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Pregão Presencial nº 002/2017 
Tipo de julgamento: menor preço global. 
 

 
Pregão Presencial para a contratação de 
empresa para aquisição de equipamen-
tos coletores de dados, material de con-
sumo e licença de uso de programa para 
efetuar a leitura de consumo de água no 
Município de Vespasiano Corrêa. 

 
 

MARCELO PORTALUPPI,Prefeito Municipal do município de Vespasiano Corrê-
a/RS, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 

14h00min, do dia 20 de janeiro de 2017, na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Mu-

nicipal, localizado na Av. Professor Sérgio BeninhoGheno, 1.046, Centro, nesta cidade de 

Vespasiano Corrêa/RS, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Porta-
ria nº 112/2016, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objeti-

vando a contratação de empresa paraaquisição de equipamentos coletores de dados, ma-
terial de consumo e licença de uso de programa para efetuar a leitura de consumo de 
água, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, e 

do Decreto Municipal nº 006/2006, de 13 de fevereiro de 2006, com aplicação subsidiária da 

Lei Federal nº 8.666/93. 
 
1 – DOOBJETO: 
1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para a aquisição 

de equipamentos coletores de dados, material de consumo e licença de uso de programa pa-

ra efetuar a leitura de consumo de água no Município de Vespasiano Corrêa.  

1.2. A descrição dos equipamentos, especificações técnicas, qualidade e quantidade 
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dos materiais a serem fornecidos constam no ANEXO I - Termo de Referência, o qual integra 

o presente edital. 

 
2 – DAAPRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
2.1. Para participação no certame, as licitadas, além de atenderem ao disposto no item 

7 deste Edital, deverão apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em 

envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 

01 e n° 02, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
----------------------------------------------------------------- 
AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
 

3 – DAREPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
3.1. As licitadas deverão apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, dire-

tamente, por meio de seu representante legal, comprovadamente, ou através de procurador 

regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido 

a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de do-

cumento de identidade. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser 

apresentada fora dos envelopes. 

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou asseme-

lhado, deverá apresentar: 

 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente re-

gistrado; 

 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de socieda-
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de comercial ou de sociedade por ações; 

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercí-

cio, no caso de sociedade civil; 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para e-

xercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos 

os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no país; 

 a.5) registro comercial, se empresa individual. 

b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma da outor-

gante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Códi-

go Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes pa-

ra a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar 

lance em licitação pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitada, 

comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prá-

tica de todos os demais atos inerentes ao certame.  

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá es-

tar acompanhado do ato de investidura da outorgante como representante legal da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma 

pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de 

qualquer uma, invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 

obrigatória à licitada fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes a licitação. 

3.5.A licitada deverá apresentar DECLARAÇÃO que atenda a todas as exigências do 

Edital e que possui todos os documentos válidos no envelope 02 – Documentação, sendo 

penalizada conforme item 15.1, alínea “a” do Edital, em caso do não cumprimento ao exigi-

do. 

3.6. Se a licitada não apresentar a declaração escrita, prevista no item 3.5, seu Repre-

sentante poderá fazê-la, de próprio punho, no momento do credenciamento. 

3.7. Se a licitada encaminhar sua proposta, e não se fizer representar no momento do 
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credenciamento, deverá encaminhar a declaração exigida no item 3.5 deste edital fora dos 

envelopes de habilitação e de propostas. 

3.8. Não apresentada a declaração exigida no item 3.5, a licitada será impedida de par-

ticipar da licitação. 
 
4 – DORECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença 

das licitadas e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, ini-
cialmente, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não se-

rá aceita a participação de nenhuma licitada retardatária. 

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão com-

provar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, 

bem como para a prática dos demais atos do certame. 

 
5 –DA PROPOSTA DE PREÇO: 
5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 30 (trinta dias), 

deverá ser apresentada em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última 

datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, 

sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 
a) razão social da empresa; 

b) descrição completa das peças e serviços ofertados; 

c) preçoglobal, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer 

vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, pre-

videnciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação, despesas 

com transporte ou terceirosas quais serão suportadas exclusivamente pela licitada vencedo-

ra. 

d) as microempresas e empresas de pequeno porte, que comprovadamente se enqua-

drarem na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, terão facultado o que dis-

põe o capítulo V da respectiva Lei, para fins de critério de desempate, e deverão apresentar 

declaração, firmada por contador ou certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, am-
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bas com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias do início da abertura da Ses-

são. 

e) O valor máximo aceitável pela administração municipal, para pagamento pela aqui-

sição do objeto desta licitação, será de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). 
 
6 – DOJULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, a autora 

da oferta de valor globalmais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela, poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens sub-

seqüentes, até a proclamação da vencedora.  

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 

anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer no-

vos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propos-

tas escritas.  

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos 

itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e 

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada 

em segundo lugar, até a proclamação da vencedora, sendo usado o redutor de 2% (dois por 

cento) sobre o valor do lance. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a pala-

vra à licitada, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Antes de iniciar os lances verbais as licitadas classificadas de conformidade com 

o item 6.1 e 6.2 terão prazo de 15 minutos para manterem contatos externos com relação aos 

preços. 

6.5.2. Após este prazo as licitadas não poderão mais manter contatos externos.   

6.5.3.Dada a palavra à licitada, essa disporá de 1 (um) minuto para apresentar nova 

proposta. 

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 2% (dois por cento) so-
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bre o valor global. 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente 

desistente às penalidades constantes no item 13 deste Edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, 

implicará na exclusão da licitada da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento 

de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que se-

rá considerado para efeito de ordenação das propostas. 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre 

a proposta escrita de menor preço global e o valor estimado para a contratação, podendo o 

pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoei-

ro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor 

preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente 

a respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. 

Será declarada vencedora a licitada que ofertar o menor preço global, desde que a proposta 

tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste Edital e seja compatível com 

o preço de mercado.  

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 

requisitos do item 5; 

b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifesta-

mente inexequíveis. 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 

direitos, sem previsão no Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no 

que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previs-
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tas no Edital. 

6.15. Da sessão pública do Pregão Presencial será lavrada ata circunstanciada, con-

tendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e 

verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para 

habilitação e os recursos interpostos. 

6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 

quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de 

licitações deste Município, conforme subitem 15.1 deste edital. 

6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data 

para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitadas presen-

tes. 

7 – DAHABILITAÇÃO: 
7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitada deverá apresentar, dentro do EN-

VELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 

7.1.1.Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02; 

7.1.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.3 – REGULARIDADE FISCAL: 
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município (alvará), 

se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitada, pertinente ao seu ramo de atividades; 

b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Dé-

bito de Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União, expedida pela Secreta-

ria da Receita), Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da licitada; 
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c) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

d) prova de regularidade de Débitos Trabalhistas, junto ao Tribunal Superior do Traba-

lho. 

7.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a 

apresentação do documento. 

Observação1: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadas-

tro esteja com o prazo de validade expirado, a licitada deverá regularizá-lo no órgão emitente 

do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabili-

tação (válido apenas para ME e EPP). 
7.2. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pe-

lo prazo de 5 (cinco) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitada retirá-lo, 

após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 
8 – DA ADJUDICAÇÃO: 
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitada que ofertar o 

menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a 

licitada e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitadas, na ordem de classi-

ficação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a res-

pectiva licitada declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamen-

te com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a 

vencedora e, a seguir, proporcionará às licitadas a oportunidade para manifestarem a inten-

ção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação expressa, imediata e 

motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

 
9 – DOSRECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
9.1. Tendo a licitada manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a in-
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tenção de recorrer, a mesma terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das 

razões de recurso. 

9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem 

como o registro de que todas as demais licitadas ficaram intimadas para, querendo, manifes-

tarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do 

prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na ses-

são pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou 

o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou 

fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsa-

bilidade daquele que houver dado causa à demora. 

 
10 – DOS PRAZOS E DA GARANTIA: 
10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 3 (três) dias 

úteis, convocará a vencedora para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contra-

tação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo 

mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do res-

pectivo prazo. 

10.3. O prazo de entrega dos equipamentos é de 15 (quinze)dias, a contar da assinatu-

ra do contrato.  
10.4. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do mesmo. 

 
11 –DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 
11.1. Os equipamentos deverão ser entregues no Centro Administrativo Municipal, sito 

à Av. Professor Sérgio B. Gheno, 1.046, Centro, Vespasiano Corrêa/RS. 

11.2. Para equipamentos fabricados no exterior deverá ser apresentada, no momento 

de sua entrega, a Declaração de Importação. 

11.3. O objeto da presente licitação será recebido: 
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I - provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a es-

pecificação; 

II - definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos, com a 

sua consequente aceitação. 

11.4. Ao serem entregues os bens, deverão ser entregues em embalagem(s) lacra-

da(s), além de serem disponibilizadas 02 (duas) bobinas de papel intactas, embaladas prefe-

rencialmente na embalagem original para fins de conferência do funcionamento dos bens. 

O teste será constituído de: 

I- Teste da função de comunicação de dados através de GPRS, WIFI, Bluetooth e 

USB; 

II- Teste de entrada de dados via teclado e tela touchscreen através do software forne-

cido pela empresa contratada; 

III- Teste de impressão através do aplicativo fornecido pela empresa de software con-

tratada para tal serviço; 

IV- Os Testes supra mencionados, deverão ser acompanhados por representantes da 

empresa fornecedora, empresa contratada para fornecimento do software e da Prefeitura de 

Vespasiano Corrêa; 

V- Será emitido Laudo de Aprovação do Funcionamento da Solução pelos responsá-

veis pelo recebimento dos equipamentos. 

VI- Somente após a realização dos testes de conferência, e treinamento dos servidores 

é que será considerado o recebimento definitivo. 

11.5. Serão rejeitados no recebimento, os materiais fornecidos com especificações di-

ferentes das contidas no objeto e das informadas na proposta, devendo a sua substituição 

ocorrer na forma e prazos definidos no edital. 

11.6. Constatadas irregularidades quanto à especificação do objeto, o Município pode-

rá rejeitá-lo, no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contrata-

ção, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese de substituição, a Licitante deverá 

fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco ) 

dias úteis, mantido o preço inicialmente contratado, sob o risco de sofrer as penalidades 

constantes neste edital. 
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12 – DO PAGAMENTO: 
12.1. O pagamento será efetuado contra empenho, até 30 (trinta) dias, após o recebi-

mento definitivo e emissão do Laudo de Aprovação do Funcionamento da Solução, por inter-

médio da tesouraria do Município e mediante apresentação da competente Nota Fis-

cal/Fatura. 

12.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visua-

lização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, 

a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e, posterior liberação do documento fiscal para 

pagamento. 

12.3.Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará 

a contratada com juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, pro rata. 
 
13. DO PRAZO E REAJUSTE 
13.1. O prazo do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura, prorrogá-

veis até o máximo de 60 (sessenta) meses, estando as partes de acordo, por meio de aditivo 

contratual. 

13.2. O valor contratado é fixo e irreajustável pelo prazo de duração do contrato, exce-

tuando a hipótese de manutenção do equilíbrio econômico financeiro decorrente de fato su-

perveniente desde que não contrário ao interesse público e ao princípio da economicidade, 

devidamente comprovado. 

13.3. No caso de haver a prorrogação do prazo do contrato, o valor do contrato será 

reajustável com base no IGPM/FGV, apurado no acumulado dos últimos 12 (doze) meses 

publicados antes da formalização da prorrogação. 

 
14 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
14.1.As despesas oriundas desta licitação serão cobertas pela seguinte dotação 

orçamentária: 

03- Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

01- Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

04.122.0003- Administração 
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1015- Equipamento e Material Permanente para a Administração Geral 

3.4.4.90.52.00000000- Equipamentos e Material Permanente  5008 
 
15– DASPENALIDADES: 
15.1.Pelo inadimplemento das obrigações, seja, na condição de participante do pregão 

ou de contratada, as licitadas, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor 

total da proposta; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do di-

reito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o 

valor do último lance ofertado; 

d) executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução 

e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

e) executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 dias, após os quais 

será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por 

cento) sobre o valor atualizado do contrato, até o limite de 5,0% (cinco por cento); 

f) inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante 

não adimplido do contrato; 

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Admi-

nistração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração 

de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administra-

ção Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

15.2.As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

15.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de li-

quidação qualquer obrigação financeira que for imposta à fornecedora em virtude de penali-

dade ou inadimplência contratual. 
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16– DASDISPOSIÇÕES GERAIS: 
16.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decor-

rentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao município de Vespa-

siano Corrêa, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, sito na Av. Professor 

Sérgio Beninho Gheno, nº 1.046,ou pelo telefone 51-3755-8079 ou 3755-8200, no horário 

compreendido entre as 8hs às16hs, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) 

dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

16.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao pre-

sente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, na Secre-

taria Municipal de Administração e Finanças. 

16.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização de ato do certame na data marcada, a data constante nesteEdital será transferida, 

automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado. 

16.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitadas façam constar na do-

cumentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

16.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão 

ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou 

por servidor, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de 

sistemas informatizados (Internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus da-

dos pela Administração. 

16.6. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conve-

niência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, 

sobre o valor inicial contratado. 

16.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

16.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, de-

vendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar 

(art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93). 

16.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Encantado-RS para dirimir quaisquer litígios o-
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riundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, 

por mais privilegiado que seja. 

16.10. Fazem parte do presente edital os seguintes anexos: 

16.10.1. Anexo I – Termo de Referencia 

16.10.2. Anexo lI – Minuta do Contrato; 

16.10.3. Anexo III - Modelo de Declaração de Preenchimento dos Requisitos de Habili-

tação; 

16.10.4. Anexo IV – Modelo de Credenciamento 

16.10.5. Anexo V – Modelo de Proposta Comercial 

16.10.6. Anexo VI – Modelo de Declaração de enquadramento como microempresa ou 

empresa de pequeno porto 

16.10.7. Anexo VII – Modelo de Declaração de menor 
 

 Vespasiano Corrêa/RS, 09 de janeiro de 2017. 

 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 
 
 

Regina Vescovi Daltoé 
Assessor Jurídico 

OAB/RS 93.109 
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ANEXO I 
 

TERMO TÉCNICO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO  
1.1. Aquisição de Coletor de Dados e Impressora Portátil para Emissão Simultânea de Contas 
de água; 
1.2. Aquisição de bobinas de papel térmico para impressão de contas de água. 
1.3. Instalação e Treinamento de programa aplicativo (software) para automatizar o processo 
de leitura, cálculo de consumo de água e emissão de contas de água. 
1.4. Manutenção Mensal de Software Aplicativo (Item 1.3) 
1.5. Etiquetas Aço Inox com Código de Barras 
 
2. DA ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO COLETOR DE DADOS 
PORTÁTIL  
2.1. Características de Resistência, Robustez e Ergonomia 
2.1.1. O coletor deverá vir identificado em sua carcaça com o número de série, marca e mo-
delo;  
2.1.2. Deverá estar certificado para resistir a quedas de, no mínimo, 1,2 metros no chão de 
concreto;  
2.1.3. Deverá possuir a classificação de selagem de IP54 ou superior;  
2.1.4. Deverá ser capaz de suportar temperatura em operação na faixa de 20º C negativos a 
60º C positivos e umidade até 95%;  
2.1.5. Não deverá ter em sua carcaça arestas cortantes ou parafusos salientes;  
2.1.6. O coletor equipado com os itens necessários para atender esta especificação e com 
sua bateria original deverá ter peso máximo de 195g, não estando incluídos nesta conta os 
acessórios de uso parcial, ou seja, carregador de bateria, base de conexão, cabos de cone-
xão, e outros.  
2.1.7. Cada coletor deverá ser disponibilizado acompanhado de capa de couro, com resistên-
cia mecânica e isolamento eletrostático, com alça de pulso;  
2.1.8. Integra o coletor todos os acessórios necessários a comunicação USB e dispositivo de 
recarga das baterias de energia;  
 
2.2. Processador e Memória Principal  
2.2.1. O processador do coletor deverá possuir clock mínimo de 1 GHz; 
2.2.2. A memória principal instalada deverá ter pelo menos 256 MB de memória RAM e 512 
MB de memória Flash não volátil;  
2.2.3. Deverá possuir slot livre para acréscimo de cartão de memória adicional micro SD;  
 
 
2.3. Baterias  
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2.3.1. Deverá possuir bateria recarregável de Lithium-Ion com capacidade suficiente para 
permitir autonomia mínima de 08 (oito) horas de utilização contínua do equipamento;  
2.3.2. Indicação de carga de bateria, para permitir ações de salvamento e/ou transmissão de 
dados;  
2.3.3. Após o esgotamento da bateria, o coletor não deverá perder nenhuma configuração, 
devendo também possuir proteção dos dados na substituição ou carregamento das mesmas.  
2.3.4. Deverá ser fornecido um carregador de baterias com alimentação 110/220 Vca por e-
quipamento, do tipo automático.  
2.3.5. O tempo máximo esperado para o restabelecimento completo da carga da bateria não 
deve ser superior a 6 (seis) horas.  
2.3.6. Deverá ser fornecido juntamente com o equipamento 01(Uma) bateria sobressalente 
Original. 
 
2.4. Teclado  
2.4.1. O coletor de dados deverá possuir teclado do tipo numérico com no mínimo 10 (dez) 
teclas físicas numéricas, além das teclas de função necessárias à operação do mesmo.  
2.4.2. O coletor de dados deverá possuir teclas de navegação direcional para cima, para bai-
xo, para direita e para esquerda;  
2.4.3. As teclas numéricas deverão ter dimensões mínimas de 9 x 5 milímetros e com espa-
çamento mínimo de 1 milímetro entre elas, de forma proporcionar produtividade e conforto 
dos usuários em sua utilização intensiva;  
 
2.5. Display de Cristal Líquido 
2.5.1. O coletor deverá possuir um display de cristal líquido colorido (TFT) com no mínimo 2.8 
polegadas e resolução mínima de 340 x 320 pixels;  
2.5.2. Deverá ser equipado com touch-screen que permita o acionamento de comandos e 
aplicativos através do toque na tela;  
2.5.3. Deverá ser equipado com dispositivo apontador para acionamento da tela, devidamente 
preso ao corpo do coletor;  
2.5.4. Deverá ser fornecido o driver do dispositivo touch-screen já configurado no Windows 
Mobile instalado no equipamento;  
2.5.5. O display deverá ter iluminação interna para que possa ser utilizado em período notur-
no ou em ambientes escuros;  
 
2.6. Captura de Imagens  
2.6.1. Deverá possuir um módulo ótico integrado, sem partes móveis, auto foco com LED fla-
sh, que permita a captura de imagens com resolução mínima de 640 x 480 pixels (VGA) e 
formato JPG, no mínimo;  
2.6.2. O dispositivo de captura deverá mostrar a imagem na tela do coletor antes da captura, 
possibilitando o enquadramento do objeto.  
 
2.7. Sistema Operacional  
2.7.1. O coletor deverá ser compatível e disponibilizado com uma cópia instalada e licenciada 
do sistema operacional Windows Mobile 6 ou superior compatível ao software;  
2.7.2. O sistema operacional de cada equipamento deve estar licenciado pelo fabricante, para 
uso do proponente;  
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2.8. Comunicação  
2.8.1. Deverá possuir interface de comunicação BLUETOOTH Classe II;  
2.8.2. Deverá possuir interface USB;  
2.8.3. Deverá possuir interface de comunicação AGPS;  
2.8.4. Deverá possuir interface de comunicação WIFI;  
2.8.5. Deverá possuir interface e capacidade de comunicação de telefonia GSM nas faixas de 
850MHz, 900MHz, 1800MHz e 1900MHz (Quadriband);  
2.8.6. O equipamento ofertado deverá estar de acordo com as normas técnicas e homologa-
ções da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações);  
2.8.7. A comprovação do item anterior se dará mediante Certificado de Homologação do E-
quipamento emitida pela ANATEL para as tecnologias exigidas neste termo de referência, a 
ser entregue juntamente com os equipamentos.  
 
2.9. Outras características:  
2.9.1. O coletor deverá possuir calendário e relógio internos, com sistema de manutenção da 
configuração durante a troca da bateria;  
2.9.2. O Coletor deverá possuir leitor de código de barras 1D integrado; 
 
 
2.10. Garantia  
2.10.1. O equipamento deverá possuir garantia total de 01 (um) ano, contado da data de re-
cebimento do mesmo, para mão de obra e reposição de materiais, inclusive bateria(s), senso-
res e peças móveis. Não estão incluídos neste item defeitos provocados comprovadamente 
por mau uso. Não se considera mau uso ocorrências previstas dentro do contido nos itens 
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.8.5  
 
 
3. DA ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DA IMPRESSORA PORTÁTIL  
3.1. Características da impressão  
3.1.1. Tecnologia do tipo térmica direta com capacidade para imprimir o código de barras no 
padrão FEBRABAN;  
3.1.2. Capacidade de impressão de no mínimo 400 contas em 8 horas;  
3.1.3. Capacidade para largura de papel de 25,4 a112 mm, largura de impressão 104mm; 
3.1.4. Resolução mínima de 200 DPI;  
3.1.5. Velocidade mínima de impressão: 3 polegadas por segundo;  
3.1.6. Sensor de detecção de posicionamento término de papel; 
 
3.2. Características Físicas  
3.2.1. Peso, com bateria e sem papel, de no máximo 600g.  
 
3.3. Conectividade  
3.3.1. Deve possuir interface USB (acompanhado de cabo);  
3.3.2. Deve possuir interface de comunicação sem fio do tipo Bluetooth, versão 1.2 ou superi-
or, com certificado de homologação especificamente para o produto, emitido pela ANATEL.  
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3.4. Memória interna  
3.4.1. Memória RAM de no mínimo 16 Mbytes 
3.4.2. Memória Flash de no mínimo 32 Mbytes 
 
3.5. Painel de controle  
3.5.1. O painel de controle da impressora deve possuir um indicador para visualização de in-
formações sobre o estado da impressão, mensagens de erros e nível da carga da bateria;  
3.5.2. Deve possuir tecla liga/desliga e botão para avanço do papel. 
 
 
3.6. Alimentação  
3.6.1. Bateria recarregável do tipo Lithium-Ion com duração da carga suficiente para operação 
por pelo menos 4 horas de uso contínuo; 
3.6.2. Cada impressora deve vir acompanhada de carregador de bateria com alimentação de 
110/220 Vca do tipo automático.  
3.6.3. O tempo máximo esperado para o restabelecimento da carga da bateria é de 2,5 horas.  
3.6.4. Deverá ser fornecido juntamente com o equipamento 01 (Uma) bateria sobressalente 
Original e uma doca de carga com seus respectivos acessórios.  
 
 
3.7. Resistência física  
3.7.1. Deve resistir a quedas de até 1,2 metros sobre o concreto;  
3.7.2. Deve ser homologada com no mínimo índice de proteção industrial IP54;  
3.7.3. Deverá ser capaz de suportar temperatura em operação na faixa de 10º C negativos a 
50º C positivos e umidade até 90%;  
 
3.8. Ergonomia  
3.8.1. Cada impressora deverá ser disponibilizada acompanhado de capa de couro, com re-
sistência mecânica e isolamento eletrostático, com alça regulável e cinta compatível para uti-
lização à tiracolo, para transporte do equipamento preso ao corpo, com ajuste de comprimen-
to;  
3.8.2. Não deverá ter em sua carcaça arestas cortantes ou parafusos salientes;  
 
3.9. Garantia  
3.9.1. O equipamento deverá possuir garantia total de 01 ano, contados da data de recebi-
mento do mesmo, para mão de obra e reposição de materiais, inclusive baterias, sensores, 
peças móveis (sistema de tração da bobina de papel e outros) e componentes do sistema de 
sensibilização do papel térmico. Não estão incluídos neste item produtos consumíveis (bobina 
de papel) e defeitos provocados comprovadamente por mau uso. Não se considera mau uso 
ocorrências previstas dentro do contido nos itens 3.1.2, 3.7.1, 3.7.2 e 3.7.3. 
 
 
4. DA HOMOLOGAÇÃO DA SOLUÇÃO  
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4.1. Adaptação do Programa Aplicativo e Homologação 
 
Até o 5° (quinto) dia útil após a publicação da classificação preliminar, deverá ser entregue pelo 
proponente classificado em primeiro lugar, arquivo digital compatível com o sistema de gestão 
pública do município, para que o mesmo seja enviado ao departamento técnico da empresa res-
ponsável pelo software a fim de emitir o Atestado de Compatibilidade entre os softwa-
res(Homologação).   
 
5. DA HOMOLOGAÇÃO PELA ANATEL DO COLETOR DE DADOS E IM-
PRESSORA  
Os equipamentos fornecidos deverão ser homologados pela ANATEL. 
 
6. DA ESPECIFICAÇÃO DAS BOBINAS DE PAPEL PARA IMPRESSÃO DE 
CONTAS.  
Bobina de papel térmico 104 mm x 235 mm, com tubete de 20 mmcom aproximadamente 90 for-
mulários de contas pré-impresso nas duas faces, conforme layout a ser fornecido pela Prefeitura 
Municipal de Vespasiano Correa. Quantidade – 20.000 formulários. 
 
7. ESPECIFICAÇÃO DO APLICATIVO PARA AUTOMAÇÃO DE LEITURA E 
EMISSÃO DE CONTAS DE ÁGUA. 
 
7.1 O programa aplicativo para automação do processo de leitura, cálculo do consumo e emissão 
de contas de água envolve seu desenvolvimento, e; 
7.2. Impressão de fatura instantânea com código de barras padrão FEBRABAN, incluindo impor-
tação e exportação de dados para o software utilizado pela Prefeitura; 
7.3.Cessão de uso do aplicativo para todos os coletores de dados adquiridos; 
7.4. Compatibilidade com o sistema operacional Windows Mobile 6, conforme item 2.7 deste Ter-
mo de Referência; 
7.5. Compatibilidade com os itens 2 e 3 deste Termo de Referência. 
7.6. Será feita uma avaliação da adequação e funcionalidade do sistema completo, conforme 
descrito no item 4 – Homologação da solução - deste Termo de Referência, envolvendo o leitor 
de código de barras, impressora térmica e programa aplicativo, com a homologação da solução, 
se aprovada, dentro dos parâmetros requeridos; 
7.7. O referido aplicativo deverá ser instalado em cada leitor de código de barras a ser adquirido, 
vindo acompanhado de treinamento para os funcionários do departamento de água do Município; 
7.8. Identificação da Unidade Consumidora:(Deve contemplar todas as opções abaixo) 
 - Através da utilização de rotas pré-programadas (Caso não exista uma rota definida, o aplicativo 
deve memorizar a ordem da primeira leitura da rota); 
- Através da leitura de código de barras padrão Code 128 (Vínculo Cadastro x Hidrômetro) 
- Pelo Nome de Rua, Numero do Imóvel ou Numero do Hidrômetro; 
 
7.9. Backup do banco de dados do Coletor – O Aplicativo deve gerar cópia de segurança do ban-
co de dados do coletor automaticamente no mínimo duas vezes por dia (Nos dias em que estiver 
em uso). O Arquivo deve ser salvo em mídia removível existente no coletor (Cartão Micro SD).  
7.10. Efetuar a transmissão das leituras já efetuadas parcialmente (mesmo não tendo finalizado 
uma determinada rota); 
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7.11. Armazenar no banco de dados de cada coletor, histórico de leitura dos últimos 12 meses; 
7.12. Imprimir na conta o histórico de consumo dos últimos 6 meses, com as seguintes informa-
ções: mês de consumo, quantidade consumida, dias de consumo, consumo médio; 
7.13. Visualizar na tela do coletor, no caso da leitura estar sendo executada pela ordem de rotas, 
a listagem de endereços em ordem de leitura, indicando assim ao leiturista, o próximo endereço a 
visitar; 
7.14. Campo próprio para selecionar e informar ocorrências durante a leitura em campo; 
7.15. Possuir rotina que verifique antes da impressão da conta, variações de consumo além do 
percentual informado(para mais ou para menos), tendo como base, a média dos últimos 06 me-
ses de consumo e em caso de variações do percentual configurado, o aplicativo deverá mostrar 
mensagem na tela com as informações envolvidas;  
7.16. Possibilidade de exclusão de registro de leitura permitindo nova leitura no mesmo dia; 
7.17. Imprimir em campo apropriado mensagem de débito configurável, caso o contribuinte pos-
sua débitos vencidos; 
7.18. Imprimir mensagem padrão - configurável. 
7.19. Em caso de faturas cadastradas em débito em conta, o aplicativo deverá identificá-las atra-
vés de uma mensagem impressa no campo destinado ao código de barras; 
7.20. A Fatura deverá ser impressa em formulário pré-impresso, cujo layout estará disponível ao 
classificado em primeiro lugar; 
7.21. O código de barras deverá ser no padrão FEBRABAN, com campos completamente configu-
ráveis; 
7.22. Após a conta ser impressa e entregue, o consumidor poderá paga-la imediatamente na rede 
bancária ou correspondentes bancários credenciados; 
7.23. O Aplicativo deverá imprimir em campo apropriado no formulário, informações sobre a Qua-
lidade da água fornecida aos consumidores, conforme determinação da ANVISA, bem como a 
data da realização da análise a ser impressa e a tabela comparativa dos valores com o padrão 
estipulado(referência); 
7.24. Prazo para instalação: 15 dias a contar da assinatura do contrato. 
 
8. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENCÃO MENSAL DE SOFT-
WARE APLICATIVO – ITEM 1.4 DO OBJETO. 
 

Manutenção mensal de Software Aplicativo (Item 7) utilizado para calculo e emissão de faturas 
instantâneas de água – em campo, incluídas atualizações quando lançadas, 01(uma) visita in loco 
por mês e renovação da licença de uso, necessárias para o bom funcionamento do mesmo, ga-
rantindo assim a ininterrupção do serviço. 

 
9. DA ESPECIFICAÇÃO DAS ETIQUETAS DE AÇO INOX. 
Etiqueta em Aço Inox 50mm x 20mm x 0,40mm com código de barras padrão EAN 128, gravado 
em baixo revelo por corrosão química, e deverá ter no mínimo 38mm x 8mm (c x a), e somente 4 
dígitos. 
O número deverá ser sequencial, e gravado também em baixo relevo por corrosão química na 
parte superior do código de barras, com quatro dígitos que vão de 0001 a 0500. 
Tamanho mínimo da fonte = 16 – Tipo Fonte = Arial ou Similar. 
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10. DOS QUANTITATIVOS  
10.1. A aquisição dos equipamentos, objeto 1.1 deste Termo Técnico de referencia será por con-
junto, composto de 1 coletor e 1 impressora. Os quantitativos de aquisição serão de 1 (um) con-
junto; 
10.2. A aquisição dos consumíveis, objeto 1.2 deste Termo de Referência, será de 20.000 formu-
lários, conforme especificações do item 6. 
10.3. A Instalação do Software, objeto 1.3 deste Termo de referência, será de uma Unidade, nos 
termos do Item 7. 
10.4. A Aquisição das etiquetas, objeto 1.5 deste Termo de referência será de 500 unidades, con-
forme especificação do item 9.  
 
 
11. DO LOCAL DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E CONSUMÍVEIS 
11.1. Os equipamentos e consumíveis adquiridos serão entregues no Centro Administrativo Muni-
cipal de Vespasiano Corrêa/RS, em até 05 (cinco) dias a contar da data da emissão da Ordem de 
Compra. 
 
 
12. DA DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  
Os equipamentos adquiridos serão distribuídos para utilização a critério do Município de Vespasi-
ano Corrêa. 
 
13. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.  
Os equipamentos que necessitarem dos serviços de manutenção corretiva, preventiva e/ou predi-
tiva, observarão o Termo de Garantia dos mesmos. 
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ANEXO II 
 

MINUTA DE CONTRATONº XXX /2017 
 
 Que fazem o Município de Vespasiano Corrêa/RS, Entidade de Direito Público, inscrita 
no CNPJ sob nº 01.611.117/0001-74, localizada na Av. Professor Sérgio Beninho Gheno, 
1.046, neste município, representada por seu Prefeito Municipal, Sr. MARCELO PORTALUP-
PI, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Vespasiano Corrêa/RS, de ora 
em diante denominado simplesmente de CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa 
..............,             inscrita no CNPJ sob nº ..........., estabelecida na Rua ............ , na cidade de 
............, neste ato representado por ...........,   comerciante, inscrito no CPF sob nº .................,   
para efeitos do presente, denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista a Adju-
dicação  da licitação para aquisição  de equipamentos coletores de dados, material de con-
sumo e licença de uso de programa para efetuar a leitura da água no Município de Vespasia-
no Correa, conforme Edital nº 005/2017 e Pregão Presencial nº 002/2017, e de conformidade 
com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante o estabelecimento das se-
guintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA JUSTIFICATIVA 
1.1. O presente instrumento, em razão de seu objeto, o qual segue explicitado na cláusula 
segunda deste contrato, em atendimento a tudo quanto exposto na Lei 8.666/93, foi precedido 
de procedimento Licitatório, na modalidade Pregão Presencialnº 002/2017, tipo menor preço 
Global. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
2.1. É objeto do presente procedimento licitatório, modalidade Pregão Presencial, tipo menor 
preço global, a aquisição de equipamentos coletores de dados, material de consumo e licença 
de uso de programa para efetuar a leitura da água no Município de Vespasiano Correa. 
2.2. Faz parte deste contrato o Termo de Referência constante no Anexo I do Edital de Licita-
ção PPnº 002/2017, independente de transcrição. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA:DOS QUANTITATIVOS, DO PREÇO, FORMA DE 
PAGAMENTO E REAJUSTE 
3.1O valor global do presente contrato, incluídos todos os encargos, custos diretos e indire-
tos, inclusive tributos, fretes, contribuições sociais e encargos trabalhistas é de 
R$_____(____). Este valor é distribuído entre equipamentos, consumíveis e manutenção 
mensal conforme quadro abaixo: 
 
 
 
 
 

I-

tem 

Qtde Unid Descrição do bem Marca Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
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1 1 UN Coletor de Dados    
2 1 UN Impressora Portátil p/ Emissao 

simultânea de Contas de Agua 
   

3 20.00
0 

UN Formulários Pré Impresso p/ e-
missão das Faturas de Agua 

   

4 1 UN Aquisição e instalação de pro-
grama aplicativo (software) para 
automatizar o processo de leitura, 
cálculo de consumo de água e 
emissão de contas de água. 
 

   

5 5 me-
ses 

Manutenção Mensal de Software 
Aplicativo  

   

6 500 UN Etiqueta de Aço Inox com Códi-
gos de Barras 

   

 
3.2. O pagamento dos equipamentos e consumíveis será realizado após 10 dias do recebi-
mento definitivo e emissão do Laudo de Aprovação do Funcionamento da Solução. 
3.3. O pagamento da manutenção mensal do Software será realizado até o10º  dia do mês 
subsquente ao serviço executado. 
3.4. As Notas Fiscais/Faturas emitidas pelo licitante vencedor deverão conter, em local de 
fácil visualização, a indicação do número deste Pregão  
Presencial, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do objeto e posterior liberação do do-
cumento fiscal para pagamento. 
3.5. O valor contratado é fixo e irreajustável pelo prazo de duração do contrato, excetuando a 
hipótese de manutenção do equilíbrio econômico financeiro decorrente de fato superveniente 
desde que não contrário ao interesse público e ao princípio da economicidade, devidamente 
comprovado. Fica assegurada a correção monetária na hipótese de prorrogação, nos termos 
do item 13.3 do edital. 
 
CLÁUSULA QUARTA:DOS PRAZOS, ENTREGA E RECEBIMENTO 
4.1. O prazo máximo para a entrega dos equipamentos,consumíveis  e instalação do software 
nos equipamentos é de 15  (quinze) dias a contar da assinatura do contrato. 
4.2. Os equipamentos deverão ser entregues sede da Prefeitura Municipal, sito à Av Profes-
sor Sérgio B. Gheno. 1046, Centro, Vespasiano Correa/RS. 
4.3. Para equipamentos fabricados no exterior deverá ser apresentado, na entrega dos equi-
pamentos a Declaração de Importação. 
4.4 - O objeto da presente licitação será recebido: 
I - provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especifica-
ção; 
II - definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos, com a sua 
consequente aceitação. 
4.5 - Ao serem entregues os bens, deverão ser entregues em embalagem(s) lacrada(s) e ru-
bricada(s), além de ser disponibilizados duas bobinas de papel intactas, embaladas preferen-
cialmente na embalagem original para fins de conferência do funcionamento dos bens. 
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O teste será constituído de: 
I- Teste da função de comunicação de dados através de GPRS, WIFI, Bluetooth e USB; 
II- Teste de entrada de dados via teclado e tela touchscreen através do software fornecido 
pela empresa contratada; 
III- Teste de impressão através do aplicativo fornecido pela empresa de software contratada 
para tal serviço; 
IV- Os Testes supra mencionados, deverão ser acompanhados por representantes da empre-
sa fornecedora, empresa contratada para fornecimento do software e da Prefeitura de Vespa-
siano Correa; 
V- Será emitido Laudo de Aprovação do Funcionamento da Solução pelo Diretor do Departa-
mento de Informática e Sistemas. 
VI- Somente após a realização dos testes de conferência e treinamento dos servidores é que 
será considerado o recebimento definitivo. 
4.6 - Serão rejeitados no recebimento, os materiais fornecidos com especificações diferentes 
das contidas no objeto e das informadas na proposta, devendo a sua substituição ocorrer na 
forma e prazos definidos no edital. 
4.7 - Constatadas irregularidades quanto à especificação do objeto, o Município poderá rejei-
tá-lo, no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la. 
em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02(dois) dias úteis, 
mantido o preço inicialmente contratado, sob o risco de sofrer as penalidades constantes nes-
te instrumento. 
 
CLÁUSULA  QUINTA:DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1. Em razão do presente instrumento, a empresa CONTRATADA se obriga a: 
I. Fornecer os equipamentos, materiais consumíveis e software conforme especificado no Edi-
tal e Termo de Referência. 
II. Prestar garantia mínima dos equipamentos coletores de dados e impressoras portáteis por 
período mínimo de 01 (um) ano, contado do recebimento definitivo do mesmo, para mão de 
obra e reposição de materiais, inclusive bateria(s), sensores e peças móveis. Não estão inclu-
ídos nessa cláusula defeitos provocados comprovadamente por mau uso conforme 
especificado no Termo de Referência do Edital nº 005/2017 e Pregão Presencial nº 002/2017. 
III. Fornecer equipamentos homologados junto à ANATEL. 
IV. Fornecer treinamento para os Servidores do Departamento da Água do Município. 
V. Caso o Município venha a efetuar a troca do Software de Gestão Financeira, a Contratada 
deverá realizar as alterações necessárias para a transferência de informações entre o softwa-
re de geração de contas de água e o novo aplicativo sem ônus ao Município, e em prazo má-
ximo de 15 (quinze) dias. 
 
CLAUSULA SEXTA:OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
6.1. Em razão do presente contrato, o CONTRATANTE se obriga a: 
I- Efetuar o pagamento ajustado; 
II - Fiscalizar a execução deste contrato; 
III - Atestar nas notas fiscais/ faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação 
 
CLÁUSULA SETIMA:DA RESCISÃO 
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7.1. Constituem motivos para a rescisão do Contrato, aqueles previstos no artigo 78 da Lei 
Federal nº 8.666, cabíveis a sua ocorrência por ato unilateral do CONTRATANTE, por ajuste 
das partes ou em razão de decisão judicial. 
7.2. Ocorrendo rescisão por tipificação dos incisos I a XI do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, 
a empresa CONTRATADA não terá direito a nenhuma indenização. 
7.3. Dando-se a rescisão em razão do previsto nos incisos XII a XVII artigo 78 da Lei Federal 
nº 8.666, a empresa CONTRATADA fará jus aos pagamentos devidos pela correta execução 
do ajuste até a data da sua rescisão 
7.4. As multas a que iludem não impedem que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o 
presente Contrato. 
7.5. Ficam, desde já, reconhecidos os direitos da administração em caso de rescisão adminis-
trativa conforme previsão contida no artigo 77 da Lei de Licitações. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1. As despesas com execução do presente Contrato correrão à conta das seguintes 
Dotações Orçamentárias: 
03- Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
01- Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
04.122.0003- Administração         
1015- Equipamento e Material Permanente para a Administração Geral 
3.4.4.90.52.00000000- Equipamentos e Material Permanente  5008 
 
 
CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES 
9.1. Em caso de inadimplemento, parcial ou total do presente contrato pela contratada, ser-
lhe-á aplicada, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93, 
ressarcimento de eventuais perdas e danos, além de não isenção da responsabilidade crimi-
nal, as seguintes penalidades: 
 
a) Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 20 (vinte) dias, após o 
qual será considerado inexecução contratual; 
 
b) Multa de 20% (vinte por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada ou 
não com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Admi-
nistração pelo prazo de 01 (um ano); 
 
c) Multa de 30 % (trinta por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada ou não 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Adminis-
tração pelo prazo de 02 (dois anos). 
Parágrafo Único: Se, passados 20 (vinte) dias do prazo de entrega, o vencedor não entregar 
os produtos, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classifica-
ção crescente de preços propostos e aceitáveis, em igual prazo, ou então revogará a licita-
ção, sem prejuízo da aplicação da pena de multa. 
 
d) Em caso de multa, é assegurado ao contratante, o direito de deduzir o valor das mesmas 
de qualquer pagamento a que fizer jus a contratada, cobrá-la 
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administrativamente ou por via judicial.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO 
10.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Encantado/RS, para dirimir quaisquer dúvidas 
relativas ao cumprimento do instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
E por estarem assim justas e acertadas, foi elaborado o presente Contrato em 02 (duas) vias 
de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado 
conforme, perante duas testemunhas a tudo presente, vai pelas partes assinado as quais se 
obrigam a cumpri-lo. 

Vespasiano Corrêa – RS, ... de .................. de 2017. 

_______________________   ___________________________ 
Marcelo Portaluppi    ............................................................ 
CONTRATANTE     CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
 
_______________________   _______________________ 
Plinio Portaluppi     Ronaldo Dachery 
CPF nº 330.022.580/91    CPF nº 469.342.860/49 
 
__________________ 
Regina Vescovi Daltoé 
Assessor Jurídico 
OAB/RS 93.109 
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ANEXOIII 

 
 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITA-
ÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 

 
 
 
 

 
 
..........................................................,CNPJNº..............................., sediada na 
................................ ..............................................................................,                      , declara, 
sob as penas da Lei,  que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de que tem pleno 
conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital nº 005/2017 
e do Pregão Presencial nº 002/2017 e seus anexos , ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 
 
 

 
________________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob nº ____________________, sediada na _________________________, neste ato 
representada pelo (a) Sr(a) _________________________________, portador da cédula de 
identidade RG _________________, residente e domiciliado na 
_____________________________, inscrito no CPF sob o nº _______________, detentor de 
amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins licita-
tórios, confere-os à ______________________________, portador da cédula de identidade 
RG ____________________________, e inscrito no CPF sob o nº 
________________________ com o fim específico de representar a outorgante perante o 
Município de Vespasiano Corrêa/RS, no Pregão Presencial nº 002/2017, podendo assim reti-
rar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, 
e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar 
compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cum-
primento do presente mandato. 
 

 
________________, ___ de ____________ de _____. 

 
____________________ 

Outorgante (reconhecer firma) 
____________________ 

Outorgado 
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ANEXO V 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 

Ào 
Município de Vespasiano Corrêa/RS 
A/C: Sr. Pregoeiro 
Prezado Senhor, 
A empresa .................................., com sede na Rua/Av. ....................................., inscrita no 
CNPJ sob o nº .................................................., abaixo assinada por seu representante legal, 
interessada na participação do presente pregão, propõe a esse Município o fornecimento do 
objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes 
condições: 

I-

tem 

Qtde Unid Descrição do bem Marca Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1 UN Coletor de Dados    
2 1 UN Impressora Portátil p/ Emissão 

simultânea de Contas de Água 
   

3 20.00
0 

UN Formulários Pré Impresso p/ 
emissão das Faturas de Água 

   

4 1 UN Aquisição e instalação de pro-
grama aplicativo (software) pa-
ra automatizar o processo de 
leitura, cálculo de consumo de 
água e emissão de contas de 
água. 
 

   
 
 
 
 
 

5 5 me-
ses 

Manutenção Mensal de Softwa-
re Aplicativo  

   

6 500 UN Etiqueta de Aço Inox com Có-
digos de Barras 

   

   VALOR GLOBAL DA PRO-
POSTA (R$) 

   

 
• Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas deter-

minações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os 
custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros.  

Data: _____________________ 
Assinatura: ________________ 

Nome do Representante Legal do Proponente:___________________ 
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Carimbo do CNPJ 

ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EM-

PRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 
 

(NOME DA EMPRESA) _____________________________________________ CNPJ 
n°_________, (ENDEREÇO COMPLETO) ____________________________________, de-
clara, sob as penas da lei, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Com-
plementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que: 
a) se enquadra como MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME/EPP); 
b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do art. 
3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006; 
c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da obrigatorie-
dade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

Local e Data 
(Com data não superior a 60 (sessenta) dias da sessão) 

 
 

_______________________________________________ 
OBS:ASSINATURA, CPF E CRC DO CONTADOR DA LICITANTE. 

 
 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
 

APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM OS DOCUMENTOS 

DE CREDENCIAMENTO (PREGÃO PRESENCIAL). 
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ANEXO VII 
 

MODELO “DECLARAÇÃO MENOR” 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

REF: IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃ0 
 
---------------------, inscrito no CNPJ nº----------, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)----------------, portador da Carteira de Identidade nº-------------- e do CPF nº---------------
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (). 
                 -------------------------  
                      Data 
                 --------------------------  
                  Representante legal 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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