proposta;
Anexo III - Minuta do Contrato;
Anexo IV – Declaração firmando o cumprimento aos requisitos de Habilitação;
Anexo V – Declaração de responsabilidades;
Anexo VI – Declaração em Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal;
Anexo VII – Declaração de que não possui vedações legais decorrentes do exercício de cargos públicos e
de inexistência de grau de parentesco impeditivo;
Anexo VIII – Declaração de idoneidade e inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
qualificação.
Anexo IX – Exigências para habilitação.
Anexo X - Declaração de enquadramento no regime de tributação de me/epp e de faturamento.
3- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
3.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições
de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por
servidor da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, João Alcione de Oliveira Sobrinho,
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no
endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br
3.2 - O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para a Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de
preços.
4 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
4.1- Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo
proponente.
4.2- Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 2 (três) dias úteis antes da data
fixada para abertura da sessão pública, por email compras@cpspg.com.br ou no site
www.bbmnetlicitacoes.com.br.
4.3- Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado
poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório.
4.4- O pregoeiro emitirá sua decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedendo aos
encaminhamentos necessários.
4.5- Acolhida à impugnação contra este Edital deverá ser designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
4.6- As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas através dos
meios necessários a atender plenamente ao solicitado, da forma mais transparente possível.
4.7- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo,
através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes
facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente.
4.8- A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.
4.9- Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
2

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS
Av. Visconde de Taunay, 794 – Ronda
Ponta Grossa – PR
CEP: 84051-000 Fone: (42) 3026-1600 / FAX: (42) 3026-1615
C.N.P.J. 07.870.661/0001-17
www.cpspg.com.br
(Criada pela Lei Municipal nº. 8.418 de 29 de dezembro de 2005)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.10- Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo O acolhimento de recurso
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
4.11- As Impugnações e os recursos deverão ser protocolados na Companhia Pontagrossense de
Serviços – CPS, no endereço:
- Av. Visconde de Taunay, 950 Bairro Ronda, CEP 84051-000 - Departamento de Compras. Esta via
deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante
legal para que possa ser anexada no processo.
5- PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar desta Licitação as empresas legalmente estabelecidas no país e que:
5.1.1. Atenderem a todas as exigências contidas neste instrumento e nos seus anexos;
5.1.2. Não estejam cumprindo a sanção prevista nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei 8.666/93.
5.1.3. COTA EXCLUSIVA: Apenas as empresas enquadradas como Microempresas (ME),
Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor (MEI);
5.1.4. COTA PRINCIPAL – Ampla concorrência: A todos os Interessados que atendam aos
requisitos do edital.
5.1.5. COTA RESERVADA: Apenas empresas enquadradas como Microempresas (ME),
Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor (MEI), nos termos da Lei Complementar
147/2014 e Lei Municipal 12.222/2015 e suas alterações;
- No caso do objeto licitado na COTA RESERVADA para as ME/EPP/MEI restar deserto,
frustrado ou fracassado, o referido objeto poderá ser adquirido do licitante que porventura
tenha se consagrado vencedor na COTA PRINCIPAL (ampla concorrência), e vice - versa,
desde que haja concordância do licitante em fornecer todo o produto, em ambas as cotas, pelo
menor valor que a ele for adjudicado.
- No caso da mesma empresa vencer a Cota Reservada e a Cota Principal para o
mesmo objeto, a contratação deverá ocorrer pelo MENOR preço ofertado pela empresa;
5.1.6. Para que, através do sistema da BBMNET, a empresa possa ser a detentora dos itens das
duas cotas, seja ela ME, EPP ou MEI, ou grande empresa, deve lançar proposta tanto para os lotes da cota
reservada como da principal, para todos os lotes. No entanto, a grande empresa não poderá participar da
disputa da cota reservada. Tal procedimento tem por objetivo viabilizar a aplicação do disposto no
processamento e julgamento da Licitação, quando suas propostas poderão vir a ser consideradas para
efeito de julgamento, em face de inviabilidade de contratação de empresas enquadradas como
Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI;
5.1.7. Aplicam-se as sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano -calendário anterior,
receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados, o disposto nos Capítulos V a X, na
seção IV do Capítulo XI e no Capítulo XII da referida Lei Complementar.
5.2. É vedada a participação de Empresas que:
5.2.1. Estejam em pedido de falência, concurso de credores, dissoluções, Liquidações e consórcios de
empresas;
5.2.2. Estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração pública, suspenso, ou
que por esta, ou por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou
Municipal ou do Distrito Federal tenham sido declarados inidôneos;
5.2.3. Não poderão participar do certame servidor do quadro permanente ativo ou em
qualquer outra situação.
- O proponente precisa estar ciente de todos os documentos de habilitação exigidos, bem
como precisa ter ciência das informações e obrigações decorrentes desta licitação;
5.4. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à BBMNET,
até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.
5.5 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação de declaração fins de habilitação,
deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar o
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seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC
123/2006.
6- REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
6.1- O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
6.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
6.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
6.1.3 - abrir as propostas de preços;
6.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
6.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
6.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de
menor preço;
6.1.7 - verificar a habilitação do proponente;
6.1.8 - declarar o vencedor;
6.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
6.1.10 - elaborar a ata da sessão;
6.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.
7- DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET:
7.1 – Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados
diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso
“credenciamento – licitantes”.
7.2 – 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.bbmnetlicitacoes.com.br.
7.2.1 – Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser
esclarecida através dos canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira,
das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site
www.bbmnetlicitacoes.com.br.
8- PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES:
8.1 - 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.bbmnetlicitacoes.com.br , opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de
Negociação”
8.1.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário
definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.
8.2 - 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.
8.3 - 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.
8.3.1 - 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.
8.4 - 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.
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8.5 - 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.bbmnetlicitacoes.com.br”, que
veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao
procedimento.
9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS:
9.1 - 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.
9.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da
data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.
9.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
9.2.1.1 - Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e
Termo de Referência.
9.2.1.2 - 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.
9.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá
preencher as informações do item 9.2, informando a MARCA do produto, no campo “FICHA TÉCNICA”
ou anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de
Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio.
9.3.1 verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio da plataforma
BBMNET Licitações
9.4 - 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.
10 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:
10.1 - 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.
10.2 - 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.
10.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão
consideradas lances.
10.2.2 – 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.
10.3 - 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.
10.3.1 – Em regra, a disputa simultânea de lotes obedecerá à ordem sequencial dos mesmos.
Entretanto, o pregoeiro poderá efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora da ordem
sequencial.
10.4. O tempo da etapa de lances será de 15 (quinze) minutos e será encerrada por prorrogação automática.
O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 00h05m00s (cinco minutos para o termino da etapa de
lances), “Dou-lhe duas” quando faltar 00h02m30s (dois minutos e trinta segundos) 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 00h05m00s finais, o sistema
prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 00h05m00s a partir do momento do registro
do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim,
5

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS
Av. Visconde de Taunay, 794 – Ronda
Ponta Grossa – PR
CEP: 84051-000 Fone: (42) 3026-1600 / FAX: (42) 3026-1615
C.N.P.J. 07.870.661/0001-17
www.cpspg.com.br
(Criada pela Lei Municipal nº. 8.418 de 29 de dezembro de 2005)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sucessivamente.
10.4.1 O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme
explanado acima.
10.4.2 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;
10.5. 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 13 deste Edital.
10.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente
após o encerramento da etapa de lances.
11- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
11.1 - 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.
11.2 - 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.
11.3 - 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 no Anexo
IX, deste Edital.
11.3.1 - O licitante detentor da melhor proposta deverá apresentar, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas após o término da sessão de disputa de lances do último lote do pregão, via e-mail do pregoeiro
indicado na primeira folha deste edital, a proposta final de preços, os documentos de habilitação elencados
Anexo IX, deste Edital, bem como eventual documentação específica constante do Anexo I (Termo de
Referência).
11.3.2 - A proposta final (contendo a especificação completa do objeto, em conformidade com as
exigências do Anexo I deste edital), juntamente com os documentos originais ou suas cópias autenticadas
deverão en enviados por email ao pregoeiro no endereço (compras@cpspg.com.br), no prazo de até 2

horas após o encerramento da disputa.
“Não serão aceitos documentos, declarações e proposta emitidas após data do certame”.
Os documentos originais, ou cópias autenticadas da Empresa vencedora deverão ser encaminhados, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a
proposta de preços corrigida, para:
COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS
Endereço: Av. Visconde de Taunay, 794, Ronda, Ponta Grossa, PR;
Pregoeiro: A/C de João Alcione de Oliveira Sobrinho
E-mail: compras@cpspg.com.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br
Telefone: (42) 3026-1600 – Ramal 1608
11.3.2.1 – Os prazos indicados nos itens 11.3.1 e 11.3.2 iniciam-se simultaneamente, devendo os
licitantes cumprir ambos. Independente de manifestação do pregoeiro sobre a documentação encaminhada
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por e-mail, o envio (ou protocolo) dos documentos originais, ou suas cópias autenticadas, é sempre
obrigatório.
11.3.3 – No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá apresentar
documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos itens 11.3.1 e 11.3.2, a contar da convocação
pelo pregoeiro através do chat de mensagens.
11.3.4 - A inobservância aos prazos elencados nos itens 11.3.1 e 11.3.2, 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 conseqüente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e
aceito pelo Pregoeiro.
11.4 - 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.
11.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências
fixadas neste Edital.
11.6 - 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.
11.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de habilitação, o
licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro.
Prioridade local ou regional:
11.8. Terá prioridade de contratação a microempresa, empresa de pequeno ou microempreendedor
individual sediadas neste município que ofertarem proposta de preços até 10% superior ao melhor preço
válido – Art. 48 da LC 123/2006 § 3º, regulamentada pela Lei Municipal 12.222/2015;.
11.8.1. Havendo mais de 01 (uma) microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual com proposta de preço no intervalo de que trata o subitem 11.8., proceder-se-á a classificação
das mesmas, em ordem crescente, a fim de lhes assegurar a prioridade em caso de inabilitação da
imediatamente melhor classificada. As demais propostas serão ordenadas na sequência, igualmente em
ordem crescente;
11.8.2. Não havendo a participação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor
individual sediadas no município de Ponta Grossa, ou ainda, caso as participantes não se enquadrem no
intervalo de preços de que trata o subitem 11.8., ou venham a ser inabilitadas, será o melhor preço válido
mantido para fins de futura e eventual contratação.
11.8.3. Não se aplica o disposto no subitem 11.8., caso o melhor preço válido for ofertado por
microempresa ou empresa de pequeno porte sediada no município de Ponta Grossa.
11.9. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o Menor preço Por
Item;
11.10. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes.
11.11. A Ata de Registro de Preços será disponibilizada na página da Companhia Pontagrossense de
Serviços - CPS: - www.cpspg.com.br, bem como o resultado desta licitação será divulgado no Diário
Oficial do Município.
12- HABILITAÇÃO
12.1 - Os documentos relativos à habilitação, SOLICITADOS NO ANEXO IX, deste Edital deverão ser
enviados por email ao pregoeiro no endereço (compras@cpspg.com.br), no prazo de até 2 horas após

o encerramento da disputa.
“Não serão aceitos documentos, declarações e proposta emitidas após data do certame”.
12.1 Os documentos originais, ou cópias autenticadas da Empresa vencedora deverão ser encaminhados,
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no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a
proposta de preços corrigida, para:
COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS
Endereço: Av. Visconde de Taunay, 794, Ronda, Ponta Grossa, PR;
Pregoeiro: A/C de João Alcione de Oliveira Sobrinho
E-mail: compras@cpspg.com.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br
Telefone: (42) 3026-1600 – Ramal 1608
12.2 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido
acarretará nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a
proposta ou o lance subsequente.
“Não serão aceitos documentos, declarações e proposta emitidas após data do certame”.
12.3. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o
objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.
13 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E COOPERATIVAS:
13.1 – 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:
13.1.1 – 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.
13.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao
tratamento diferenciado.
13.1.2 – 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.
13.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta
mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa.
13.1.2.2 – 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 do Anexo IX deste Edital.
13.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 13.1.2.1, 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.
13.1.3.1 – 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 que
porventura possuam lances ou propostas na situação do item 13.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de
classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.
13.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que primeiro apresentar
lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo pregoeiro,
que encerrará a disputa do lote na sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de habilitação e da
proposta de preços, conforme Anexo IX deste Edital.
13.1.3.3 – 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.
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13.1.4 – 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.
13.1.4.1 – 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 13.1.2.2.
13.1.4.2 – 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”.
13.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 13.1.4.2, a microempresa, empresa de pequeno porte
ou cooperativa, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem
classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.
13.1.1.4 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o seu direito de
apresentar proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de
mensagens”, conforme estabelece o item 11.3.1 deste edital para encaminhar a documentação de
habilitação e proposta de preços,
13.1.5 – 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.
13.1.6 – 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 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.
13.1 – A manifestação da intenção de recorrer deve ser formalizada em campo específico do sistema de
licitações (sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br).
13.1.1 – O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes
classificados e desclassificados.
13.1.2 – O licitante terá 03 (três) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil seguinte à
manifestação da intenção de recurso, para protocolar, no endereço constante no item 13.4, a peça recursal
original acompanhada do contrato social ou do instrumento de procuração que conceda poderes de
representação da empresa nesta licitação. Os demais licitantes ficarão, desde logo, intimados a apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
13.1.3 - Na hipótese de encaminhamento tempestivo da peça recursal ou das contrarrazões de
recurso através de serviço de postagem, obrigatoriamente do tipo SEDEX ou outro método de entrega
rápida equivalente, e, por qualquer motivo, os referidos documentos não sejam protocolados nesta
Companhia no prazo estabelecido no item 13.1.2, o pregoeiro somente conhecerá o recurso ou as
contrarrazões de recurso se o licitante tiver encaminhado os referidos documentos, acompanhados do
contrato social ou do instrumento de procuração, no mesmo prazo, para o endereço de e-mail do pregoeiro
indicado na primeira folha deste edital ou por meio eletrônico em campo próprio do sistema eletrônico
(sitio www.bbmnetlicitacoes.com.br).
13.1.3.1 - O conhecimento do recurso ou das contrarrazões de recurso na forma descrita no
item anterior está condicionada ao protocolo, ainda que posterior, dos documentos originais, consoante
disposto no item 13.1.3.
13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará decadência do direito de recurso.
13.3 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
13.4 – Na hipótese de envio físico Os recursos e contrarrazões de recurso de qualquer natureza devem ser
endereçados ao Pregoeiro e protocolados junto à Companhia Pontagrossense de Serviços - CPS, nesta
cidade, no endereço: - Av. Visconde de Taunay, 794, Ronda, Ponta Grossa, PR, A/C do Sr. João Alcione
de Oliveira Sobrinho (Pregoeiro), em dias úteis, no horário de 8 às 18 horas, o qual deverá receber,
examinar e submetê-los à autoridade competente que decidirá sobre sua pertinência. O recurso e contra9
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razões devem fazer menção ao número do Pregão Eletrônico, número do processo e do órgão solicitante da
licitação.
13.5 – O recurso contra decisão do pregoeiro somente têm efeito suspensivo em relação ao(s) lote(s) objeto
da contestação.
13.6 – O acolhimento do recurso importa a invalidação apenas dos atos não suscetíveis de aproveitamento.
14 - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
14.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantage com o
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitação ou de execução de contrato;
c) “prática de colusão”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis
artificiais e não competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do
contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impeder materialmente a
apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
14.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive
declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos financiados
pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio
de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
14.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a
contratação, deverá concordar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou
integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que
o organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organism
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato
e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
15- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1- O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que
a adjudicação caberá a autoridade competente para homologação.
15.2- Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e
examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim,
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada
vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido
preço melhor.
15.3- Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a
seguir, proporcionará aos licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso,
esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do
direito de recorrer por parte da licitante.
15.4- A homologação deste Pregão compete ao Diretor Presidente da Companhia Pontagrossense de
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Serviços e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor.
16- DA CONTRATAÇÃO E RESCISÃO
16.1 - A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data
de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato.
16.1.1 - decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado oficial para
assinatura do contrato, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito à
contratação e estará sujeita às penalidades previstas no item 17 deste edital.
16.2 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para assinatura do contrato
ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de manutenção da
habilitação, será aplicado o disposto no §4° do Atigo 30 do Decreto Municipal n° 8.490/14, com a
convocação do licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta classificada, obedecida às
exigências de habilitação do Anexo IX, deste edital.
16.2.1 - O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva celebração do
Contrato com o Contratante, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelos licitantes, sem
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os compromissos assumidos no
certame.
16.3 - 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.
16.4 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será formalizado por escrito e
também integrará o Contrato.
16.5 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura e os preços firmados
contratualmente, nos termos do lance vencedor.
16.6 Não será exigida da(s) licitante(s) vencedora(s) prestação de garantia para a execução do objeto da
presente licitação.
16.7 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666,
de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
16.8 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
16.9 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
16.10 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.11 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
18.12.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
18.12.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
18.12.3 Indenizações e multas.
16.12 Ensejarão rescisão contratual a subcontratação ou sub-rogação total ou parcial, do objeto
contratado.
17- MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1- A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas
neste Edital ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais
e responsabilidades civil e criminal, em harmonia com o que estabelece o art. 81 e seguintes do cap.
IV da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores:
17.2- A CONTRATADA estará sujeita à aplicação das seguintes penalidades, após regular apuração, pelo
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descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos:
17.3- multa moratória de 0,25 % (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia de atraso não justificado, até
o 5º (quinto) dia, e a partir do 6º (sexto) dia, 0,5% (meio por cento), contados desde o 1º (primeiro) dia de
atraso, a ser calculada sobre o valor total do item não fornecido, até o limite de 5% (cinco por cento).
17.4- a justificativa para eventual atraso, não se aplicando a multa referida no subitem anterior, só será
considerada em casos fortuitos ou de força maior, devendo ser apresentada por escrito.
17.5- na hipótese da não aceitação da justificativa do atraso, o valor das multas será deduzido da
importância a ser paga ao fornecedor.
17.6- Advertência;
17.7- Multa compensatória de 5% (cinco por cento) a ser calculada sobre o valor total da proposta, no caso
de ocorrer a recusa à contratação a que se refere o subitem 17.9, 17.10 E 17.11, ou pela rescisão deste
Contrato, por sua culpa, sem prejuízo das demais sanções;
17.8- Nesta hipótese, após apuração efetuada, e não ocorrendo o pagamento perante a CPS, o valor da
multa aplicada será cobrada judicialmente.
17.9- Caracterizar-se-a formal recusa à contratação, podendo a CPS, a seu exclusivo juízo, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse na contratação, em
igual prazo e atendidas todas as condições deste Edital para o fornecimento do objeto ou então cancelar o
item, as seguintes hipóteses:
17.10- Após decorridos 10(dez) dias da convocação da CPS sem que a licitante vencedora tenha retirado e
assinado o instrumento contratual;
17.11- Após decorridos 10 (dez) dias da assinatura do Contrato, sem que tenha iniciado o fornecimento do
objeto desta licitação, sem justificativa de atraso ou com justificativa de atraso não aceita.
17.12- As sanções previstas nos subitens 17.3 ao 17.7 poderão ser aplicadas em conjunto com as do
subitem 17.13.
17.13- A licitante que, convocada dentro do prazo de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar documentos exigidos ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ficar impedida de licitar e
contratar com a COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS, pelo prazo de até 02
(dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais, conforme
do Art. 83 e 84 da Lei 13.303/2016, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais
cominações legais.
17.14- Da sanção aplicada caberá recurso, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar
da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção.
17.15- A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao
recurso interposto eficácia suspensiva.
18. PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O prazo e a condição para prestação dos serviços estao descritos no Termo de Referência (Anexo I).
19- PAGAMENTO
19.1- O pagamento será até o 30º (trigésimo) dia do protocolado da prestação dos serviços, após o atesto
pelo setor competente da CONTRATANTE, na Nota Fiscal.
19.2- A Nota Fiscal, deverá ser eletrônica e estar atestada pelo responsável da fiscalização do contrato,
após conferência, juntamente com UMA CÓPIA DO CONTRATO e as Certidões Negativas Municipal,
Estadual, Federal, INSS, FGTS e Trabalhista, sendo o depósito efetuado através de ordem bancária, contra
qualquer entidade bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco,
agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
19.3- A CPS pagará pelos produtos contratados o valor descrito na proposta vencedora deste Pregão.
19.4- Antes do pagamento será verificada à regularidade da licitante vencedora perante as certidões
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negativas.
19.5- No caso de constatada a não regularidade da licitante vencedora nas certidões negativas, a mesma
será convocada para que regularize sua situação, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, prorrogáveis por
mais 05 (cinco) dias corridos, contados da notificação;
19.6- Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido o contrato poderá ser rescindido e a licitante
vencedora sujeita às multas estabelecidas neste Edital.
19.7- O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido
impostas em decorrência de inadimplência contratual.
19.8- Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pela
licitante vencedora e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente regularizado.
19.9- A CPS reserva-se o direito de suspender o pagamento se os produtos e serviços forem entregues em
desacordo com o Contrato.
19.10- Dos pagamentos devidos à licitante vencedora serão descontados os impostos e contribuições de
acordo com a legislação vigente.
19.11- No caso de atraso de pagamento, mediante pedido do interessado e desde que a CONTRATADA
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido poderá sofrer rejuste pela Média no INPC
e IGP-M, conforme artigo 36 do Decreto Municipal 1.991/2008.
20- DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1- A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo COMPANHIA
PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse
público, derivadas de fato supervenientes comprovadas ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos
participantes da licitação.
20.2- A COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS, poderá, ainda, prorrogar, a
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
20.3 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Companhia não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.
20.4- O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado
ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o
tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.
20.5- É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
20.6- Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
20.7- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
20.8- As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da COMPANHIA PONTAGROSSENSE
DE SERVIÇOS – CPS, a finalidade e a segurança da contratação.
20.9- As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário
Oficial do Município.
20.10- Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
20.11- A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
20.12- O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da
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Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro.
20.13- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário horário das 08:00 as 12:00
e das 13:00 as 17:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, para melhores esclarecimentos.
Endereço: Av. Visconde de Taunay, 794, Ronda, Ponta Grossa, PR;
Pregoeiro: João Alcione de Oliveira Sobrinho
E-mail: compras@cpspg.com.br
Telefone: (42) 3026-1600 – Ramal 1608
20.14- A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da
licitação e não será devolvida ao proponente.
20.15- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
20.16- O valor máximo estimado para este Pregão é - R$ 21.291,00 (vinte e um mil duzentos e
noventa e um reais).

20.17- Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação
pertinente.
20.18- As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em que se
encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93, há substituição do instrumento do
contrato, na forma do artigo 62 da mesma Lei já mencionada.
20.19- Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, nas
mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, em
conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº
8.883/94.
20.20- No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas e dos documentos nem a sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
classificação e habilitação.
Ponta Grossa-PR, 16 de junho de 2020.

Eduardo Marques
Diretor Presidente
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TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I
1.

OBJETO

O objeto deste PREGÃO é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE COM COMUNICAÇÃO
GPRS, compreendendo a instalação em comodato, de módulos rastreadores e acessórios necessários,
disponibilização de sotware de gerenciamento via WEB para acompanhamento, localização de veículos,
treinamento de pessoal, em tempo real e ininterrupto, para atender a demanda da frota de máquinas,
caminhões e veículos da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, no período de vigência desta
contratação, nas quantidades e especificações previstas neste Termo de Referência, pelo período de 12
(doze) meses.
Os proponentes deverão apresentar a proposta do objeto desta licitação por VALOR GLOBAL
DO LOTE (com descrição dos valores unitários), conforme tabela abaixo.
1-1- Os valores constantes neste Termo de Referência, para os preços unitários, são os preços
máximos por produto que serão admitidos nesta licitação.
2

DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1- Em conformidade com orçamentos de mercado, acostados na presente licitação, estipula-se
conforme tabela abaixo, o valor máximo para os produtos a serem contratados.
Item Quant.

1

23

2

23

3

10

4

23

Descrição
Instalação do aparelho de
monitoramento no início da
contratação
Retirada do aparelho de
monitoramento no final da
contratação
Realocação (retirada de um veículo
e instalação em outro) quantidade
eventual estimada, durante a
vigência contratual
Mensalidade do aparelho de
monitoramento

Unid.

Valor MAX.
ESTIMADO
Unitário

Valor MÁX.
ESTIMADO
Total MÊS

Valor MÁX
ESTIMADO Total
ANO

p/Veículo

R$ 103,70

N/A

R$ 2.385,10

p/Veículo

R$ 62,50

N/A

R$ 1.437,50

p/Veículo

R$ 135,00

N/A

R$ 1.350,00

p/Veículo

R$ 58,40

R$ 1.343,20

R$ 16.118,40

Valor GLOBAL Total Máximo estimado para esse LOTE é de =
3-

R$ 21.291,00

JUSTIFICATIVA

A contratação de empresa para a prestação de serviço de rastreamento e monitoramento veicular
via satélite com comunicação GPRS, irá contribuir de forma significativa para a gestão da frota de veículos
e maquinários da CPS, bem como suprir a necessidade de um controle mais efetivo das rotas realizadas
durante as atividades desta instituição. 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 público, de outra feita, o objeto em questão destina-se também a um maior controle de
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custos dentro do conceito de convergência de Rastreamento/Localização, aumentando assim a
produtividade e economicidade na gestão da frota.
3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. A contratada deve instalar, nos veículos e máquinas, indicados pela CPS, os aparelhos de
gerenciamento e monitoramento via satélite em comodato e fornecer acesso via Web ao software de
gerenciamento, por meio do qual se obterá, no mínimo:
3.1.1) Web site (Monitoramento e Gestão) com acesso via usuário e senha:
- Possuir cadastro de usuários e senhas;
- Possuir cadastro de permissões de acesso;
- Possuir base cartográfica superior a 2.700 municípios brasileiros;
- Serviço disponível 24 horas;
- Armazenamento de dados por 90 dias;
3.1.2) Gestão de Veículos:
- Possuir cadastro de veículos com suas respectivas características;
- Permitir localizar a ultima posição de localização do veículo;
- Permitir a visualização dos veículos em mapas ou fotos georeferenciadas;
- Permitir a visualização do tempo em que o veículo ficou ligado e/ou parado;
- Permitir o bloqueio ou corte de combustível e/ou energia do veículo;
- Permitir acionar remotamente dispositivos do carro (sirene, luzes, etc.) e receber alerta de
acionamento pânico; - Possuir cadastro e controle de impostos do veículo;
- Possuir lançamentos de multas e recursos;
- Possuir relatórios de uso e condição dos veículos cadastrados.
3.1.3) Gestão de Rotas e Agendas:
- Possuir cadastro de rotas, viagens, roteiros e pontos de interesse;
- Permitir monitorar a velocidade com envio programado de e-mails;
- Permitir visualizar em mapa georeferenciado a rota percorrida pelo veículo;
- Possuir relatórios detalhados de rotas percorridas.
3.2 – Fornecer os equipamentos novos necessários á instalação do sistema de segurança
eletrônica da contratada em regime de comodato;
3.3 – Realizar a instalação dos equipamentos com técnicos próprios ou terceirizados, na sede do
município da empresa contratante, não gerando quaisquer custos diretos e indiretos ao contratante e
transtorno de deslocamento de veículos para prestação dos serviços.
3.4 – Fornecer chip de dados para telemetria.
3.5 – Disponibilizar equipe de plantão para atendimento e apoio 24 horas por dia.
3.6 – Fornecer informações e instruções necessárias para o monitoramento e rastreamento da
frota no controle de operações da logística.
3.7 – Consultoria para criação de central de monitoramento.
3.8 – Treinamento de pessoal para entendimento e operação de software;
3.9 – Acesso 24 horas por dia ao sistema através da internet.
3.10 – Acesso gratuito ao software para visualização do veículo em qualquer computador via
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WEB.
3.11 – Localização via GPS/GPRS com mapas fotográficos, nomes de ruas, estradas dos veículos
da frota em tempo real.
3.12 – Disponibilizar a cerca eletrônica com geração de alarme em caso de desvio;
3.13 – Sistema de segurança (back-up) dos registros de todas as operações realizadas no software,
com permanência mínima de 100 (cem) dias;
3.14 – Roteirização com inserção das marcas de GPS no mapa;
3.15 – Acompanhamento de eventos dos alertas ocorridos no histórico do veículo e/ ou
maquinário.
3.16 – Detectado o extravio do veículo e/ou maquinário saindo da cerca eletrônica traçada pelo
cliente, a Central de Rastreamento será comunicada e tomará as ações cabíveis, inclusive se for o caso,
acionado a Polícia Militar;
3.17 – Fornecer os equipamentos necessários devidamente homologados pela ANATEL, com
opcional de bloquear o veículo e/ou maquinário através da solicitação do contratante que arcará com os
efeitos decorrentes desse serviço.
3.18 – Armazenamento de dados e área sem cobertura, bateria independente de longa duração.
3.19 – Gerar evento de início ou fim de parada (acusa que o veículo está parado com motor
ligado) em mapa e relatório;
3.20 – Disponibilizar alerta de desconexão de bateria para a Central; alarme de violação do
equipamento para a central; bateria de back-up com autonomia mínima de 04 (quatro) dias;
3.21 – Histórico de posições com visualização da trajetória no mapa de ate 100 (cem) dias.
3.22 – Relatar eventos de posição de localização, excesso de velocidade, pedido de posição
gerando relatórios e posicionamento no mapa;
3.23 – Geração de relatórios por evento em separado;
3.24 – Relatar evento de ignição desligada gerado relatório e posicionamento no mapa.
3.25 – Demonstrar mapas digitalizados das cidades;
3.26 – Fornecer atualizações periódicas do sistema, procurando sempre a otimização com
novidades e necessidades sem ônus.
3.27 – Possibilidade de cadastro de pontos de interesses e descrição dos mesmos nos relatórios de
transmissão e viagens.
3.28 – Geração de relatórios de viagem, descrevendo todos os eventos de liga/desliga a ignição,
tempo parado, quilometragem percorrida, tempo duração de cada viagem, rastro realizado em cada viagem
e a soma total do período descrito.
3.29 – Discriminar tempo parado, de término de uma viagem para o inicio da mesma
subseqüente.
3.30 – Disponibilizar geração de relatórios de transmissões com possibilidade de filtros tais
como: status ignição, status de parado ou movimento, faixa de velocidade, proximidade ponto de
referência, excesso de velocidade, abandono de cerca virtual.
3.31 – Disparo de relatório gerencial semanal por email, com possibilidade de cadastro de até 05
emails para recebimento, discriminando o perfil de condução de cada veículo descrevendo a
quilometragem percorrida, percentual tempo parado ignição ligada, velocidade média trafegada.
3.32 – Ter busca de endereço e roteirização.
3.33 – Transmissões emitidas de 01 em 01 minuto com transmissão ligada e de 05 em 05 minutos
com transmissão desligada.
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3.34 – Fornecer a manutenção dos rastreadores sem ônus durante a vigência do contrato na sede
do município do contratante, não gerando qualquer custo seja direto e indireto ao contratante e transtornos
de deslocamento de veículos para execução dos serviços.
3.35 – Manter a garantia total dos equipamentos instalados nos veículos em comodato pela
vigência do contrato.
3.39 – Repor equipamentos defeituosos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
4DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO
4.1- O valor máximo admitido desta licitação é de R$ 21.291,00 (vinte e um mil duzentos e
noventa e um reais);
5- DO REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE FORNECIMENTO
5.1 As instalações dos rastreadores e acessórios deverá iniciar em até 05 (cinco) dias úteis,
contados da Assinatura do Contrato;
5.2 A instalação completa em todos os veículos e máquinas indicadas pela Contratante deverá
ocorrer em até 07 (sete) dias úteis, contados do início da instalação;
5.3 o Sotware de monitoramento e o Sistema de Gestão pela Web, deverá estar totalmente
funcional até a data final da instalação dos rastreadores em todas as máquinas e veículos indicados pela
Contratante.
6-

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - Responsabilizar-se direta e integralmente pela instalação, configuração e manutenção dos
equipamentos e outros meios necessários para funcionamento.
6.2 - Manter todos os serviços e equipamentos, em perfeitas condições de funcionamento e
uso, e prestar toda assistência técnica sempre que solicitada ou que se constate sua necessidade. A
contratada fará todos os reparos, consertos ou reposição de peças ou equipamentos defeituosos(as).
6.3

- Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas os chamados técnicos que forem

feitos.
6.4 - Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou
culpa no cumprimento do contrato venha direta ou indiretamente provocar à Companhia Pontagrossense de
Serviços – CPS.
6.5
- Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Companhia Pontagrossense de
Serviços – CPS
6.6

- Garantir a qualidade dos serviços prestados.

6.7 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições técnicas, configurações mínimas de equipamentos, de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
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6.8 - Comunicar à Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS contratante no prazo de 24
(vinte e quatro) horas qualquer ocorrência anormal que se verifique com o bem/serviços contratados;
6.9 - Aceitar a redução ou acréscimo de serviços e equipamentos, conforme a necessidade do
Município e as devidas adequações financeiras e legais contratuais;
6.10 - Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária,
acidentária, tributária, administrativa e civil decorrentes da execução do objeto desta contratação, sem
exceção;
6.11 - O não cumprimento de quaisquer obrigações pela Contratada não transfere à
Administração contratante a responsabilidade do respectivo ônus.
6.12 - Observar e cumprir na execução do objeto contratual toda a legislação e normas técnicas
oficiais aplicáveis, sem exceção (seja Federal, Estadual ou Municipal).
7-

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
7.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
7.3 - Informar qualquer dano, acidente ou avaria dos aparelhos reastreadores, à
CONTRATADA
7.4 - Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre eventual irregularidade
observada no produto e/ou serviço entregue;
7.5 - A CONTRATANTE se obriga a efetuar os pagamentos regularmente, conforme
disposição Contratual.
8- DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1- Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
9- DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
9.1- Conforme Decreto Municipal nº 1.991/2008, a gestão do contrato ficará sob responsabilidade
do Coordenador de Compras e Licitações da Companhia Pontagrossense de Serviços.
9.2- A responsabilidade pelo recebimento, fiscalização e controle dos materiais, ficará a cargo da
servidora a Eng(a). Civil Sra. JOSÉLIA RANIERI COGO, lotada na Companhia Pontagrossense de
Serviços.
Ponta Grossa, 15 de junho de 2020
JOSÉLIA RANIERI COGO – Departamento de Engenharia
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ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA – RELAÇÃO DE VEÍCULOS
N° RENAVAM

CHASSIS

PLACAS

MODELO

IDENTIF.

01 85.036303-9

9BWBE72S75R512493

ACO1004

CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA
VW/13.180 (TOCO)

CPS 197

02 6713325221

98WZZZ379VT046939

AGX3190

PARATI

PM 520

34403212246297

AJD2797

CAMINHÃO M. BENZ/1111 (PIPA)

CPS 01 AI

04 22.975734-0 9BFYCEHV5ABB57741

ASY1935

CAMINHÃO MEC. OPERAC. FORD/CARGO
2422 E (USINA PMF)

CPS 188

05 22.970386-0 9BFYCEHV8ABB57748

ASY1937

CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO
2422 E

CPS 186

06 22.969747-0 9BFYCEHV0ABB57744

ASY1984

CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO
2422 E

CPS 187

07 22.976002-3 9BFYCEHV3ABB57737

ASY1994

CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO
2422 E

CPS 189

08 22.966351-6 9BFYCEHV1ABB57736

ASY2014

CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO
2422 E

CPS 190

09 71.979079-4

CWP7862

CAMIONETA CARROCERIA ABERTA
FIAT/STRADA WORKING

CPS 35

03

53072230-5

9BD278012Y2712373

10

7SG04718

RETROESCAVADEIRA CAT - RE 01

CPS 39

11

BKG01532

RETROESCAVADEIRA CAT - RE 02

CPS 37

12

CRS09085

ROLO COMPACTADOR - RC 04

CPS 38

13

5FM02649

MOTONIVELADORA

CPS 40

14

XUG1803JHPB00113 R

MOTONIVELADORA

P 28

15

RETROESCAVADEIRA JCB

RE 03

16

RETROESCAVADEIRA JCB

RE 04

17

RETROESCAVADEIRA JCB

RE 05

18

RETROESCAVADEIRA JCB

RE 06

ONIX

LOC 01

19 1106659713 9BGKS48UOHG178387

BDS 7J67
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20 1106084389 9BGKS48UOHG178412

BDS 7J65

ONIX

LOC 02

21 1106636446 9BGKS48UOHG189819

BDS 7J68

ONIX

LOC 03

22 1106661653 9BGKS48UOHG163446

BDT 2A47

ONIX

LOC 04

23 5359684759

AXI 3730

FIESTA FLEX

PM 618

9BFZF55A2E8037375

ANEXO II
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
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Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
TEL/FAX:

Email:

Apresentamos nossa proposta para atendimento ao Anexo I, objeto da presente licitação, modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO n.º _______, acatando todas as estipulações consignadas:
DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
Item Quant.

1

23

2

23

3

10

4

23

Descrição
Instalação do aparelho de
monitoramento no início da
contratação
Retirada do aparelho de
monitoramento no final da
contratação
Realocação (retirada de um veículo
e instalação em outro) quantidade
eventual estimada, durante a
vigência contratual
Mensalidade do aparelho de
monitoramento

Unid.

Valor MAX.
ESTIMADO
Unitário

Valor MÁX.
ESTIMADO
Total MÊS

Valor MÁX
ESTIMADO Total
ANO

p/Veículo

R$ 103,70

N/A

R$ 2.385,10

p/Veículo

R$ 62,50

N/A

R$ 1.437,50

p/Veículo

R$ 135,00

N/A

R$ 1.350,00

p/Veículo

R$ 58,40

R$ 1.343,20

R$ 16.118,40

Valor GLOBAL Total Máximo estimado para esse LOTE é de =

R$ 21.291,00

Obs: Nos preços cotados já estão inclusos todos os custos necessários para prestação dos serviços,
objeto deste Pregão Eletrônico, inclusive os impostos (IOF e outros), tributos, encargos trabalhistas,
comerciais, fiscais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a ele incidir, nada mais sendo lícito
pleitear a esse título.
Declaramos que os itens ofertados atendem todas as especificações descritas no edital.
Preço unitário e global (em algarismos e por extenso).
Prazo de Validade: 60 (sessenta) dias). Dados Bancários:
Banco:

Agência:

C/c
PRAZO DE ENTREGA: De acordo com a solicitação formal da Companhia Pontagrossense de
Serviços – CPS, mediante autorização.
Data: ___/___/_____
Carimbo da Empresa

__________________________ Assinatura do Responsável e
ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO
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PROCESSO SEI N° 31.792/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO N° /2020
CONTRATO Nº ___/2020
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes, a saber:
De um lado:
COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS, sociedade de
economia mista, inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.870.661-0001-17, com sede em
Ponta Grossa, PR, na Avenida Visconde de Taunay, n° 794, nesto ato
representada neste ato seu Diretor Presidente, SR. EDUARDO MARQUES,
brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.820.829-71 e pelo Diretor
Administrativo Financeiro, SR. BRUNO HENRIQUE BREGANTINI SILVA,
brasileiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.838.149-02, residentes e
domiciliados nesta cidade de Ponta Grossa (PR), doravante denominado
CONTRATANTE;
E, de outro lado:
(empresa licitante vencedora), pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na
Rua (endereço completo), inscrita no CNPJ sob n° , fone , neste ato representada
pelo Sr(a). (nome do responsável), portador da Cédula de Identidade RG nº e do
CPF/MF , residente e domiciliado na cidade de (endereço completo), doravante
denominada CONTRATADA;
Com fundamento na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e seu regulamento pelo Decreto n°
3555 de 2000, a Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016 e seu regulamento pelo Decreto n°
8.945/16, as Leis Complementares n.º 123/06 e n° 147/14, ao Decreto n.º 8.538/2015, e suas
alterações e demais legislações pertinentes, e subsidiariamente, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de
1993, com as alterações posteriores, e a Lei n° 8.078 de 1990 do Código de Defesa do
Consumidor, bem como às normas e condições estabelecidas no Edital ___/___ e seus anexos; as
partes resolvem firmar o presente contrato, conforme decisão exarada no processo administrativo
nº 24.251/2018, e HOMOLOGADO às fls. do Diário Oficial do Município, edição de N° , de
/ / , referente ao Edital de licitação PE n° /2019, consoante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES
1. O objeto deste Pregão é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE COM
COMUNICAÇÃO GPRS, compreendendo a instalação em comodato, de módulos rastreadores e
acessórios necessários, disponibilização de sotware de gerenciamento via WEB para
acompanhamento, localização de veículos, treinamento de pessoal, em tempo real e ininterrupto, para
atender a demanda da frota de máquinas, caminhões e veículos da Companhia Pontagrossense de
Serviços – CPS, no período de vigência desta contratação, nas quantidades e especificações previstas
neste Termo de Referência, pelo período de 12 (doze) meses.
Item Quant.

1

23

Descrição

Unid.

Valor MAX.
ESTIMADO
Unitário

Valor MÁX.
ESTIMADO
Total MÊS

Valor MÁX
ESTIMADO Total
ANO

Instalação do aparelho de
monitoramento no início da
contratação

p/Veículo

R$ 103,70

N/A

R$ 2.385,10
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2

23

3

10

4

23

Retirada do aparelho de
monitoramento no final da
contratação
Realocação (retirada de um veículo
e instalação em outro) quantidade
eventual estimada, durante a
vigência contratual
Mensalidade do aparelho de
monitoramento

p/Veículo

R$ 62,50

N/A

R$ 1.437,50

p/Veículo

R$ 135,00

N/A

R$ 1.350,00

p/Veículo

R$ 58,40

R$ 1.343,20

R$ 16.118,40

Valor GLOBAL Total Máximo estimado para esse LOTE é de =

R$ 21.291,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
A despesa com a execução do objeto desta licitação é de R$________, anual.
A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto do presente contrato, em estrita
observância ao estipulado e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação n°
/2019 sob modalidade de Pregão Eletrônico, a qual foi devidamente homologada pela
CONTRATANTE.
Parágrafo primeiro: Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos, quaisquer
modificações que venham a ser necessárias durante a vigência deste instrumento, desde que nos
termos dos artigos 68 a 84 da Lei nº. 13.303/16.
Parágrafo segundo - valor total do presente Contrato é de R$ ( ).
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
O regime de execução dos serviços será o de contratação por preço unitário, mensalidade mais serviços
eventuais conforme demanda para Realocação, Instalação e Retirada dos aparelhos de
monitoramento.
Parágrafo Único - O Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
prorrogáveis por até 60 (sessenta) meses.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO
4.1 As instalações dos rastreadores e acessórios deverá iniciar em até 05 (cinco) dias úteis, contados da
Assinatura do Contrato;
4.2 A instalação completa em todos os veículos e máquinas indicadas pela Contratante deverá ocorrer em
até 07 (sete) dias úteis, contados do início da instalação;
4.3 o Sotware de monitoramento e o Sistema de Gestão pela Web, deverá estar totalmente funcional até a
data final da instalação dos rastreadores em todas as máquinas e veículos indicados pela
Contratante.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS
O quantidade e o valor contratados são os constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA e SEGUNDA
respectivamente, sendo que a locação mensal por veículo é de R$
(por extenso), obedecida a
classificação no Edital de Licitação PE n° /2020, especificados, detalhadamente, na ata da sessão
pública de licitação, constante às fls. , atualizados por Despacho homologatório do Sr. Diretor
Presidente, datado de / / , constantes nos autos do Processo Administrativo em epígrafe.
1- No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes e demais despesas que,
direta ou indiretamente, tenham relação com o objeto deste contrato, isentando a
24

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS
Av. Visconde de Taunay, 794 – Ronda
Ponta Grossa – PR
CEP: 84051-000 Fone: (42) 3026-1600 / FAX: (42) 3026-1615
C.N.P.J. 07.870.661/0001-17
www.cpspg.com.br
(Criada pela Lei Municipal nº. 8.418 de 29 de dezembro de 2005)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas decorrentes ou incidentes.
Parágrafo Primeiro - Em cada fornecimento decorrente deste contrato, serão observadas, quanto ao
preço, cláusulas e condições constantes do Edital de Licitação PE n°
/2020 e do presente
Contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1- O pagamento será até o 30º (trigésimo) dia do protocolado da prestação dos serviços, após o atesto
pelo setor competente da CONTRATANTE, na Nota Fiscal.
2- A Nota Fiscal, deverá ser eletrônica e estar atestada pelo responsável da fiscalização do contrato, após
conferência, juntamente com UMA CÓPIA DO CONTRATO e as Certidões Negativas
Municipal, Estadual, Federal, INSS, FGTS e Trabalhista, sendo o depósito efetuado através de
ordem bancária, contra qualquer entidade bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isto
ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá
ser efetivado o crédito.
3- A CPS pagará pelos serviços contratados o valor descrito na proposta vencedora deste Pregão.
4- Antes do pagamento será verificada à regularidade da licitante vencedora perante as certidões negativas.
5- No caso de constatada a não regularidade da licitante vencedora nas certidões negativas, a mesma será
convocada para que regularize sua situação, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, prorrogáveis
por mais 05 (cinco) dias corridos, contados da notificação;
6- Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido o contrato poderá ser rescindido e a licitante
vencedora sujeita às multas estabelecidas neste Edital.
7- O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido
impostas em decorrência de inadimplência contratual.
8- Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pela
licitante vencedora e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o
problema seja definitivamente regularizado.
9- A CPS reserva-se o direito de suspender o pagamento se os produtos e serviços forem entregues em
desacordo com o Contrato.
10- Dos pagamentos devidos à licitante vencedora serão descontados os impostos e contribuições de
acordo com a legislação vigente.
11- No caso de atraso de pagamento, mediante pedido do interessado e desde que a CONTRATADA não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido poderá sofrer rejuste pela Média no
INPC e IGP-M, conforme artigo 36 do Decreto Municipal 1.991/2008.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, durante a vigência do contrato, exceto na hipótese
prevista no inc. I a VI do art. 81 da Lei Federal 13.303/16, devidamente comprovada.
O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e planilhas analíticas, que
comprovem a sua procedência, tais como: listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de
aquisição, matérias primas ou de outros documentos - julgados necessários – que embasaram a
oferta de preços por ocasião da classificação e os apurados no momento do pedido.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
1A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas
neste Edital ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das
sanções legais e responsabilidades civil e criminal, em harmonia com o que estabelece o art.
81 e seguintes do cap. IV da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores:
2A CONTRATADA estará sujeita à aplicação das seguintes penalidades, após regular apuração,
pelo descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos:
3multa moratória de 0,25 % (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia de atraso não justificado,
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456789-

10111213-

1415-

até o 5º (quinto) dia, e a partir do 6º (sexto) dia, 0,5% (meio por cento), contados desde o 1º
(primeiro) dia de atraso, a ser calculada sobre o valor total do item não fornecido, até o limite de
5% (cinco por cento).
a justificativa para eventual atraso, não se aplicando a multa referida no subitem anterior, só será
considerada em casos fortuitos ou de força maior, devendo ser apresentada por escrito.
na hipótese da não aceitação da justificativa do atraso, o valor das multas será deduzido da
importância a ser paga ao fornecedor.
Advertência;
Multa compensatória de 5% (cinco por cento) a ser calculada sobre o valor total da proposta, no
caso de ocorrer a recusa à contratação a que se refere o subitem 9, 10 e 11, ou pela rescisão deste
Contrato, por sua culpa, sem prejuízo das demais sanções;
Nesta hipótese, após apuração efetuada, e não ocorrendo o pagamento perante a CPS, o valor da
multa aplicada será cobrada judicialmente.
Caracterizar-se-a formal recusa à contratação, podendo a CPS, a seu exclusivo juízo, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse na
contratação, em igual prazo e atendidas todas as condições deste Edital para o fornecimento do
objeto ou então cancelar o item, as seguintes hipóteses:
Após decorridos 10(dez) dias da convocação da CPS sem que a licitante vencedora tenha retirado e
assinado o instrumento contratual;
Após decorridos 10 (dez) dias da assinatura do Contrato, sem que tenha iniciado o fornecimento do
objeto desta licitação, sem justificativa de atraso ou com justificativa de atraso não aceita.
As sanções previstas nos subitens 3 ao 7 poderão ser aplicadas em conjunto com as do subitem 13.
A licitante que, convocada dentro do prazo de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar documentos exigidos ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ficar
impedida de licitar e contratar com a COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS –
CPS, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das
demais cominações legais, conforme do Art. 83 e 84 da Lei 13.303/2016, sem prejuízo das
multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais.
Da sanção aplicada caberá recurso, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar
da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção.
A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir
ao recurso interposto eficácia suspensiva.

16CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO e RESCISÃO DO CONTRATO E
PROCEDIMENTOS
1 - A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de
sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato.
1.1 - decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado oficial para assinatura do
contrato, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito à
contratação e estará sujeita às penalidades previstas na CLÁUSULA OITAVA deste contrato.
2 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para assinatura do contrato ou
retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de
manutenção da habilitação, será aplicado o disposto no §4° do Atigo 30 do Decreto Municipal n°
8.490/14, com a convocação do licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta
classificada, obedecida às exigências de habilitação do Anexo IX, deste edital.
2.1 - O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva celebração do Contrato com o
Contratante, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelos licitantes, sem prejuízo da
aplicação das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os compromissos assumidos no
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certame.
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.
4 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será formalizado por escrito e
também integrará o Contrato.
5 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura e os preços firmados
contratualmente, nos termos do lance vencedor.
6 Não será exigida da(s) licitante(s) vencedora(s) prestação de garantia para a execução do objeto da
presente licitação.
7 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de
1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções
aplicáveis.
8 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo
à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrato.
9 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito
à prévia e ampla defesa.
10 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
12.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.3 Indenizações e multas.
12 Ensejarão rescisão contratual a subcontratação ou sub-rogação total ou parcial, do objeto contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO TERMO CONTRATUAL
1. O edital de Licitação PE n° /2020, bem como cópia da ata da sessão pública do Edital de licitação,
integra o presente contrato, independentemente de transcrição, para que sejam dirimidas
quaisquer dúvidas ou interpretações.
2. O instrumento contratual poderá ser alterado com fundamento nas disposições previstas no art. 81 da
Lei Federal 13.303/16 subsidiariamente art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
1- Conforme Decreto Municipal nº 1.991/2008, a gestão do contrato ficará sob responsabilidade do
Coordenador de Compras e Licitações da Companhia Pontagrossense de Serviços.
2- A responsabilidade pelo recebimento, fiscalização e controle dos materiais, ficará a cargo da
servidora a Eng(a). Civil Sra. JOSÉLIA RANIERI COGO, lotada na Companhia Pontagrossense
de Serviços.
3- Os fiscais de tudo darão ciência à empresa. O representante da Administração anotará em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
4- A presença da Fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições
técnicas, e na ocorrência desses fatores, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE.
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5- As decisões e as providências que ultrapassarem a competência da fiscalização serão
encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas
convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
2Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
3Informar qualquer dano, acidente ou avaria dos veículos à CONTRATADA
4Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre eventual irregularidade observada
no produto e/ou serviço entregue;
5A CONTRATANTE se obriga a efetuar os pagamentos regularmente, conforme disposição
Contratual.
CLÁUDULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS DA
CONTRATADA
1- Responsabilizar-se direta e integralmente pela instalação, configuração e manutenção dos
Equipamentos e outros meios necessários para funcionamento.
2- Manter todos os serviços e equipamentos, em perfeitas condições de funcionamento e uso, e
prestar toda assistência técnica sempre que solicitada ou que se constate sua necessidade. A
contratada fará todos os reparos, consertos ou reposição de peças ou equipamentos defeituosos(as).
3- Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas os chamados técnicos que forem feitos.
4- Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa no
cumprimento do contrato venha direta ou indiretamente provocar à Companhia Pontagrossense de
Serviços – CPS.
5- Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Companhia Pontagrossense de Serviços
– CPS
6- Garantir a qualidade dos serviços prestados.
7- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições técnicas, configurações mínimas de equipamentos, de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
8- Comunicar à Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS contratante no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas qualquer ocorrência anormal que se verifique com o bem/serviços contratados;
9- Aceitar a redução ou acréscimo de serviços e equipamentos, conforme a necessidade do Município
e as devidas adequações financeiras e legais contratuais;
10- Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária,
tributária, administrativa e civil decorrentes da execução do objeto desta contratação, sem exceção;
11- O não cumprimento de quaisquer obrigações pela Contratada não transfere à Administração
contratante a responsabilidade do respectivo ônus.
12- Observar e cumprir na execução do objeto contratual toda a legislação e normas técnicas oficiais
aplicáveis, sem exceção (seja Federal, Estadual ou Municipal).
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
1. A contratada deve instalar, nos veículos e máquinas, indicados pela CPS, os aparelhos de
gerenciamento e monitoramento via satélite em comodato e fornecer acesso via Web ao software de
28

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS
Av. Visconde de Taunay, 794 – Ronda
Ponta Grossa – PR
CEP: 84051-000 Fone: (42) 3026-1600 / FAX: (42) 3026-1615
C.N.P.J. 07.870.661/0001-17
www.cpspg.com.br
(Criada pela Lei Municipal nº. 8.418 de 29 de dezembro de 2005)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

gerenciamento, por meio do qual se obterá, no mínimo:
1.1) Web site (Monitoramento e Gestão) com acesso via usuário e senha:
- Possuir cadastro de usuários e senhas;
- Possuir cadastro de permissões de acesso;
- Possuir base cartográfica superior a 2.700 municípios brasileiros;
- Serviço disponível 24 horas;
- Armazenamento de dados por 90 dias;
1.2) Gestão de Veículos:
- Possuir cadastro de veículos com suas respectivas características;
- Permitir localizar a ultima posição de localização do veículo;
- Permitir a visualização dos veículos em mapas ou fotos georeferenciadas;
- Permitir a visualização do tempo em que o veículo ficou ligado e/ou parado;
- Permitir o bloqueio ou corte de combustível e/ou energia do veículo;
- Permitir acionar remotamente dispositivos do carro (sirene, luzes, etc.) e receber alerta de
acionamento pânico; - Possuir cadastro e controle de impostos do veículo;
- Possuir lançamentos de multas e recursos;
- Possuir relatórios de uso e condição dos veículos cadastrados.
1.3) Gestão de Rotas e Agendas:
- Possuir cadastro de rotas, viagens, roteiros e pontos de interesse;
- Permitir monitorar a velocidade com envio programado de e-mails;
- Permitir visualizar em mapa georeferenciado a rota percorrida pelo veículo;
- Possuir relatórios detalhados de rotas percorridas.
2 – Fornecer os equipamentos novos necessários á instalação do sistema de segurança eletrônica
da contratada em regime de comodato;
3 – Realizar a instalação dos equipamentos com técnicos próprios ou terceirizados, na sede do
município da empresa contratante, não gerando quaisquer custos diretos e indiretos ao contratante e
transtorno de deslocamento de veículos para prestação dos serviços.
4 – Fornecer chip de dados para telemetria.
5 – Disponibilizar equipe de plantão para atendimento e apoio 24 horas por dia.
6 – Fornecer informações e instruções necessárias para o monitoramento e rastreamento da frota
no controle de operações da logística.
7 – Consultoria para criação de central de monitoramento.
8 – Treinamento de pessoal para entendimento e operação de software;
9 – Acesso 24 horas por dia ao sistema através da internet.
10 – Acesso gratuito ao software para visualização do veículo em qualquer computador via
WEB.
11 – Localização via GPS/GPRS com mapas fotográficos, nomes de ruas, estradas dos veículos
da frota em tempo real.
12 – Disponibilizar a cerca eletrônica com geração de alarme em caso de desvio;
13 – Sistema de segurança (back-up) dos registros de todas as operações realizadas no software,
com permanência mínima de 100 (cem) dias;
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14 – Roteirização com inserção das marcas de GPS no mapa;
15 – Acompanhamento de eventos dos alertas ocorridos no histórico do veículo e/ ou maquinário.
16 – Detectado o extravio do veículo e/ou maquinário saindo da cerca eletrônica traçada pelo
cliente, a Central de Rastreamento será comunicada e tomará as ações cabíveis, inclusive se for o caso,
acionado a Polícia Militar;
17 – Fornecer os equipamentos necessários devidamente homologados pela ANATEL, com
opcional de bloquear o veículo e/ou maquinário através da solicitação do contratante que arcará com os
efeitos decorrentes desse serviço.
18 – Armazenamento de dados e área sem cobertura, bateria independente de longa duração.
19 – Gerar evento de início ou fim de parada (acusa que o veículo está parado com motor ligado)
em mapa e relatório;
20 – Disponibilizar alerta de desconexão de bateria para a Central; alarme de violação do
equipamento para a central; bateria de back-up com autonomia mínima de 04 (quatro) dias;
21 – Histórico de posições com visualização da trajetória no mapa de ate 100 (cem) dias.
22 – Relatar eventos de posição de localização, excesso de velocidade, pedido de posição
gerando relatórios e posicionamento no mapa;
23 – Geração de relatórios por evento em separado;
24 – Relatar evento de ignição desligada gerado relatório e posicionamento no mapa.
25 – Demonstrar mapas digitalizados das cidades;
26 – Fornecer atualizações periódicas do sistema, procurando sempre a otimização com
novidades e necessidades sem ônus.
27 – Possibilidade de cadastro de pontos de interesses e descrição dos mesmos nos relatórios de
transmissão e viagens.
28 – Geração de relatórios de viagem, descrevendo todos os eventos de liga/desliga a ignição,
tempo parado, quilometragem percorrida, tempo duração de cada viagem, rastro realizado em cada viagem
e a soma total do período descrito.
29 – Discriminar tempo parado, de término de uma viagem para o inicio da mesma subseqüente.
30 – Disponibilizar geração de relatórios de transmissões com possibilidade de filtros tais como:
status ignição, status de parado ou movimento, faixa de velocidade, proximidade ponto de referência,
excesso de velocidade, abandono de cerca virtual.
31 – Disparo de relatório gerencial semanal por email, com possibilidade de cadastro de até 05
emails para recebimento, discriminando o perfil de condução de cada veículo descrevendo a
quilometragem percorrida, percentual tempo parado ignição ligada, velocidade média trafegada.
32 – Ter busca de endereço e roteirização.
33 – Transmissões emitidas de 01 em 01 minuto com transmissão ligada e de 05 em 05 minutos
com transmissão desligada.
34 – Fornecer a manutenção dos rastreadores sem ônus durante a vigência do contrato na sede do
município do contratante, não gerando qualquer custo seja direto e indireto ao contratante e transtornos de
deslocamento de veículos para execução dos serviços.
35 – Manter a garantia total dos equipamentos instalados nos veículos em comodato pela
vigência do contrato.
39 – Repor equipamentos defeituosos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, para
qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente.
Por estarem de acordo, assinam o presente contrato.
Ponta Grossa, ___________________
CONTRATANTE

CONTRATANTE
CONTRATADA

ESTEMUNHAS:
________________________
NOME: NOME:
CPF/MF: CPF/MF:

________________________

ANEXO AO CONTRATO N° /2020 – RELAÇÃO DE VEÍCULOS
N° RENAVAM

CHASSIS

PLACAS

MODELO

IDENTIF.

01 85.036303-9

9BWBE72S75R512493

ACO1004

CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA
VW/13.180 (TOCO)

CPS 197

02 6713325221

98WZZZ379VT046939

AGX3190

PARATI

PM 520

34403212246297

AJD2797

CAMINHÃO M. BENZ/1111 (PIPA)

CPS 01 AI

04 22.975734-0 9BFYCEHV5ABB57741

ASY1935

CAMINHÃO MEC. OPERAC. FORD/CARGO
2422 E (USINA PMF)

CPS 188

05 22.970386-0 9BFYCEHV8ABB57748

ASY1937

CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO
2422 E

CPS 186

06 22.969747-0 9BFYCEHV0ABB57744

ASY1984

CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO
2422 E

CPS 187

07 22.976002-3 9BFYCEHV3ABB57737

ASY1994

CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO
2422 E

CPS 189

08 22.966351-6 9BFYCEHV1ABB57736

ASY2014

CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO
2422 E

CPS 190

09 71.979079-4

CWP7862

CAMIONETA CARROCERIA ABERTA
FIAT/STRADA WORKING

CPS 35

03

53072230-5

9BD278012Y2712373

10

7SG04718

RETROESCAVADEIRA CAT - RE 01

CPS 39

11

BKG01532

RETROESCAVADEIRA CAT - RE 02

CPS 37

12

CRS09085

ROLO COMPACTADOR - RC 04

CPS 38

13

5FM02649

MOTONIVELADORA

CPS 40
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14

XUG1803JHPB00113 R

MOTONIVELADORA

P 28

15

RETROESCAVADEIRA JCB

RE 03

16

RETROESCAVADEIRA JCB

RE 04

17

RETROESCAVADEIRA JCB

RE 05

18

RETROESCAVADEIRA JCB

RE 06

19 1106659713 9BGKS48UOHG178387

BDS 7J67

ONIX

LOC 01

20 1106084389 9BGKS48UOHG178412

BDS 7J65

ONIX

LOC 02

21 1106636446 9BGKS48UOHG189819

BDS 7J68

ONIX

LOC 03

22 1106661653 9BGKS48UOHG163446

BDT 2A47

ONIX

LOC 04

23 5359684759

AXI 3730

FIESTA FLEX

PM 618

9BFZF55A2E8037375

ANEXO IV
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DECLARAÇÃO FIRMANDO O CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DECLARAMOS sob as penalidades cabíveis e para fins de participação no procedimento
licitatório na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. ________, que esta empresa atende plenamente os
requisitos necessários à habilitação exigidos neste edital, para efeito do cumprimento ao estabelecido no
inciso VII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002.

Ponta Grossa (PR) em ____ de ______ de _______ .

_______________________________________________
Carimbo e Assinatura do Representante Legal

ANEXO V
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES
Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio da COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS,
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. ________, instaurado Companhia Pontagrossense de Serviços
- CPS, que:
a. assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
b. comprometemo-nos a fornecer os produtos contratados com alto grau de qualidade e perfeição
técnica;
c. comprometemo-nos a manter, durante a execução da relação jurídica ou nos termos da Nota de
Empenho, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem como entregar produtos de excelente qualidade, conforme
especificações contidas no Anexo I, deste Edital;
d. comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços
decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em
função de alterações da legislação correspondente, publicadas durante a vigência do Contrato;
e. temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do
Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do PREGÃO ELETRÔNICO nº. ________,
realizado pela COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Ponta Grossa (PR) em ...... de ................. de 2020

(Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente).

ANEXO VI
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DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

........................................................ inscrita no CNPJ n.º ....................., por intermédio de seu representante
legal, Sr. (a) .................................... portador (a) da Carteira de Identidade n.º ............................ CPF n.º
............................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido
pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva:
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz( ).

___________________________________________
Data
________________________________________
Representante Legal

ANEXO VII
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DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VEDAÇÕES LEGAIS DECORRENTES DO
EXERCÍCIO DE CARGOS PÚBLICOS E DE INEXISTÊNCIA DE GRAU DE PARENTESCO
IMPEDITIVO

Eu, _________________________________________, (nacionalidade) ______________________,
(estado
civil)
_______________________,
(profissão)
________________________________________________, RG nº
______________________,
CPF
nº
______________________,
(endereço)
________________________________________________, DECLARO para fins de cadastramento junto
a COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS, que não estou incurso em vedações
legais decorrentes do exercício de cargo, emprego ou função pública junto à administração pública direta
ou indireta das esferas Federal, Estadual, Distrital ou Municipal.
DECLARO, não possuir relação de parentesco com agentes políticos, no exercício do mandato, e
servidores ou empregados públicos, investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento da
COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS.
DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto no art. 299 do Código
Penal Brasileiro, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
DECLARO, por fim, que tenho ciência de toda a legislação aplicável.
Fica a CONTRATANTE autorizada a realizar diligências para verificar as declarações, documentos e
informações apresentadas, e a buscar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários para elucidar
informações contidas nos documentos apresentados, bem como autorizo quaisquer empresas, entidades
e/ou instituições mencionadas em qualquer documento, a fornecer toda e qualquer informação e/ou
declaração solicitada pela CONTRATANTE.
Ponta Grossa, _____ de __________________ de ________.

____________________________________________________
Assinatura do Declarante

ANEXO VIII
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DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio da
COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS.

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a
modalidade
PREGÃO
PRESENCIAL
n.º
_______,
instaurado
pela
COMPANHIA
PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Declaramos, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2.º e
Artigo 97 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Ponta Grossa (PR) em..............de.............................de 2020

__________________________________________________
(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)

ANEXO IX
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HABILITAÇÃO
1-

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Os documentos relativos à habilitação (Do item 1.1 ao 3.1), deverão ser enviados por email ao
pregoeiro no endereço (compras@cpspg.com.br), no prazo de até 2 horas após o encerramento da

disputa.
“Não serão aceitos documentos, declarações e proposta emitidas após data do certame”.
Os documentos originais, ou cópias autenticadas da Empresa vencedora deverão ser
encaminhados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual,
juntamente com a proposta de preços corrigida, para:
COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS
Endereço: Av. Visconde de Taunay, 794, Ronda, Ponta Grossa, PR;
Pregoeiro: A/C de João Alcione de Oliveira Sobrinho
E-mail: compras@cpspg.com.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br
Telefone: (42) 3026-1600 – Ramal 1608
São eles:
1.1- Registro comercial, no caso de empresa individual;
1.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
2.3- 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;
2.4- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
2.5- Certidão Negativa de Débito (CND) para com a Previdência Social (INSS);
2.6- Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela
Caixa Econômica Federal;
2.7- Prova de regularidade conjunta de Tributos Federais e da Dívida Ativa da União;
2.8- Certidão Negativa de Débito para com o Governo do Estado do domicílio ou sede a empresa;
2.9- Certidão Negativa de Débito para com o Município do domicílio ou sede da empresa;
2.10- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentação da Proposta;
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2.11- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 1.º de maio de 1943;
2.12- Declaração formal e expressa da proponente, de que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Artigo
7º da Constituição Federal, conforme em anexo, ou equivalente, conforme modelo sugestivo do
anexo VI;
2.13- Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que não está impedida de participar de licitação em
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou
municipal, e ainda declarar, quando de sua ocorrência, fatos supervenientes impeditivos da
habilitação de acordo com o modelo sugestivo constante no anexo VIII;
2.14- Declaração DE TODOS OS SÓCIOS, de que não possuem vedações legais decorrentes do
exercício de cargos públicos e de inexistência de grau de parentesco impeditivo, conforme modelo
sugestivo no anexo VII;
2.15- Declaração firmada por contador ou técnico em contabilidade, devidamente inscrito no Conselho
Regional de Contabilidade, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno
porte, CONFORME MODELO DE ANEXO X (COM FIRMA RECONHECIDA DO
CONTADOR DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA);
3- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
3.1- Apresentar, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídicade direito público ou privado, em papel timbrado, assinado pelo representante legal,
comprovando ter executado objeto igual ou similar ao deste Pregão;
4- OBSERVAÇÕES NECESSÁRIAS
4.1- Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias,
deverão ser autenticadas ou apresentados os respectivos originais para conferência pelo
pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, na sessão. Os documentos extraídos de sistemas
informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela
Administração.
4.2- A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender ao item 3.12, que possuir restrição em
qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previsto no item 2 (dois), deste edital, terá sua
habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade
em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.
4.3- O prazo, de que trata o item anterior, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o
transcurso do respectivo prazo.
4.4 Ocorrendo a situação prevista no item 3.10 a sessão do pregão será suspensa, podendo o pregoeiro
fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a
comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.
4.5- O benefício de que trata o item 3.10 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte, da
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apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
4.6- A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.10, implicará na inabilitação do
licitante e a adoção do procedimento previsto no item 17.2, sem prejuízo das penalidades previstas
neste edital.
4.7- O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.
4.8 Impedimentos conforme, Lei Federal 13.303/16, art.38.
Estará impedida de participar de licitações e de ser CONTRATADA pela empresa pública ou
sociedade de economia mista a empresa:
I – cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5%(cinco por cento) do capital social seja diretor ou
empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista CONTRATANTE;
II – suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;
III – declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está
vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da
sanção;
IV – constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
V – cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
VI – constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
VII – cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidônea , no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
VIII – que tiver,nos seus quadros de diretoria , pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma
natureza, de empresa declarada inidônea;
Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput:
I – à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em
procedimentos licitatórios, na condição de licitante;
II – a quem tenha relação de parentesco, até terceiro grau civil, com:
a)
dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista;
b)
empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam a
atuação na área responsável pela licitação ou contratação;
c)
autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja
vinculada.
III – cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu
vínculo com a respectiva empresa publica ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou
CONTRATANTE há menos de 06 (seis) meses.

ANEXO X
EDITAL DE LICITAÇÃO N° /2020
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP E DE
FATURAMENTO
Declaro (amos), (Nome da empresa), (CNPJ), estabelecida na _________________ (rua; nº e cidade), por
seu representante legal ___________ (nome do representante, nacionalidade, estado civil, profissão, RG,
CPF, endereço domiciliar), sob as penas de incorrer no artigo 90 da Lei 8.666/93, que a ora declarante está
classificada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor
Individual - MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), nos termos da LC
123/2006 e suas alterações, comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição
de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, nos
termos da lei.
Declaro (amos) sob as penas da lei e com a fé do grau do contador da empresa, o faturamento mensal e
acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício, que vem devidamente
assinado e COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, DO SÓCIO PROPRIETÁRIO E
CONTADOR (exceto para Microempreendedor Individual).
Ainda, declaro (amos) estar ciente de que serão realizadas auditorias, por amostragem, junto aos órgãos da
Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar a veracidade do enquadramento
como ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer responsabilização civil,
administrativa e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais legislações pertinentes.
Faturamento

R$

Faturamento

Janeiro/2018

Janeiro/2019

Fevereiro/2018

Fevereiro/2019

Março/ 2018

Março/ 2019

Abril / 2018

Abril / 2019

Maio / 2018

Maio / 2019

Junho / 2018

Junho / 2019

Julho / 2018

Julho / 2019

Agosto / 2018

Agosto / 2019

Setembro / 2018

Setembro / 2019

Outubro / 2018

Outubro / 2019

Novembro / 2018

Novembro / 2019

Dezembro / 2018

Dezembro / 2019
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Acumulado / 2018

Acumulado / 2019

E por ser a expressão verdade, firmo (amos) a presente.
_______________________________
Local e data
Sócio Proprietário:
__________________________________
CPF do declarante
Contador da ME/EPP:
__________________________________
CRC do declarante
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