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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018 
 

(Protocolo n.º 15.183.955-0) 
 

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  
(Lei Complementar Federal n.º 123/2006) 

 
  
 
 
Objeto – Contratação de empresa especializada em Serviços de Rastreamento Veicular, abrangendo 
monitoramento via internet, implantação de sistema de acompanhamento, localização automática de 
26 (vinte e seis) veículos e prestação de serviço de posicionamento por satélite (GPS), em tempo 
real e ininterrupto, identificador de condutor, para o controle de veículos da frota do Serviço Social 
Autônomo - PARANACIDADE, equipamentos a título de comodato, componentes e licença de uso 
de software e os respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e 
garantia de funcionamento, que atenda as exigências do edital e Anexo I. 
 

 

 
Valor Máximo – R$ 39.546,00 (trinta e nove mil e quinhentos e quarenta e seis reais) pelo período 
de 12 (doze) meses. 
 
 
 
Recebimento das Propostas de 22/08/18 à 03/09/2018, às 10:00 horas. 
 
 
 
 
Abertura das Propostas -    03/09/2018, às 10:00 horas. 
 
 
 
 
Início da Sessão de Lances –    03/09/2018, às 10:30 horas. 
 
 
 
 
Formalização de Consultas – por meio do e-mail patricia@paranacidade.org.br ou do telefone (41) 
3350-3349 com Patrícia. 
 
 
 
 
Referência de Tempo - Para todas as referências de tempo deste Pregão Eletrônico prevalecerá 
sempre o horário de Brasília. 
 
 
 
 
 
 

mailto:patricia@paranacidade.org.br


 
 

2 
 

1 - PREÂMBULO   
1.1 O Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, por meio do Pregoeiro nomeado conforme 
Portaria nº 010/SUP/18, torna público que realizará no dia 03 de setembro de 2018, às 10:30 
horas, mediante a utilização de recursos da Internet – sistema Licitacoes-e, o Pregão Eletrônico 
n.º 09/2018 - tipo menor preço, objetivando a contratação de microempresa ou empresa de pequeno 
porte para a prestação de serviços de Rastreador Veicular em 26 (vinte e seis) Veículos da frota do 
Paranacidade, de acordo com o termo de referência e seus anexos.  
1.2 O Edital está disponível para “download” no site licitacoes-e (http://www.licitacoes-e.com.br/) e 
PARANACIDADE (www.paranacidade.org.br). 
1.3 Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro do PARANACIDADE, mediante a inserção e o 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema Licitacoes-e, e realizados em 
sessão pública, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas 
fases. 
1.4 A presente licitação reger-se-á pelas disposições deste Edital e de seus Anexos, da Lei Estadual 
n.º 15.608/2007, da Lei Federal n.º 10.520/2002 e da Lei Complementar Federal n.º 123/2006, do 
Decreto Estadual n.º 4.880/2001, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e demais 
instrumentos legais pertinentes. 
1.5 O valor máximo desta licitação é de R$ 39.546,00 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e 
seis reais) pelo período de 12 (doze) meses. As despesas decorrentes serão custeadas por recursos 
do PARANACIDADE.  
1.6 O prazo para impugnação e pedidos de esclarecimentos deste instrumento convocatório inicia 
no primeiro dia da publicação do Edital e termina no segundo dia útil que antecede a sessão 
pública, por qualquer cidadão ou licitante. As razões e justificativas da impugnação deverão ser 
protocoladas no PARANACIDADE sito à Rua Deputado Mário de Barros, n.º 1290 – Ed. Caetano 
Munhoz da Rocha – 1º andar, Centro Cívico – CEP n.º 80530-913; no horário compreendido entre 
08:00 (oito) e 17:00 (dezessete) horas nos dias úteis ou por meio do e-mail 
patricia@paranacidade.org.br. O Pregoeiro e equipe de apoio devem decidir sobre a petição 
obedecendo o contido no inciso III, do Art. 54, da Lei Estadual nº 15.608/07. 

1.6.1 As respostas aos esclarecimentos ou impugnações serão divulgadas em campo 
específico no site licitacoes-e (http://www.licitacoes-e.com.br/), juntadas ao processo e, em 
caso de acolhimento, caso necessário, será designada nova data para a realização do 
certame. 
1.6.2 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 
processo licitatório. 

1.7 O pedido de vistas ao processo deverá ser formalizado, mediante protocolo de correspondência, 
endereçado ao Coordenador da Disputa, no endereço citado no item 1.6. Caso seja solicitada 
fotocópia do processo, o interessado deverá arcar com os custos de reprografia (R$ 0,12 – doze 
centavos – por folha do processo). 
 
2 - DOS ANEXOS 
Integram este Edital, além das condições específicas, os seguintes anexos: 
2.1 Anexo I – Termo de Referência; 
2.2 Anexo II – Modelo de Proposta de Preço; 
2.3 Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de 
Habilitação e de não utilização de mão de obra de menores; 
2.4 Anexo IV –Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
2.5 Anexo V – Declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes 
impeditivos da habilitação; 
2.6 Anexo VI – Minuta do Contrato. 

 
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1 Somente poderão participar da presente licitação as Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte ou equiparadas que atenderem a todas as exigências deste Edital e seus Anexos, e cujo ramo 
e finalidade de atuação sejam pertinentes ao objeto deste Edital, e constem no Contrato social 
ou equivalente, e/ou cartão de CNPJ, sendo que a participação dar-se-á mediante a digitação da 

http://www.paranacidade.org.br/
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chave de identificação e da senha pessoal da licitante credenciada no sistema Licitacoes-e, com o 
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio eletrônico, 
observados a data e o horário limite estabelecidos na primeira folha deste Edital, desde que não 
estejam inclusas nas situações especificadas no item 3.2. 

3.1.1 A informação da chave de identificação e da senha deverá ser feita na página inicial do 
Licitacoes-e (www.licitacoes-e.com.br <http://www.licitacoes-e.com.br />), na opção “Acesso 
Identificado”. 

3.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do Pregão Eletrônico os interessados que se 
enquadrem em uma ou mais das situações especificadas a seguir: 
a) Constituídas sob a forma de consórcio; 
b) Que, embora qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, incidam em 
qualquer das vedações do Art. 3°, §4°, da Lei Complementar n.° 123/2006; 
c) Que estejam em falência, dissolução ou liquidação; 
d) Inclusa no Art. 9º da Lei Federal n.º 8.666/1993; 
e) Suspensa ou declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou 
indireta, Municipal, Estadual ou Federal; 
f) Licitantes que mantenham sociedade ou participação com servidor(es) ou dirigente(s) que 
esteja(m) ligado(s) a qualquer um dos órgãos envolvidos no processo em análise. Considera-se 
participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza, comercial, econômica, financeira 
ou trabalhista; 
g) Estejam em situação irregular perante a Fazenda Pública, em qualquer esfera da 
Administração, TST e FGTS; 
h) Estejam em situação irregular perante o Cadastro Informativo Estadual – Cadin Estadual, 
conforme Lei Estadual n.º 18.466/2015, regulamentado pelo Decreto Estadual n.º 1933/2015. 
3.3 A participação no certame implica o pleno conhecimento da licitante de que deverá atender todas 
as exigências de habilitação definidas neste Edital, sob as penas da Lei. 

3.3.1 A licitante deve manifestar em campo apropriado do sistema eletrônico, o pleno 
conhecimento, anuência e atendimento às exigências previstas no Edital e de sua habilitação. 
3.3.2 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos do Edital e da sua habilitação 
sujeitará a licitante às sanções administrativas previstas neste instrumento convocatório. 

3.4 Caberá às licitantes ou a seus representantes acompanhar as operações no sistema Licitacoes-
e durante a sessão pública do Pregão, bem como, durante todo o julgamento do mesmo, ficando 
responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócio diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema, ou pela sua desconexão ao mesmo. 
 
4 - DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITACOES-e 
4.1 Os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão obter, previamente, o acesso ao 
sistema Licitacoes-e (www.licitacoes-e.com.br) junto às agências do Banco do Brasil sediadas no 
País. Este acesso se dá mediante chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis). As 
instruções para operar o sistema encontram-se na página inicial do mesmo. 
4.2 A chave de identificação e a senha, terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em 
qualquer Pregão Eletrônico efetuado no sistema Licitacoes-e. 
4.3 A chave de identificação e a senha, poderão ser canceladas, a qualquer tempo, por solicitação 
do credenciado ou por iniciativa fundamentada do PARANACIDADE. 
4.4 É da responsabilidade exclusiva do credenciado o sigilo da senha e do seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, bem como a capacidade técnica para 
realização das transações inerentes à modalidade. 
4.5 As licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao 
órgão provedor do sistema eletrônico, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis da data de realização 
do Pregão. 
4.6 O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema Licitacoes-e implica 
na responsabilidade legal por todos os atos praticados e na capacitação técnica para a realização 
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico, conforme o disposto no inciso V, do artigo 60, da Lei 
Estadual nº 15.608/2007. 
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5 - DO PROCEDIMENTO 
5.1 Todas as referências de tempo do Edital, Avisos e durante a Sessão Pública, observarão, 
obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF, e, dessa forma, serão registrados no sistema eletrônico 
e na documentação relativa ao certame. 
5.2 No sistema Licitacoes-e, após a criação do processo licitatório, o mesmo passa a ser identificado 
por número próprio a localizar-se no MENU “ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS”, no dia e horário 
previstos, conforme publicado oficialmente, o sistema passa a classificar a licitação em “ABERTURA 
DE PROPOSTAS”, nessa fase é permitido ao Pregoeiro avaliar a aceitabilidade das mesmas. Em 
seguida, a licitação, assume o status de “PROPOSTAS ABERTAS”, momento em que será autorizado 
a iniciar a sessão pública do Pregão Eletrônico. 
5.3 A etapa de lances será iniciada, somente após a sala de disputa ser aberta pelo Pregoeiro. A 
cada lance ofertado, as participantes serão informadas, em tempo real, de seu recebimento, 
respectivo horário de registro e valor. O sistema não identificará o autor dos lances aos participantes 
da disputa, nem mesmo ao seu Coordenador. Para demais informações, a licitante deve clicar no 
botão “Detalhes Disputa”, localizado no canto superior direito da tela do lote em disputa. 
5.4 As licitantes poderão enviar lances com valores superiores ao menor lance registrado, desde que 
seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote, disputando 
assim os demais lugares de classificação. 
5.5 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
5.6 O tempo normal de disputa será controlado e encerrado pelo Pregoeiro, mediante aviso de 
fechamento iminente emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período aleatório de 
tempo de até 30 (trinta) minutos, de nome randômico, determinado pelo sistema, para lances 
adicionais. Findo este período, será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
5.7 O tempo normal de disputa será fixado, controlado e encerrado pelo Pregoeiro. Após a finalização 
desse tempo, a disputa entra na fase randômica, ou seja, o sistema abre um tempo aleatório, sem 
interferência do Pregoeiro, com encerramento imprevisto. 
5.8 Ao término da disputa de lances, o sistema informará o lance final de menor preço, abre chat de 
mensagem para considerações finais pelo Pregoeiro, o qual deve registrar alguns avisos quanto a 
prazo para entrega de documentação e/ou amostra, ou outro qualquer que seja relevante no 
momento e fechar a sala de disputa. 
5.9 As licitantes podem, a qualquer momento, registrar mensagem ao Pregoeiro, via sistema, essa 
possibilidade é permitida até a declaração de vencedor do certame. O rol de mensagens e a relação 
dos lances será registrado no Relatório da Disputa, o qual pode ser acessado pelos participantes e 
demais, interessados. 
5.10 Encerrada a etapa da sessão pública, o Pregoeiro poderá consultar a internet, para a 
comprovação da regularidade da licitante vencedora, por intermédio de cadastro estadual e/ou 
federal. 
5.11 No caso da licitante arrematante possuir ocorrências ou não tiver a sua habilitação comprovada, 
estará sujeita à penalidade prevista no artigo 150, inciso II, da Lei Estadual n.º 15.608/2007. Neste 
caso, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente e a habilitação da respectiva Proponente, 
observada a ordem de classificação, até a identificação de uma que atenda o Edital. 
5.12 Constatado o atendimento de todas as exigências deste Edital, o objeto da licitação será 
adjudicado à licitante vencedora. 

 
6 - DA REGULARIDADE FISCAL 
A documentação exigida referente à comprovação de regularidade fiscal e Trabalhista deve ser 
apresentada mesmo com restrição, de acordo com o Art. 43 da Lei Complementar Federal n.º 
123/2006. 
6.1 No caso de restrição, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável 
por igual período, a critério do PARANACIDADE, para regularização da documentação. 
6.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará em 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das demais sanções previstas no Art. 150, da Lei 
Estadual n.º 15.608/2007, sendo facultado ao PARANACIDADE convocar as licitantes 
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remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
7 - DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO 
7.1 A licitação será conduzida por Pregoeiro designado, em conformidade com o Art. 48 da Lei 
Estadual nº 15.608/07 que terá, em especial, as seguintes atribuições legais: 

 Coordenar e conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio; 
 Receber, examinar e decidir sobre as impugnações do Edital; 
 Responder às questões apresentadas pelas licitantes, relativas ao certame; 
 Iniciar a sessão pública do Pregão; 
 Conduzir a etapa competitiva de lances; 
 Negociar diretamente com a Proponente para que seja obtido preço melhor; 
 Proceder a classificação dos Proponentes depois de encerrados os lances; 
 Abrir as propostas de preços e analisar a aceitabilidade das mesmas; 
 Desclassificar, fundamentadamente, as propostas; 
 Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à definição da licitante vencedora; 
 Conferir a habilitação da licitante classificada em primeiro lugar; 
 Declarar a vencedora; 
 Adjudicar o objeto da licitação à licitante da proposta de menor preço aceitável, desde que 

não tenha havido recurso; 
 Receber, examinar, instruir e decidir sobre a pertinência dos recursos, encaminhar os autos 

à autoridade superior para deliberação. 
 Redigir juntamente com a equipe de apoio a ata da sessão pública; 
 Sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 
 
8 - PROPOSTAS INICIAIS 
8.1 As propostas de preços deverão ser enviadas via sistema, cujo gerenciador é o Banco do Brasil, 
a partir da data de publicação do Edital, no site www.licitacoes-e.com.br, sendo permitido a alteração 
ou exclusão até a data e hora definida para a abertura da sessão pública, quando encerrar-se-á, 
automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 
8.2 A proposta deve ser preenchida em conformidade com o Edital e seus anexos, sob pena de 
desclassificação. 
8.3 As propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputa e ordenadas por valor 
em ordem crescente. 
8.4 A proposta de preços terá validade de 60 (sessenta) dias a contar da data de apresentação. 

 
9 - DA SESSÃO PÚBLICA 
9.1 A partir do horário e dia previsto no sistema gerenciador do Pregão Eletrônico, a sessão pública 
será aberta com o comando do Pregoeiro, que fará a divulgação dos preços recebidos, e a sua 
aceitabilidade. 
9.2 As licitantes ou seus representantes deverão estar conectados ao sistema para participar da 
sessão de lances. 
9.3 Aberta a sala de disputa, ou seja, a etapa de oferecimento de lances, a proposta inicial, de menor 
valor, será considerada como primeiro lance, demais lances, poderão ser enviados desde que sejam 
exclusivamente via sistema, e em conformidade com o item 5.4 do Edital. 
9.4 Cabe à licitante 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. 
 
10 - DA HABILITAÇÃO 
10.1 A licitante classificada no primeiro lugar pelo sistema, após o encerramento da disputa, e 
no prazo de 02 (dois) dias úteis, improrrogáveis, deverá entregar ao Pregoeiro os documentos 
relacionados abaixo: 

10.1.1 Certidão Conjunta de quitação de Tributos Federais e Dívida da União expedida pela 
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

http://www.licitacoes-e.com.b/
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10.1.2 Certidão Negativa de Dívida Ativa de Tributos Estaduais ou Certidão de Regularidade 
Fiscal expedidas pela Secretaria de Estado da Fazenda da sede da licitante; 
10.1.3 Certidão Negativa de Dívida Ativa de Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura 
Municipal da sede da licitante; 
10.1.4 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
10.1.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo Tribunal Superior 
do Trabalho, conforme Lei Federal n.º 12.440/2011; 
10.1.6 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – CNPJ, comprovando que desempenha atividade compatível com as referidas no 
objeto deste Edital. A comprovação pode ser feita, também, por meio do contrato social, 
quando não for possível aferir a consonância do objeto da licitação com o objeto social da 
empresa; 
10.1.7 Certidão negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica 
ou execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade; 
10.1.8 Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação e a 
não utilização de mão de obra de menores, conforme modelo de declaração constante do 
Anexo III deste Edital; 
10.1.9 Certidão simplificada da Junta Comercial, indicando a condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, com os benefícios da Lei Complementar Federal n.º 123/2006; 
10.1.10 Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Anexo VI 
deste Edital; 
10.1.11 Registro comercial, no caso de empresa individual; 
10.1.12 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ação, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; Inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício; 
10.1.13 Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná – CFPR (GMS) ou 
Certificado de Cadastro de Licitantes expedido por outros órgãos ou entidades da 
administração pública, nas condições exigidas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, em plena validade, cuja atividade empresarial seja compatível com o objeto 
da presente Licitação. 
10.1.14 Havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis adicionais, iniciando-se no momento em que for declarada a vencedora do 
certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de certidão negativa. A não regularização da documentação no prazo acima 
estipulado, implicará na decadência do direito à contratação daquela ME ou EPP; 
10.1.15  Quando a proponente for matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, 
porém no caso de ser filial todos os documentos devem estar em nome da filial, salvo aqueles 
que são emitidos somente pela matriz, sob pena de desclassificação. 
10.1.16 Apresentar comprovação de Registro da Empresa no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), conforme Leis nº 5.194/66 e 6.839/80. 
10.1.17 Atestado de capacidade técnica específicos para o item desta licitação, mínimo 2 (um) 
comprovando aptidão, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove o bom desempenho da empresa, compatível em características, quantidades e 
prazos, específico para esta licitação. Não será aceito atestado de empresa que pertença ao 
mesmo grupo empresarial. 
10.1.18 Declaração de Sujeição ao Edital e Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos 
da Habilitação, conforme Anexo V.  

10.2 Além dos documentos relacionados no Item 10.1, deverá encaminhar a proposta atualizada 
preenchida em papel timbrado, ou devidamente identificada com dados básicos da empresa do tipo 
Razão Social, CNPJ, constando o valor e demais informações, datada e assinada por quem de 
direito, escrita em português. Os valores cotados nas propostas deverão ser expressos em REAL, 
com apenas 02 (duas) casa após a vírgula (R$0,00), o não atendimento ao solicitado poderá 
acarretar desclassificação na forma do Art. 89 da Lei Estadual n.º 15.608/2007. 

10.2.1 A proposta deverá estar em conformidade com a proposta eletrônica. 
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10.3 O não envio, o envio indevido ou a falta de qualquer dos documentos acarretará 
desclassificação. No caso de desclassificação por inabilitação, será convocada a próxima 
classificada, desde que obedecida, a ordem de classificação, prazo e demais exigências editalícias. 
10.4 O Pregoeiro poderá consultar, via internet, os documentos necessários à comprovação da 
habilitação que estejam disponibilizados por esse meio, e poderão ser objeto de diligências nos 
termos do §3º, do Art. 85, da Lei Estadual n.º 15.608/2007. 
10.5 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de 
cópia, desde que autenticada por tabelionato de Notas ou pelo Pregoeiro ou equipe de apoio do 
PARANACIDADE. 
10.6 Considerar-se-á como válido por 90 (noventa) dias os documentos que não possuírem outra 
referência quanto a esse prazo. 
10.7 Considerar-se-á desclassificada e/ou inabilitada a licitante que: 

10.7.1 Foi declarada inidônea em qualquer esfera da Administração; 
10.7.2 Estiver cumprindo penalidade de suspensão temporária ou outra penalidade imposta 
por qualquer órgão da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal; 
10.7.3 Tiver decretada sua falência, concordata, dissolução ou liquidação; 
10.7.4 Não atender as exigências quanto à habilitação, devidas neste Edital. 
10.7.5 Apresentar as propostas em desacordo com o estabelecido no Edital, em especial, 
com valores superiores ao estimado. 

10.8 As declarações apresentadas pelas licitantes classificadas, deverão estar assinadas por 
representante legal da empresa, comprovadas por meio do contrato social e/ou procuração 
devidamente autenticada em cartório e anexada à documentação. 
10.9 Será declarada inabilitada, portanto, desclassificada, a licitante que deixar de atender a alguma 
exigência deste Edital, ou apresentar declaração ou documentação que não atenda aos requisitos 
legais. 
10.10 Os vícios de ordem formal serão analisados e julgados pelo Pregoeiro, podendo ser sanados 
desde que não infrinjam a nenhuma normal legal ou disposição constante deste Edital. 
10.11 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará 
a licitante às sanções previstas nesse Edital e na legislação aplicável.  

 
11 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
11.1 Será adotado o critério de menor preço global.  
11.2 O Pregoeiro ao realizar o julgamento, poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e 
habilitação. 
11.3 Após a comprovação de atendimento às exigências editalícias referentes à proposta e 
habilitação, a licitante poderá ser declarada vencedora. 

 
12 - DOS RECURSOS 
12.1 A licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro, deverá fazê-lo por meio do 
próprio sistema Licitacoes-e, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas imediatamente 
posteriores à declaração da vencedora da disputa pelo Pregoeiro. Tal manifestação terá que conter 
a síntese das razões que o motivaram, sendo obrigatório a apresentação das razões ao Pregoeiro 
no prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da data da manifestação e devidamente protocolados no 
PARANACIDADE sito à Rua Deputado Mário de Barros, n.º 1290 – Ed. Caetano Munhoz da Rocha 
– 1º andar, Centro Cívico – CEP n.º 80530-913; no horário compreendido entre 08:00 (oito) e 17:00 
(dezesseis) horas nos dias úteis. A licitante desclassificada antes da fase de disputa também poderá 
manifestar a sua intenção de interpor recurso desta forma.  

12.1.1 Na, hipótese do item 12.1 ficam as demais participantes intimadas a apresentar 
contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr ao término do prazo do recorrente. 

12.2 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora dos prazos legais e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente (procuração) ou não credenciado neste 
processo para responder pela Proponente. 
12.3 A falta de manifestação imediata ou imotivada implicará na decadência ao direito de recorrer. 



 
 

8 
 

12.4 Não será concedido prazo para recurso com intenção manifestadamente protelatória ou quando 
não apresentadas razões justificatórias da intenção, cabendo inclusive aplicação de advertência, 
conforme Art. 151 da Lei Estadual nº 15.608/2007. 
12.5 O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1 Concluído o julgamento, o Pregoeiro e equipe de apoio, gerarão a ATA contendo a classificação 
e relatório da disputa, cujo modelo é padronizado pelo sistema gerenciador, a qual será submetida à 
apreciação pela autoridade competente para a devida homologação da decisão. 
 
14- DAS PENALIDADES 
14.1. Às licitantes que ensejarem o retardamento do certame licitatório, não mantiverem a proposta, 
falharem ou fraudarem a execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, declararem 
falsamente ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, isolada ou 
cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao PARANACIDADE, como 
descrito abaixo: 
a) Advertência; 
b) Multa de mora de 0,3% (zero vírgula, três por cento) ao dia, sobre o valor da parcela recebida por 
dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias 
c) Multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o valor da  
d) Multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
contrato; 
e) Suspensão do direito de licitar junto ao PARANACIDADE, pelo prazo que o Superintendente 
determinar, nas seguintes hipóteses: I) Recusar-se injustificadamente, após ser considerado 
adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração; II) Não mantiver sua proposta; III) Abandonar a execução do 
contrato; e IV) Incorrer em inexecução contratual. 
14.2. Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, a respectiva importância será descontada dos 
pagamentos a que tiver direito junto ao PARANACIDADE. 

14.2.1 Caso, a licitante penalizada, não possua crédito junto ao PARANACIDADE será 
regularmente intimada a efetuar o pagamento. 
14.2.2 Poderão ainda ser aplicadas as penalidades de Advertência, Suspensão Temporária e 
Declaração de Inidoneidade, cumulativamente à aplicação das multas, conforme o disposto 
no parágrafo único, do Art. 150, da Lei Estadual n.º 15.608/2007. 

 
15 - DA CONTRATAÇÃO 
15.1 Depois de homologada a licitação pela autoridade competente, a licitante vencedora será 
convocada para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da convocação, 
assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pela licitante vencedora. Tal solicitação terá que ser efetuada durante o transcurso do prazo original 
e desde que ocorra motivo justificado a critério do PARANACIDADE. 
15.2 A licitante vencedora terá que estar em situação regular com o CADIN do Estado do Paraná, 
bem como com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, TST e FGTS. 
15.3 O não cumprimento do prazo estabelecido no item 14.1, o licitante está sujeito às penalidades 
previstas no Item 14 deste Edital. 
15.4 O contrato ou instrumento equivalente poderá ser rescindido pelo PARANACIDADE, nas 
seguintes formas: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito, nos casos enumerados nos incisos, I a XII e XVII a XX, 
do art. 129 da Lei Estadual nº 15.608/2007; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência; 
c) Judicialmente, nos termos da legislação pertinente. 
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16 - DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO 
16.1 O objeto contratado deverá ser executado no prazo, local e demais condições e especificações 
constantes do Edital, Termo de Referência, Anexo(s) e da proposta vencedora. 
16.2 Caso o serviço esteja em desacordo com as condições e especificações deste Edital e da 
proposta vencedora, poderá ser rejeitado, integralmente ou em parte, pelo PARANACIDADE. 
Ocorrendo esta situação a licitante vencedora obriga-se a providenciar correção do serviço não 
aceito. 
16.3 Serão de responsabilidade exclusiva da licitante vencedora todos os custos, tributos, encargos,  
contribuições e/ou viagem(ns) que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado. 
 
17 - DO PAGAMENTO 
17.1 O pagamento do objeto contratado será efetuado em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) 
dias após a apresentação correta da fatura dos serviços prestados e documentos pertinentes, 
devidamente protocolados na Sede do PARANACIDADE, desde que atendidas às condições para 
liberação e forma de apresentação: 
I – A contratada deverá emitir Nota Fiscal/Fatura da localidade que os serviços estão sendo 
realizados, em 1 via (original), com discriminação resumida dos serviços, número da licitação e 
contrato e outros dados que julgar convenientes, que não apresente rasura e/ou entrelinhas e que 
seja certificada pelo técnico responsável, 
II – O faturamento deverá ser efetuado em nome do PARANACIDADE CNPJ nº 01.450.804/0001-55. 
17.2 A contratada deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, prova de regularidade fiscal. 
17.3 Havendo qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal, esta será devolvida ao respectivo    
emitente para as devidas correções, ficando suspenso o prazo mencionado no item 17.1 até a 
devolução do documento corrigido. 

 
18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o PARANACIDADE 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e 
fundamentado. Em todas as hipóteses, constará a informação no sistema Licitacoes-e para 
conhecimento geral. 

18.1.1 O PARANACIDADE poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento 
das propostas ou para a sua abertura. 

18.2 As licitantes são responsáveis pela fidedignidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase do Pregão Eletrônico. A falsidade de qualquer das 
informações prestadas ou de documentos apresentados implicará na imediata desclassificação da 
licitante responsável ou, no caso de ter sido a vencedora, na rescisão do contrato e/ou da respectiva 
nota de empenho, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
18.3 A licitante vencedora deverá estar com o cadastro válido junto ao Cadastro Unificado de 
Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR), disponibilizado no portal de compras do Estado 
do Paraná – www.comprasparana.pr.gov.br, antes de sua adjudicação, conforme determina o 
Decreto Estadual n.º 9762/2013. A não regularização em até 05 (cinco) dias úteis, após 
declarado vencedor, acarretará a desclassificação da empresa.  
18.4 O resultado da licitação será divulgado no Portal de Compras do licitações-e.com.br e no Diário 
Oficial do Estado, em conformidade com o Art. 31 da Lei Estadual nº 15.608/07. 
18.5 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre as licitantes, desde que não haja comprometimento do interesse do PARANACIDADE, 
da finalidade, da lisura e da segurança da contratação. 
18.6 É facultado ao Pregoeiro e a autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligências visando esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
18.7 As licitantes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
18.8 O desatendimento de exigências meramente formais não implicará, obrigatoriamente, no 
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta. 

http://www.comprasparana.pr.gov.br/
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18.9 As decisões referentes a esta licitação poderão ser comunicadas às Licitantes por qualquer 
meio de comunicação que permita a comprovação do recebimento, no Sistema Licitacoes-e ou 
mediante a publicação no Diário Oficial do Estado. 
18.10 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 
18.11 A participação da licitante neste certame implica na aceitação plena dos termos deste Edital. 
18.12 Para dirimir as questões decorrentes desta licitação será competente o foro da Comarca de 
Curitiba. 
18.13 As licitantes devem informar e manter atualizado(s) o(s) número(s) de telefone, 
endereço eletrônico (e-mail) e endereço da empresa, bem como nome da pessoa autorizada 
para contatos que se fizerem necessários por parte do PARANACIDADE. Os contatos serão 
revestidos de formalismo legal, não sendo permitido ao fornecedor alegar qualquer 
impedimento que o desonere de cumprir com as obrigações dele decorrente. 
 
Curitiba, 21 de agosto de 2018. 

 
 
 
 

Patricia Brochado Barreto 
Pregoeira 



 
 

11 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018 

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 – OBJETO: 
 

Constitui objeto do presente edital a Contratação de empresa especializada em serviços de 
rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet, implantação de sistema de 
acompanhamento, localização automática de 26 veículos e prestação de serviço de posicionamento 
por satélite (GPS), em tempo real e ininterrupto, identificador de condutor, para o controle de veículos 
da frota do Serviço Social autônomo – PARANACIDADE, equipamentos a título de comodato, 
componentes e licença de uso de software, e os respectivos serviços de instalação, configuração, 
capacitação e suporte técnico e garantia de funcionamento. 
 
2 – JUSTIFICATIVA: 
 
A contratação de empresa para a prestação de serviço de rastreamento e monitoramento veicular 
via internet, irá contribuir de forma significativa para a gestão da frota de veículos do 
PARANACIDADE, bem como suprir a necessidade de um controle efetivo das rotas realizadas 
durante as atividades afins. 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 PARANACIDADE. 
 
O equipamento deverá:  
 
2.1. Atender as normas e regulamentos da ANATEL, devidamente comprovado por meio do 
Certificado de Homologação. 
 
2.2. Possuir teclado com display alfanumérico ou PDA, com iluminação backlight, para inserção de 
dados inerentes aos deslocamentos. 
 
2.3. Suportar temperaturas entre -10º C e 70º C no interior do veículo, com proteção contra poeira. 
 
2.4. Possuir dispositivo para transferência dos dados em tempo real, por meio de comunicação sem 
fio (GPRS, 3G ou 4G), sendo que todas as despesas referentes a transmissão de dados, 
administração dos contratos e serviços serão de responsabilidade da contratada. 
 
2.5. Apresentar consumo de energia, com o equipamento em repouso, inferior a 100 mA. 
 
2.6. Permitir a configuração e atualização de software e firmware de forma remota. 
 
2.7. Possuir sistema de alerta ao condutor, através de sinalizador do tipo sonoro (beep), quando: 
a) do deslocamento do veículo sem o login do condutor; 
b) quando este violar a velocidade máxima estabelecida para o veículo. 
 
2.8. Permitir que, para efetuar o login, sejam inseridos via teclado/PDA os seguintes dados: 
a) registro de INICIO da atividade com o comando “Abrir” ou “Iniciar deslocamento”; 
c) código de atividade, composto de 4 (quatro) campos numéricos; 
d) lotação do usuário, composto de 8 (oito) campos numéricos; 
 

2.9. Estar apto a registrar a entrada de dados para utilização do veículo por qualquer condutor da 
frota. 
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2.10. Possuir a funcionalidade do tipo “caixa preta” registrando segundo a segundo os dados de 
utilização (velocidade, condutor) contendo no mínimo os dados das últimas 6 horas de condução do 
veículo. 
 
2.11. Possuir dispositivo GPS para captura e registro da localização geográfica do veículo. 
 
2.12. Possuir memória para armazenamento das informações coletadas, quando fora da área de 
cobertura da operadora de dados, com capacidade para armazenar até 300 (trezentas) horas de 
registros de uso veicular e de localização geográfica, efetuando a transferência dos dados quando 
houver sinal da operadora de dados. 
 
2.13. Possuir a capacidade de manter a última configuração e os dados registrados, quando o 
dispositivo for desconectado e reconectado a alimentação do veículo (bateria) ou por falta de carga 
na bateria do veículo. 
 
2.14. Permitir o cadastro de velocidade máxima permitida para o veículo, emitindo alerta sonoro 
sempre que este limite for excedido. 
- CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA WEB (SOFTWARE) 
 
3. REQUISITOS, CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO 
 
3.1. O software deverá permanecer hospedado na infraestrutura da CONTRATADA, sem limite de 
acesso, via web, por meio de chaves de acesso e senha. 
 
3.2. Permitir a programação de parâmetros de avaliação dos condutores e registrar de forma 
automática o modo de condução veicular por percurso, devendo registrar: 
a) Matrícula do condutor; 
b) Período efetivo de deslocamento entre o início e fim da atividade; 
c) distância percorrida; 
d) quantidade de acelerações bruscas; 
e) quantidade de frenagens bruscas; 
f) rotação do motor acima de limites programados; 
g) informações das velocidades atingidas; 
h) hodômetro; 
i) registro da localização geográfica, latitude e longitude; 
j) ultrapassagens de velocidades máximas estabelecidas; 
k) dados de data (dd/mm/aaaa) e hora (hh.mm.ss). 
 
3.3. Permitir o cadastro de condutores (matrícula, nome completo, nome abreviado, categoria CNH, 
número da CNH, data de emissão, data de validade, regional, sexo, data de nascimento e e-mail) e 
veículos (placa, frota, marca, modelo, combustível, regional de lotação, ano de fabricação, categoria 
de CNH). 
 
3.4. Permitir a ativação ou inativação de veículo ou empregado, bem como restringir o uso de 
veículos para determinado empregado. 
 
3.5. Permitir o cadastro e gerenciamento de usuários gestores, possibilitando a definição do perfil e 
a Regional de acesso, de acordo com a lotação, visualizando somente veículos lotados na mesma 
regional de lotação do gestor. 
 
3.6. Permitir a criação de grupos de interesse (grupos de veículos por setor, por regional, por cidade). 
 
3.7. Possibilitar a visualização de todos os veículos da frota em uma mesma tela (mapa google) 
identificando o ponto da localização em tempo real, possibilitando o filtro por regional ou grupo de 
interesse.  
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3.8. Possibilitar o cadastro de pontos de interesse, permitindo a criação de cercas virtuais para 
geração de relatórios de invasão ou evasão dos limites estabelecidos, além de possibilitar a consulta 
e extração do posicionamento global em forma de mapas. 
 
3.9. Permitir a abertura e gerenciamento de chamados de manutenção corretiva do equipamento 
instalado no veículo. 
 
3.10. Possuir tela de gerenciamento da frota de veículos, que possibilite: 
 
3.10.1. A consulta por período (mês e ano), placa, número da frota, tipo de veículo e regional de 
lotação do veículo, permitindo que, ao ser gerada a consulta, apresente na tela a placa, número da 
frota, regional e a situação diária dos veículos, do primeiro ao último dia do mês pesquisado, 
informando por meio de ícones a sua situação, sendo, azul (não teve deslocamento) verde (teve 
deslocamento) amarelo (teve deslocamento mas houve problema na transmissão dos dados) 
vermelho (sem comunicação ou sem dados). 
 
3.10.2. Permitir que, ao clicar sobre o ícone acima descrito, este funcione como link para consulta 
dos dados de condução (placa, frota, tipo, marca, modelo, regional de lotação, matrícula, nome do 
condutor, data e hora do início do deslocamento, data e hora do fim do deslocamento, duração, 
hodômetro inicial, hodômetro final, distância percorrida em metros, velocidade média em Km/h e 
dados do GPS permitindo consultar em tempo real o trajeto percorrido no mapa do Google, 
permitindo a reconstrução da rota de forma a identificar o início e o fim do deslocamento e a 
sequência dos pontos no mapa. 
 
3.11. Permitir que ao efetuar pesquisa do deslocamento do veículo, em tempo real, o mapa 
apresentado possua o recurso trânsito, possibilitando ao usuário do sistema atribuir a melhor rota 
para atendimento de determinada ocorrência, com base na situação do trânsito local. 
 
3.12. DA EMPRESA: 
 
Para a participação no certame, a empresa licitante deve obrigatoriamente comprovar qualificação 
técnica mediante: 
 
3.12.1.  Apresentação de pelo menos 02 (dois) atestados de capacidade técnica fornecido por 
entidade pública ou privada, idônea, estabelecida em território nacional, comprovando a prestação 
do serviço licitado. 
 
 
PROPONENTE DECLARADO VENCEDOR DA DISPUTA 
 
Após encerramento da disputa, a empresa classificada no primeiro lugar pelo sistema, deverá  
entregar no prazo de 02 (dois) dias úteis, os documentos de Habilitação previstos no item 10 e 
seguintes do instrumento convocatório. Nesta mesma ocasião, através do horário estabelecido pelo 
Sr. Délcio, por meio dos telefones 3350-3403 ou 3350-3349, o vencedor da disputa deverá promover 
a demonstração de Software em Sistema de Monitoramento na Sede do Paranacidade. A 
demonstração tem por objetivo aferir os serviços prestados pela futura contratada, podendo ser 
desclassificada pelo não atendimento das exigências do edital e termo de referência. 
 
4. RELATÓRIOS 
 
O software deverá apresentar: 
4.1. Todos os dados registrados eletronicamente pelo equipamento em forma de relatórios 
gerenciáveis, permitindo a sua parametrização por período, placa, número de frota, grupo de veículos, 
lotação do veículo e matrícula do empregado. 
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4.2. Cadastro de Condutores – Relatório de condutores ativos e inativos, contendo as seguintes 
informações: 
a) situação (ativo ou inativo); 
b) condução (permitida ou não permitida); 
c) lotação do condutor (Regional); 
d) matrícula; 
e) nome completo; 
f) categoria CNH – Carteira Nacional de Habilitação; 
g) data de validade da CNH - Carteira Nacional de Habilitação; 
 
4.3. Cadastro de Veículos – Relatório de veículos ativos e inativos, contendo as seguintes 
informações: 
a) situação (ativo ou inativo); 
b) lotação do veículo (Regional); 
c) placa; 
d) marca; 
e) modelo. 
 
4.4. Relatório Perfil do Condutor - Relatório possibilitando a parametrização por data inicial 
(dd.mm.aaaa) e data final (dd.mm.aaaa), condutor, lotação do condutor e deslocamento mínimo (KM), 
apresentando as seguintes informações: 
 
a) matrícula do Condutor; 
b) nome completo do condutor; 
c) lotação do condutor (Regional); 
d) quantidade de excessos de rotação do motor; 
e) quantidade de acelerações bruscas; 
f) quantidade de frenagens bruscas; 
g) quantidade de picos de velocidade que ultrapassaram a velocidade máxima estabelecida para o 
veículo, informando as velocidades máximas atingidas; 
h) distância percorrida em metros; 
i) Nota do condutor (possibilitando a classificação crescente e decrescente); 
j) Perfil em forma de ícone nas cores verde (de acordo com os parâmetros) amarelo (em atenção) 
vermelho (em desacordo com os parâmetros). 
 
4.5. Deslocamentos - Relatório de deslocamentos, possibilitando a parametrização por data 
(dd.mm.aaaa), placa, frota, condutor, tipo de veículo, modelo de veículo e lotação do veículo 
apresentando as seguintes informações: 
 
a) placa; 
b) tipo de veículo; 
c) modelo do veículo; 
d) lotação do veículo (Regional); 
e) condutor; 
f) nome do condutor; 
g) atividade; 
h) órgão usuário; 
i) data (dd.mm.aaaa) e hora (hh:mm:ss) do início do deslocamento; 
j) data (dd.mm.aaaa) e hora (hh:mm:ss) do fim do deslocamento; 
k) duração do deslocamento (hh:mm:ss); 
l) hodômetro inicial; 
m) hodômetro final; 
n) distância percorrida (metros). 
 
4.6. Deslocamento Acumulado por Veículo - Relatório de deslocamentos acumulados por veículo, 
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possibilitando a parametrização por data (dd.mm.aaaa), placa, número da frota e lotação do veículo, 
apresentando as seguintes informações: 
 
a) placa 
b) número da frota; 
c) tipo de veículo; 
d) modelo do veículo; 
e) lotação do veículo (Regional); 
f) deslocamento acumulado no período (hh:mm:ss); 
g) tempo acumulado de motor ligado (hh:mm:ss); 
i) deslocamento acumulado (metros). 
 
4.7. Deslocamentos Acumulado por Condutor – Relatório possibilitando a parametrização por data 
inicial (dd.mm.aaaa), data final (dd.mm.aaaa), condutor e lotação do veículo, apresentando as 
seguintes informações: 
 
a) matrícula do condutor; 
b) nome completo do condutor; 
c) lotação do empregado (Regional); 
d) deslocamento acumulado no período (hh:mm:ss); 
e) deslocamento acumulado (metros). 
 
4.8. Deslocamento Acumulado por Regional/Sede – Relatório possibilitando a parametrização por 
ano, mês e regional, apresentando as seguintes informações: 
 
a) regional; 
b) deslocamento acumulado no período (hh:mm:ss); 
c) deslocamento acumulado (metros). 
 
4.9. Deslocamento Acumulado Diário – Relatório que apresenta o deslocamento acumulado diário 
possibilitando a parametrização por mês e ano, apresentando as seguintes informações: 
 
a) matrícula do condutor; 
b) nome completo; 
c) data (dd.mm.aaaa); 
d) distância acumulada percorrida (km). 
 
4.10. Acesso ao Sistema – Relatório que apresenta a quantidade de acessos ao sistema, 
apresentando as seguintes informações: 
 
a) Código do Usuário; 
b) Nome do Usuário; 
c) Regional de lotação; 
d) quantidade de acessos. 
 
4.11. Ponto de Interesse – Relatório que apresenta as invasões e evasões de um ponto de interesse 
ou cerca pré-definida, possibilitando a parametrização por tipo (invasão ou evasão), data inicial 
(aaaa.mm.dd) e data final (aaaa.mm.dd), ponto de interesse, placa, número de frota e lotação, 
apresentando as seguintes informações: 
 
a) placa; 
b) lotação do veículo; 
c) matrícula do condutor; 
d) nome do condutor; 
e) data início (aaaa.mm.dd) e horário início (hh:mm:ss); 
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f) data fim (aaaa.mm.dd) e horário fim (hh:mm:ss). 
 
4.12. Log de Utilização – Relatório que registra todas as alterações de dados realizadas pelo usuário 
no sistema (inclusão, alteração e exclusão), apresentando as seguintes informações: 
a) Matrícula do usuário; 
b) Nome do Usuário; 
c) Descrição da alteração realizada. 
 
4.13. Todos os relatórios gerados devem ter a opção de salvamento em formato TXT, EXCEL e 
PDF. 
 
4.14. – DO EQUIPAMENTO: 
 
26 (vinte e seis) unidades de rastreador – VEÍCULAR COM IDENTIFICADOR DE CONDUTOR, 
bem como demais materiais utilizados para o funcionamento dos equipamentos. 

 
4.15 Instalação e Configuração do equipamento: 
 
A empresa vencedora deverá apresentar ao PARANACIDADE, a ferramenta de monitoramento, 
bem como demonstrar funcionalidades, de forma que venha a promover o aprendizado na 
utilização das facilidades oferecidas pelo sistema. 
 
A empresa deverá ainda disponibilizar ao PARANACIDADE meios de acompanhamento do 
monitoramento e rastreamento dos veículos de sua frota, bem como o acesso à ferramenta de 
trabalho dos relatórios oferecidos pela mesma, ou seja, planilhas em configurações que possam vir 
a ser utilizadas de maneira aberta pelo PARANACIDADE, a fim de facilitar a manipulação da 
planilha e a conferência dos dados apresentados. 
 
4.16 Da segurança oferecida pelo equipamento: 
 
Da mesma maneira a empresa deverá garantir que os equipamentos disponibilizados pela 
contratada, tenham proteção contra intervenções não autorizadas, garantindo proteção contra 
inversão de polaridade e identificação dos equipamentos não cadastrados no sistema e que 
requisitem conexão nos servidores de rastreamento. 
 
5 – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA: 
 
A empresa vencedora deverá arcar com todas as despesas para fornecimento do equipamento, 
instalação dos mesmos, do software utilizado, configuração e demais despesas que se fizerem 
necessárias ao cumprimento integral do objeto do presente termo. 
 
Durante a manutenção do veículo que acarrete a paralisação de suas atividades, a empresa 
contratada deverá suspender a cobrança da mensalidade do serviço de monitoramento e 
rastreamento do mesmo, pelo tempo que se fizer necessário. 
 
A empresa vencedora deverá manter o sigilo das informações fornecidas e apuradas, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto da Entidade Contratante 
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão do objeto do contrato, devendo orientar seus 
empregados neste sentido. 
 
 
6 – DOS PRAZOS: 
 
6.1. Dos Prazos para Instalação, configuração, treinamento e monitoramento veicular: 
6.1.2. O prazo para instalação de hardware, software e configuração de rede e treinamento do objeto 
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deste termo de referência é de 30 (trinta) dias corridos a contar da assinatura do contrato. 
6.2 O presente contrato será pelo prazo de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, contados do 
31 (trigésimo primeiro) dia da instalação e funcionamento dos 26 (vinte e seis) módulos nos veículos de 
propriedade do Paranacidade. 
 
7- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
Os serviços de instalação de equipamento e prestação de serviço do objeto aqui explicitado deverão 
incluir: 
 
Mão-de-obra referente à instalação do(s) equipamento(s) e para treinamento da equipe do  
PARANACIDADE a fim de familiarização para com o sistema a ser utilizado; 
 
Fornecimento dos materiais específicos a serem utilizados na execução dos serviços de instalação 
dos módulos referidos no item 4 (quatro) deste termo. 
 
8 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
Contratação de empresa a fim de executar os serviços de instalação de 26 módulos para 
rastreamento e monitoramento veicular especificado na requisição de despesa do presente termo, 
bem como para a realização de serviço de rastreamento e monitoramento veicular para 26 veículos 
componentes da frota do PARANACIDADE especificado na requisição de despesa e do presente 
termo, a título de comodato durante o período de 12 meses. 
 
8.1 dos veículos atendidos: 
 
Marca/modelo número Placa / renavam nº / localização para instalação: 
 

1 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 5943 renavam nº  56.789790-7 – Curitiba - PR 
2 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 5945 renavam nº  56.789477-0 – Curitiba - PR 
3 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 5948 renavam nº  56.791645-6 – Curitiba – PR 
4 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 7083 renavam nº  56.809466-2 – Maringá - PR 
5 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 7088 renavam nº  56.809337-2 – Londrina - PR 
6 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 7087 renavam nº  56.809233-3 – Londrina – PR 
7 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 5946 renavam nº  56.790503-9 – Londrina - PR 
8 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 5947 renavam nº  56.791313-9 – Londrina - PR 
9 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 5803 renavam nº  56.790120-3 – Cascavel – PR 
10 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 5937 renavam nº  56.790035-5 – Cascavel - PR 
11 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 5940 renavam nº  56.789927-6 – Cascavel - PR 
12 - Renault/Sandero 1.6 placa AXk 6338 renavam nº  56.850377-5 – Cascavel - PR 
13 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 5951 renavam nº  56.791583-2 – Maringá - PR 
14 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 7082 renavam nº  56.810098-0 – Maringá - PR 
15 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 7084 renavam nº  56.808598-1 – Maringá - PR 
16 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 5799 renavam nº  56.790628-0 – Maringá - PR 
17 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 5952 renavam nº  56.790841-0 – Maringá - PR 
18 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 5949 renavam nº  56.791212-4 – Curitiba - PR 
19 - Renault/Sandero 1.6 placa AXk1681 renavam nº  56.809646-0 – Ponta Grossa - PR 
20 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 9179 renavam nº  56.849835-6 – Ponta Grossa - PR 
21 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 9177 renavam nº  56.850067-9 – Ponta Grossa - PR 
22 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 8894 renavam nº  56.850270-1 – Guarapuava - PR 
23 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 8893 renavam nº  56.850583-2 – Guarapuava - PR 
24 - Renault/Sandero 1.6 placa AXJ 7094 renavam nº  56.997626-0 – Guarapuava - PR 
25 - Renault/Sandero1.6 placa AXJ 8896 renavam nº  56.850783-5 – Francisco Beltrão - PR 
26 - GM/Vectra 2.0 placa ASN 2063 renavam nº 20.556565-4 – Curitiba - PR 
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A contratada deverá realizar os serviços de instalação, configuração, manutenção e treinamento dos 
equipamentos supracitados dentro do Estado do Paraná, nos endereços fornecidos pelo 
Paranacidade/Sede, e dispor de: Instalações adequadas, com instrumentação e capacidade 
instalada para realização do objeto licitado; 
 
Serviço de segurança no estabelecimento, de forma eletrônica ou pessoal, a fim de resguardar o 
veículo que esteja sob sua responsabilidade durante a instalação, configuração ou manutenção do 
equipamento do objeto licitado; (Licenças e Impostos devidamente quitados) e o comprovante de 
Registro da Empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) 
conforme Leis nº 5.194/66 e 6.839/80. 
 

9 – DAS OBRIGAÇÕES: 
 
9.1 – DA EMPRESA VENCEDORA: 
Caberá à contratada executar o seguinte serviço nos veículos especificados: 
Instalação e adequação (regulagem para bom funcionamento) própria do objeto licitado. 
Manutenção dos equipamentos em questão quanto a consertos, regulagens e configurações dos 
mesmos. 
Substituir, por sua conta, no total ou em parte, os módulos em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução dos serviços e/ou de materiais empregados; Responder, em 
relação aos seus empregados, por todas as despesas e obrigações previdenciárias, trabalhistas, 
bem como pelas despesas tributárias decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto. 
Responder pela segurança e bem estar de seus empregados, responsabilizando-se por questões 
tais como alimentação, saúde e fornecimento de equipamento de proteção individual, entre outras 
que se fizerem necessárias. 
 
Prestar pronto atendimento às Ordens de Serviços autorizadas pelo PARANACIDADE 
Coordenadoria Administrativa e de Recursos Humanos.  
 
Submeter-se à fiscalização das áreas acima mencionadas, quando solicitado.  
Refazer os serviços considerados inadequados pelo PARANACIDADE.  
Manter seus funcionários devidamente uniformizados e com aparato de segurança requerido, 
quando em serviço. 
Responder pelos danos causados ao veículo de propriedade do Serviço Social Autônomo - 
PARANACIDADE, durante a execução dos serviços em apreço. 
 
Comunicar ao PARANACIDADE/ Coordenadoria Administrativa e de Recursos Humanos qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 
 
Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for desde que praticada por seus 
funcionários. 
Refazer, de maneira correta, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contando da comunicação, os 
serviços que forem rejeitados, ou apresentarem problemas em sua configuração. Providenciar a 
obtenção de quaisquer tipos de licenças necessárias junto aos órgãos fiscalizadores e 
concessionários de serviços públicos. 
 
Permitir ao gestor do contrato fiscalizar os serviços que estiverem sendo executados, prestando 
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 
 
O gestor do contrato poderá sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou 
fornecimento que não esteja de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais, ou que 
atente contra a segurança de usuários e a terceiros. 
 
10 – DO PRAZO DE PAGAMENTO: 
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O pagamento deverá ser realizado em até 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento definitivo 
do veículo pela contratante, após aprovados os termos das Notas Fiscais, o mesmo deverá ser 
realizado de forma parcelada mensalmente de acordo com os equipamentos instalados e serviços 
prestados. Considerando-se como mensalidade o valor do serviço prestado pelo quantitativo de 
veículos monitorados. 
 
11 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
 
O critério de julgamento para este processo licitatório deverá ser o de menor preço global. 
 
Fornecimento de aparelhos rastreador e identificador de condutor em comodato, instalação, 
configuração, monitoramento, treinamento e manutenção para 26 veículos de propriedade do 
PARANACIDADE. 
 
12 – DO VALOR TOTAL: 
 
Valor Máximo - R$ 39.546,00 (trinta e nove mil e quinhentos e quarenta e seis reais) pelo período de 
12 (doze) meses para o objeto licitado previsto no item 1 deste Termo de Referência. 
 
O valor para a instalação, configuração dos 26 (vinte e seis) módulos para rastreamento e 
monitoramento veicular/treinamento é de        R$           (        ), a ser pago em uma única parcela.  
O valor mensal para o rastreamento e monitoramento de 26 (vinte e seis) veículos é de R$ __ 
perfazendo um total em 12 (doze) meses de R$      (               ). 
O valor total global para execução do objeto previsto no item 1 deste Termo de Referência, é de 
R$         (       ). 
 
 
 

Luciomar Moreira de Castilho 
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - PARANACIDADE 

 
 
 
 
 
 ► A NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS CITADOS ACIMA, IMPLICARÁ NA 
DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2018 
 

ANEXO II  
PROPOSTA DE PREÇOS 

(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa, razão social, endereço, telefone e e-
mail) 

 
AO 
PREGOEIRO DO PARANACIDADE 
 
REF.: Licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2018 
 
Apresentamos e submetemos à apreciação nossa proposta de preço relativa à (descrever objeto), 
da licitação em epígrafe.  
 
O prazo para a instalação de Hardware, Software, Configuração de Rede e Treinamento é de 30 (trinta) 
dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, e a prestação de serviços de rastreamento e 
monitoramento veicular terá o prazo de 12 (doze) meses, contados do 31 (trigésimo primeiro) dia da 
instalação e funcionamento dos 26 (vinte e seis) módulos nos veículos de propriedade do Paranacidade 
 
O valor para a instalação, configuração e treinamento dos 26 (vinte e seis) módulos para 
rastreamento e monitoramento veicular é de        R$  (        ),  a ser pago em uma única parcela.  
 
O valor mensal para o rastreamento e monitoramento de 26 (vinte e seis) veículos é de R$ __ 
perfazendo um total em 12 meses R$      (                                                ). 
 
O valor total global para execução do objeto previsto no item 1 do Termo de Referência, é de 
R$         (       ). 
 
O prazo de validade da proposta de preço é de 60 (sessenta) dias. 
 
 

Curitiba, _____ de ______________ de 2018. 
 
 

____________________________________________ 
(Carimbo da empresa e assinatura do representante 

legal, devidamente identificado) 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO 

ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR 
(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa, razão social, endereço, telefone e e-

mail) 
 

 
AO 
PREGOEIRO DO PARANACIDADE 
 
REF.: Licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2018 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
A ___ (empresa licitante), inscrita no CNPJ n.º ___, por intermédio de seu representante legal o (a) 
Sr (a) ___, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ___ e do CPF n.º ___, para fins do disposto no 
inciso VII, do Art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, DECLARA que cumpriu plenamente os requisitos 
de habilitação exigidos para participação na modalidade referida e que esta não possui em seu 
quadro funcional menores de 18 anos exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
menores de 16 anos exercendo qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz com a idade 
mínima de 14 anos, conforme determinação normativa. 
 
 

Curitiba, _____ de ______________ de 2018. 
 
 

____________________________________________ 
(Carimbo da empresa e assinatura do representante 

legal, devidamente identificado) 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa, razão social, endereço, telefone e e-

mail) 
 

 
AO 
PREGOEIRO DO PARANACIDADE 
 
REF.: Licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2018 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O  
 
 
A ___ (empresa licitante), inscrita no CNPJ n.º ___, por intermédio de seu representante legal o (a) 
Sr(a) ___, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ___ e do CPF n.º ___, DECLARA, para fins do 
disposto no edital em epígrafe, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que 
esta empresa, na presente data, é considerada: 
 
OBS: 1 ) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
 

1  (    )   MICROEMPRESA, conforme inciso I, do Art. 3º, da Lei Complementar Federal 
n.º123/2006; 
2  (    )   EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do Art. 3º da Lei Complementar 
Federal n.º123/2006; 
 
Caso assinalada a opção (1) ou (2), declara ainda que a empresa está excluída das vedações 
constantes do § 4º, do Art. 3º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006. 

 
Curitiba, _____ de ______________ de 2018. 

 
 

____________________________________________ 
(Carimbo da empresa e assinatura do representante 

legal, devidamente identificado) 
 
 
 
 
 
 
Importante: 
1) As licitantes deverão entregar junto com a Habilitação, a presente declaração no caso de 
enquadramento na condição em epígrafe. 
2) A Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderá ser 
objeto de diligência para confirmação da veracidade da mesma e implicará no tratamento 
diferenciado previsto na Lei Complementar Federal nº123/2006. 
3) A Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, falsa ou 
inverídica sujeitará a licitante as penalidades previstas no Edital, bem como as demais sanções 
penais cabíveis. 
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ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 
(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa, razão social, endereço, telefone e e-

mail) 
 

 
AO 
PREGOEIRO DO PARANACIDADE 
 
REF.: Licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2018 

 
 
O signatário do presente, em nome da proponente (inserir o nome da proponente), DECLARA, 
expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital e demais documentos 
instrutores, e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador. 
Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da 
qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente, e que está ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

  
Curitiba, _____ de ______________ de 2018. 

 
 

____________________________________________ 
(Carimbo da empresa e assinatura do representante 

legal, devidamente identificado) 
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ANEXO VI 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº __/2018 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PREÇO GLOBAL  

QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO 

PARANACIDADE E A EMPRESA ____, NA FORMA ABAIXO: 

 
O Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, situado na Rua Deputado Mário de Barros, n.º 1290, 1º 
andar, Centro Cívico, Curitiba, Paraná, CNPJ 01.450.804/0001-55, a seguir denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Superintendente, Senhor ___, portador da cédula de 
identidade R.G. n.º ___, CPF n.º ___, e do outro lado a empresa . ___, com sede na Rua . ___ n.º___, 
bairro ___, cidade ___ Estado do ___, inscrita do CNPJ/MF sob n.º ___, por seu representante legal, ___, 
RG n.º ___, CPF n.º ___, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o contido 
no processo referente ao Pregão Eletrônico n.º ___/2018 – protocolo nº ___, do TIPO ___, celebram o 
presente contrato, obedecidas às disposições da Lei Estadual n.º 15.608/07, Leis Federais nº 10.520/02 
e n.º 8.666/93 e Lei Complementar Federal n.º 123/06 e demais normas pertinentes, do Edital licitatório e 
seus anexos, da proposta da empresa, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente contrato tem por objetivo por parte da CONTRATADA a instalação de equipamentos, 
treinamento, monitoramento via internet, implantação de sistema de acompanhamento e prestação de 
serviços de posicionamento por satélite (GPS) em tempo real e ininterrupto, identificador de condutor, 
rastreamento e localização automática de 26 (vinte e seis) veículos da frota do Paranacidade, conforme 
as especificações constantes no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n.º ___/2018 e documentos que 
fazem parte do processo licitatório e que integram o presente Contrato em todos os seus termos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO  
O objeto deste contrato não poderá ser subcontratado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
O valor para a instalação, configuração dos 26 (vinte e seis) módulos para rastreamento e monitoramento 
veicular/treinamento é de        R$  (        ), a ser pago em uma única parcela.  
 

O valor mensal para o rastreamento e monitoramento de 26 (vinte e seis) veículos é de R$ __ (         ).  
perfazendo, para o período de 12 (doze) meses o total de R$                (         ). 
 
O valor total global para execução do objeto previsto na cláusula primeira é de R$         (       ), daqui por 
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS  
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta do PARANACIDADE. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
O primeiro pagamento será efetuado em uma única parcela quando da instalação de hardware, software, 
configuração de rede, treinamento e funcionamento de 26 (vinte e seis) unidades de rastreador, sendo 
que os demais pagamentos serão realizados mensalmente pelo período de 12 (doze) meses, contados 
do 31 (trigésimo primeiro) dia da instalação e funcionamento dos serviços.  
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O pagamento dos serviços ora contratado será efetuado em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) 
dias após a apresentação correta da fatura e documentos pertinentes, devidamente protocolados na Sede 
do PARANACIDADE, desde que atendidas as condições para liberação de modo a padronizar condições 
e forma de apresentação: 

I – O faturamento deverá ser efetuado em nome do PARANACIDADE (CNPJ N.º 01.450.804/0001-55) e 
apresentado conforme segue:  
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I.1. Nota fiscal/fatura ou nota fiscal eletrônica, em 1 (uma) via, com discriminação resumida do objeto, 
número do contrato, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e 
estar certificada pelo técnico designado pelo PARANACIDADE; 
I.2. Prova de regularidade conjunta de débitos junto a receita federal e Seguridade Social - INSS, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
I.3. Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRF), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
I.4. Apresentação da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais da Secretaria de Estado da 
Fazenda da sede da empresa; 
I.5. Apresentação da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais;  
I.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  
A CONTRATADA deverá apresentar a cada pedido de pagamento prova de regularidade certidão negativa 
ou certidão positiva com efeitos de negativa, conforme segue: 
a) Prova de regularidade conjunta junto à Receita Federal e INSS, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais e Tributos Federais; 
b) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
c) Apresentação da Certidão Negativa de Débitos Estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda; 
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – CNDT (Lei nº 
12.440/2011); 
e) Prova de inexistência de débitos municipais mediante a apresentação de certidão negativa de débitos 
emitida pela respectiva Secretaria Municipal de Fazenda da sede da empresa.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
Se a CONTRATADA estiver regularmente inscrita no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Governo 
Federal – SICAF ou no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná – CFPR (GMS), poderá 
substituir as comprovações, nas quais constam as validades das certidões e declaração, desde que as 
mesmas se encontrem dentro dos respectivos períodos de validade nos devidos Cadastros. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação 
da proposta, após o que a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação do INPC/IBGE. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
A revisão de preços, nos termos do art. 113 e seguintes da Lei Estadual nº 15.608/07, dependerá de 
requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a 
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou devendo ser instaurada 
pela própria Administração 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA obriga-se a: 
I –  Arcar com todas as despesas para fornecimento do equipamento, instalação dos mesmos, do software 
utilizado, configuração e demais despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento integral do objeto 
do presente termo;  
II – Durante a manutenção do veículo que acarrete a paralisação de suas atividades, a empresa 
contratada deverá suspender a cobrança da mensalidade do serviço de monitoramento e rastreamento 
do mesmo, pelo tempo que se fizer necessário; 
III - Executar os serviços de acordo com o estabelecido no Edital do Pregão Eletrônico n.º 04/2018, com 
atenção as especificações do Anexo I do Termo de Referência, e nas condições apresentadas na sua 
proposta; 
IV – Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
V – Se apresentar no local e horário indicado para realização de serviços; 
VI – A CONTRADA será responsável por quaisquer danos, perdas e avarias a que der causa, por si ou 
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por seus empregados, em instalações ou pertences do CONTRATANTE ou de terceiros, seja por 
imprudência, negligencia ou imperícia, respondendo pelo ressarcimento dos prejuízos apurados;  
VII – Corrigir e/ou substituir o serviço não aprovado pela fiscalização do CONTRATANTE, conforme  
documentos que fazem parte do processo licitatório e que integram o presente Contrato em todos os seus 
termos; 
VIII – Informar ao CONTRATANTE a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, 
na regularidade da prestação do serviço contratado, 
IX – Informar e manter atualizado(s) o(s) número(s) de fac-símile, telefone e/ou endereço eletrônico (e-
mail), bem como nome da pessoa autorizada para contatos que se fizerem necessários.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
O CONTRATANTE, além do que consta no item 10 do Termo de Referência, obriga-se a: 
I – Notificar a CONTRATADA quando da ocorrência de irregularidades na execução contratual e fixar 
prazo para a correção dos mesmos; 
II – Prestar informações e esclarecimentos necessários à CONTRATADA para o cumprimento deste 
Contrato; 
III – Realizar o pagamento na forma e prazo estabelecidos neste instrumento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
A CONTRATADA se não mantiver sua proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal poderão ser aplicadas as seguintes 
penalidades, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao CONTRATANTE: 
 
a) Advertência; 
b) Multa de mora de 0,3% (zero vírgula, três por cento) ao dia, sobre o valor da parcela recebida por dia 
de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este Termo será encaminhado para abertura de 
Processo Administrativo; 
c) Multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
parcela inadimplida; 
d) Multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato; 
e) Suspensão do direito de licitar junto ao PARANACIDADE, pelo prazo que o Superintendente  do 
PARANACIDADE determinar, nas seguintes hipóteses: I) Recusar-se injustificadamente, após ser 
considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 
prazo estabelecido pela Administração; II) Não mantiver sua proposta; III) Abandonar a execução do 
contrato; IV) Incorrer em inexecução contratual, sem prejuízos das demais condutas compatíveis com a 
gravidade dos itens acima citados. 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o PARANACIDADE, pelo prazo que o 
Superintendente  do PARANACIDADE determinar, até no máximo de cinco anos, nas seguintes hipóteses: 
I) Fizer declaração falsa na fase de habilitação; II) Apresentar documento falso; III) Frustrar ou fraudar, 
mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento; IV) Afastar ou procurar 
afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagens de 
qualquer tipo; ou V) Agir de má fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; VI) 
Tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; VII) Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 
virtude de atos ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica, definidos na Lei Federal nº 
8.158/91; VIII) Tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da 
Lei. 
  
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
As multas serão cobradas mediante descontos nos recebimentos a que à CONTRATADA tiver direito, ou 
mediante pagamento em moeda corrente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
Poderão ainda ser aplicadas as penalidades de Advertência ou Suspensão Temporária e Declaração de 
Inidoneidade, cumulativamente à aplicação das multas, conforme o disposto no Parágrafo Único do Art. 
150 da Lei Estadual nº 15.608/2007. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 
Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas no Sistema de Cadastro de Fornecedores do 
Governo Federal – SICAF e Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná – CFPR (GMS). 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes formas: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 
XVII a XX do artigo 129 da Lei Estadual n.º 15.608/2007; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 
c) Judicialmente, nos termos da legislação pertinente. 
 
CLÁUSULA NONA - DO GESTOR E DO FISCAL DO CONTRATO 
Fica nomeado(a) como Gestor(a) deste Contrato, ___, RG n.º ___, CPF n.º ___, e o(a) Sr(a) ___, RG n.º 
___, CPF n.º ___, como Fiscal deste contrato, conforme o artigo 118 da Lei Estadual n.º 15.608/07 e artigo 
67 da Lei Federal n.º 8.666/93, respectivamente. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O(a) Gestor(a) fica responsável pelas anotações, em registro próprio, das ocorrências relacionadas a 
execução, ou a inexecução total, ou parcial do serviço e, ainda, a determinação do que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
O(a) fiscal fica responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do serviço, buscando os resultados 
e a qualidade previstos no contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
O prazo para a instalação de Hardware, Software, Configuração de Rede e Treinamento é de 30 (trinta) 
dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, e a prestação de serviços de rastreamento e 
monitoramento veicular terá o prazo de 12 (doze) meses, contados do 31 (trigésimo primeiro) dia da 
instalação e funcionamento dos 26 (vinte e seis) módulos nos veículos de propriedade do Paranacidade. 
O prazo de vigência contratual será de ___ meses, iniciando-se na data de sua assinatura. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
O contrato poderá ser prorrogado na forma do artigo 103 da Lei Estadual n.º 15.608/2007. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado deste Contrato, conforme o disposto no art. 112 § 1º na Lei Estadual nº 15.608/2007. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
Elegem as partes o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, para dirimir qualquer 
dúvida oriunda do presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem assim acordes, foi este instrumento lavrado, que depois de lido e achado conforme, vai 
por todos assinados, na presença de duas testemunhas, em duas vias, de onde serão extraídas as cópias 
necessárias. 

Curitiba, ___ de ___ de 2018. 
 

 
Superintendente                                                                   Contratada 
 
 
Gestor(a) do Contrato                                                   Fiscal do Contrato 
 
 
Testemunhas: 


