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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 026 / 2017 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 014 / 2017 

 

EDITAL VERSÃO II 
 

 

OBJETO: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE 
GERAÇÃO DE IMAGENS E MONITORAMENTO FOTO-ELETRÔNICO COM AVANÇO DE SINAL, 
PARADA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE E EXCESSO DE VELOCIDADE DO TRÂNSITO NO 
MUNICÍPIO DE POMERODE, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO 
E SEUS ANEXOS. 
 
 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO. 
Forma de Julgamento: TOTAL POR LOTE. 
Regime de Execução: INDIRETA – EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 
Regência: Lei Federal n.º 10.520 / 2002, Lei Complementar n.º 123 / 2006, com aplicação subsidiária 
da Lei Federal n.º 8.666 / 1993 e suas alterações. 
 

Data e horário de apresentação dos envelopes:  
Até às 08h00min. do dia 03/10/2018. 

(Horário de Brasília) 
Data e horário de abertura dos envelopes:  
Dia 03/10/2018, a partir das 08h30min. 

(Horário de Brasília) 
 

Local de apresentação e abertura dos envelopes: Diretoria de Licitações e Contratos, na sede deste 
Município, com endereço na Rua 15 de Novembro, n.º 525 – Centro, na cidade de Pomerode, 
Estado de Santa Catarina – CEP 89.107-000. 
 

Valor total estimado da Licitação: R$5.784.000,00 (CINCO MILHÕES E SETECENTOS E OITENTA E 
QUATRO MIL REAIS). 
 
 

1 - INTRODUÇÃO 
 
1.1 - O MUNICÍPIO DE POMERODE, ESTADO DE SANTA CATARINA, através da Secretaria de 
Planejamento e Meio Ambiente, após análise dos questionamentos apresentados, torna público a 
republicação do edital de licitação, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N.º 014 / 2017, do tipo 
MENOR PREÇO / TOTAL POR LOTE, sob o regime de Execução Indireta, Empreitada por Preço Unitário 
dos equipamentos devidamente descritos, caracterizados e especificados no Termo de Referência - 
Anexo I e Estudo Técnico – Anexo II. 
 

1.2 - O presente Pregão e a adjudicação dela decorrente se regem por toda a legislação aplicável à 
espécie, especialmente pelas normas da Lei Federal n.º 10.520 / 2002, Lei Complementar n.º 123 / 2006, 
com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666 / 1993 e suas alterações. 
 

1.3 - O Pregão Presencial a que se refere este Edital poderá ser adiado, revogado por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado de acordo com o Artigo 49, “caput” e parágrafo primeiro c/c Artigo 



 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE POMERODE 
RUA 15 DE NOVEMBRO, n.º 525 - CENTRO | Pomerode / SC | CEP 89.107-000 

Fone: (47) 3387-7229 | CNPJ: 83.102.251/0001-04 
e-mail: licitacao@pomerode.sc.gov.br 

 

 
59, parágrafo único, todos da Lei Federal n.º 8.666 / 1993, respeitando o direito de ampla defesa e o 
contraditório. 
 

1.4 - Maiores informações e esclarecimentos de dúvidas de interpretação deste edital deverão ser 
dirigidas por escrito à Comissão Permanente de Licitações, no endereço da sede administrativa do 
Município de Pomerode, localizado na Rua 15 de Novembro, n.º 525 – Centro – CEP 89.107-00, ou 
através do e-mail: licitacao@pomerode.sc.gov.br, das 07h30min. às 11h30min. e das 13h00min. às 
17h00min. O texto das consultas formuladas e as respostas serão divulgadas no site Oficial do Município 
de Pomerode, bem como encaminhadas às empresas que retiraram o edital, antes da data marcada para 
o recebimento dos envelopes, passando a fazer parte integrante do processo administrativo. Telefone 
para contato (47) 3387-7229. 
 

1.5 - O Edital de licitação estará à disposição para retirada pelos interessados gratuitamente na internet 
no site www.pomerode.sc.gov.br – Portal do Cidadão ou poderá ser obtido ainda no Setor de Licitações 
do Município de Pomerode, no endereço acima mencionado, mediante requerimento da empresa 
interessada e pagamento da taxa no valor de R$20,00 (vinte reais), referentes à reprodução gráfica do 
documento. 
 
 

2 - DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 
 

2.1 - Dia 03 de Outubro de 2018, às 08h30min., a Comissão de Licitação, estará reunida em sua sede, 
na Rua 15 de Novembro, n.º 525, Centro – CEP 89.107-000, para iniciar a abertura dos envelopes 
referentes ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 014 / 2017 – Versão II. 
 

2.2 - No caso de a licitação não poder ser realizada na data estabelecida, será a mesma transferida para 
o primeiro dia útil posterior, no mesmo horário e local, salvo quando houver designação expressa de outra 
data pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
 

3 - DO OBJETO 
 

3.1 - A presente licitação tem por objeto a “LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, GERENCIAMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE IMAGENS E MONITORAMENTO FOTO-
ELETRÔNICO COM AVANÇO DE SINAL, PARADA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE E EXCESSO DE 
VELOCIDADE DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE POMERODE, CONFORME DISPOSIÇÕES 
CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS”. 
 
 

4 – DA APRESENTAÇÃO 
 

4.1 – No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio 
receberá(ão) os envelopes contendo as “PROPOSTAS DE PREÇOS” e os “DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO”, em envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo na parte externa, além do nome 
da empresa, a seguinte identificação: 
 

MUNICÍPIO DE POMERODE / SC  
Processo Administrativo n.º 026 / 2017  
Pregão Presencial n.º 014 / 2017 – Versão II 
Envelope n.º 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
Empresa Proponente: 
CNPJ: 
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MUNICÍPIO DE POMERODE / SC 
Processo Administrativo n.º 026 / 2017 
Pregão Presencial n.º 014 / 2017 – Versão II 
Envelope n.º 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
Empresa Proponente: 
CNPJ: 

 
 

5 – CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
 
5.1 – Serão admitidos a participar desta Licitação, empresários, sociedades empresárias e outros entes os 
quais legalmente se dediquem à exploração da atividade econômica relativa ao objeto da futura 
contratação e que atendam às condições de credenciamento e habilitação do presente Edital.  
 
5.2 - Não será admitida nesta Licitação a participação de empresas que estejam reunidas em consórcio e 
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias, entre si, ou, ainda, qualquer que seja sua forma de 
constituição, e estrangeiras que não funcionem no país. 
 
5.3 - Será vedada a participação de empresas na licitação, quando: 

a) Suspensas temporariamente de participar em licitação, impedidas de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e declaradas inidôneas por ato do Poder Público, 
em quaisquer de seus órgãos, ainda que descentralizados; 

b) Enquadradas nas disposições contidas no Artigo 9º da Lei Federal n.º 8.666/93; 
c) Participe, seja a que título for, servidor público municipal de Pomerode. 

 
5.4 - É vedada a qualquer pessoa, física ou jurídica, a representação, na presente Licitação, de mais de 
uma empresa, exceto nos casos em que, as empresas, não sejam concorrentes nos mesmos lotes. 
Devendo, para tanto, o representante apresentar declaração de que as empresas que representa, não 
concorrerão aos mesmos lotes. Caso o contrário seja constatado, quando da abertura dos envelopes 
das propostas de preços, todas as empresas, representadas pelo mesmo credenciado, serão 
desclassificadas em todos os lotes da licitação. 
 
5.5 - Será admitida, em todas as etapas da Licitação, a manifestação de somente um representante de 
cada proponente.  
 
5.6 - A proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, documento com a 
indicação do representante credenciado, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente. 
 
5.7 – A proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, documento com a 
indicação do representante credenciado, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente. 
 

5.7.1 – O CREDENCIAMENTO far-se-á por meio de: 
a) Instrumento público de procuração e documento de identificação do representante com 

foto, acompanhado de cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social (a 
cópia poderá ser simples se estiver acompanhada dos originais para autenticação na 
sessão); ou 

b) Carta de Credenciamento, conforme modelo constante no Anexo III, com firma 
reconhecida, acompanhado de cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato 
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Social (a cópia poderá ser simples se estiver acompanhada dos originais para 
autenticação na sessão), e documento de identificação com foto do representante; ou 

c) Em sendo administrador, sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato 
Social (a cópia poderá ser simples se estiver acompanhada dos originais para 
autenticação na sessão), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado de documento de 
identificação foto. 

 
5.7.2 - Os documentos apresentados no subitem 5.7.1, alíneas “a”, “b” e “c”, deverão ser originais 
ou, se a proponente preferir apresentá-los em fotocópia, a mesma deverá estar autenticada ou 
acompanhada de original para possível autenticação em sessão pelo Pregoeiro e/ou Equipe de 
Apoio. 

 
5.7.3 - Declaração de Credenciamento - Segue modelo (Anexo III – obrigatório reconhecer 
firma). 

 
5.8 – A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, Declaração para 
Habilitação, dando ciência das normas contidas neste Edital e de que a empresa licitante cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos na Cláusula Sétima deste Edital (Modelo Anexo IV). Em 
se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP que não possui regularidade 
fiscal e/ou trabalhista na data da sessão, a mesma deverá constar nesta Declaração que atende aos 
requisitos necessários à habilitação, com exceção da regularidade fiscal e/ou trabalhista. 
 
5.9 – A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, para comprovação 
das condições de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a Certidão expedida pela 
Junta Comercial, na forma do Artigo 8º da IN n.º 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio (DNRC) ou, em se tratando de Sociedade Simples, deverá apresentar Documento expedido 
pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas, sob pena de ser desconsiderada a condição de ME ou EPP. 
 
5.10 – Os licitantes que optarem por enviar via CORREIO os envelopes de Proposta de Preços e de 
Habilitação (ambos LACRADOS), deverá constar, em 01 (um) envelope LACRADO, separado dos 
demais, a seguinte documentação referente ao credenciamento: 

a) Se a declaração for assinada por procurador: cópia autenticada da procuração pública, 
acompanhado de uma cópia autenticada do documento de identificação (com foto) do outorgante; 

b) Se a procuração for particular: cópia autenticada da procuração particular com firma reconhecida, 
juntamente com a cópia autenticada do estatuto, contrato social ou requerimento de empresário, 
acompanhado de uma cópia autenticada do documento de identificação (com foto) do outorgante; 

c) Se a declaração for assinada pelo administrador da empresa: cópia autenticada do estatuto, 
contrato social ou requerimento de empresário, cópia autenticada da procuração pública, 
acompanhado de uma cópia autenticada do documento de identificação (com foto) do outorgante. 

 
5.11 - Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões os representantes das proponentes, 
desde que devidamente credenciados. 
 
OBSERVAÇÃO:  
A) Durante o andamento do certame, em qualquer fase do pregão, caso a empresa pretenda 
“SUBSTITUIR” o seu Representante Legal que tenha sido CREDENCIADO / CADASTRADO na fase do 
credenciamento, conforme acima estabelecido, para fornecer lances orais, manifestar intenção motivada 
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em interpor Recurso Administrativo ou negociar com o Pregoeiro, poderá fazê-lo mediante apresentação 
de Procuração com Firma Reconhecida em cartório ou com comprovação por autenticidade do documento 
se emitido por internet, conferindo poderes ao credenciado e concedendo poderes expressos para atos do 
Pregão Presencial, e documentos de identificação do credenciado;  
B) Caso o credenciado for o próprio sócio com poderes para assumir obrigações pela empresa jurídica, 
concedidas pelo próprio CONTRATO / ESTATUTO SOCIAL, não será necessária a entrega da 
procuração; 
C) Caso o credenciado se ausente da sala da sessão do Pregão Presencial, a ausência, tem o mesmo 
efeito do não credenciamento e não será mais possível a sua manifestação para frente. 
 
 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
6.1 – A Proposta de Preços contida no Envelope n.º 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos 
indicados nos subitens a seguir: 

a) Preferencialmente, digitada ou datilografada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente assinada pelo responsável da empresa representada e 
preferencialmente em 01 (uma) via; 

b) Conter Razão Social completa e CNPJ da licitante. Havendo matriz ou filial sediada no Estado de 
Santa Catarina o Município dará preferência pela emissão de nota fiscal por aquela aqui sediada;  

c) A licitante deverá apresentar junto com a proposta de preços a respectiva planilha de custos em 
conformidade com o modelo previsto no Anexo VII, constando o percentual (%) de BDI aberto 
adotado para análise do Pregoeiro. A constatação pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio de 
discrepâncias insanáveis entre a planilha de custos e a proposta de preços apresentada 
acarretará a desclassificação do licitante do certame; 

d) Indicar marca e modelo de cada equipamento ofertado. Os modelos e marcas indicados deverão 
ser obrigatoriamente os mesmos que a licitante deverá demonstrar no Procedimento de Teste 
caso seja convocada pelo Pregoeiro; 

e) Prazo de instalação dos equipamentos: no máximo em 45 (quarenta e cinco) dias após a emissão 
da ordem de serviço. 

  
6.2 - A proposta de preços da licitante deverá conter, OBRIGATORIAMENTE, os VALORES 
UNITÁRIOS e TOTAIS cotados, planilha de custos, não podendo ultrapassar o valor máximo previsto 
pela Administração Municipal, sob pena de desclassificação da licitante na forma de julgamento deste 
Edital. 

 
6.2.1 - Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional com, no máximo, 02 
(duas) casas decimais após a vírgula, computados os tributos de qualquer natureza incidentes 
sobre o objeto a ser fornecido, bem como o custo de transporte, inclusive carga e descarga, 
correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa 
vencedora desta Licitação. No caso de licitante cooperativa, deverá estar incluso no preço o INSS 
que deverá ser pago pelo Município, conforme determinado pelo Artigo 22, Inciso IV da Lei 
Federal n.º 8.212 / 1991 e alterações realizadas introduzidas pela Lei Federal n.º 9.876 / 1999. 
 
6.2.2 - Havendo divergência, entre os valores unitários cotados e o valor total mensal cotado, será 
considerado, para fins de classificação, o valor total mensal cotado. 

 
6.2.3 - Os documentos emitidos por instituições estrangeiras deverão estar devidamente 
traduzidos para a língua portuguesa, por tradutor juramentado, devendo constar, também, a 
documentação original, em língua estrangeira. 
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6.2.4 - Para facilitar o julgamento por parte do Pregoeiro, solicita-se às licitantes que apresentem 
suas propostas conforme o ANEXO VII. 

 
6.3 – O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data limite para a entrega dos 
envelopes. 
 
6.4 - Nos preços unitários e totais mensal dos equipamentos, devem estar compreendidos todos os custos 
relativos às instalações, investimentos, veículos, máquinas, equipamentos, materiais e ferramentas, 
aluguel, manutenção e depreciação, remuneração do capital investido, mão de obra direta e indireta, 
encargos sociais e trabalhistas, benefícios, seguros, taxas, impostos, tributos, taxa de administração de 
lucro e demais despesas diretas e indiretas pertinentes à perfeita realização dos serviços. 
 
6.5 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a 
preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais. 
 
6.6 – A apresentação da proposta será considerada com evidência de que a licitante EXAMINOU 
CRITERIOSAMENTE os DOCUMENTOS DESTE EDITAL e SEUS ANEXOS, bem como, que seus 
equipamentos atendem a todas as características e especificações mínimas, exigidas no Anexo I – Termo 
de Referência, Anexo II – Estudo Técnico e na folha proposta de preços – Anexo VII do Edital. 
 
6.7 – A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a licitante EXAMINOU 
CRITERIOSAMENTE OS DOCUMENTOS DESTE EDITAL e CONHECEU OS LOCAIS EM QUE SERÃO 
EXECUTADOS OS SERVIÇOS, julgando suficiente para a elaboração da proposta voltada à execução do 
objeto licitado, em todos os seus detalhamentos. 
 
6.8 - Será desclassificada a licitante que apresentar: 
 

6.8.1 - Proposta que contenha valor unitário / faixa que torne inexequível o objeto ora 
licitado, na forma prevista pelo Artigo 48, Inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
6.8.2 - Proposta que contenha valor unitário / faixa superior aos limitadores expostos no 
Anexo VI – Orçamento Estimado. 

 
 

7 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
7.1 - A Proponente deverá apresentar o envelope n.º 02 “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, em 01 
(uma) via contendo os seguintes documentos: 
 

7.1.1 - Habilitação Jurídica: 
 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores;  
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c) No caso de sociedade por ações, ato constitutivo e estatuto em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

 
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

 
e) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 

da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata 
o Artigo 107 da Lei Federal n.º 5.764, de 1971; 

 
f) 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; 

 
g) No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência: Inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz. 
 

7.1.1.1 – Será obrigatório, sob pena de inabilitação, que a licitante tenha em seus atos 
constitutivos / objeto social as atividades compatíveis com o objeto deste Edital. 

 
OBSERVAÇÃO: Nos casos em que a licitante apresentar um dos documentos constantes da 
Cláusula 7.1.1 e subitens, na fase de Credenciamento, a mesma fica dispensada de apresentá-lo 
na fase de Habilitação.  

 
7.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), expedida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil;  
 

b) Certidão Conjunta Negativa (ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos 
relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil;  

 
c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

 
d) Certidão Negativa (ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais, 

expedida pela Secretaria do Estado da sede da proponente; 
 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, expedida pela Prefeitura Municipal 
da sede da proponente; 

 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, (ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa) de 
Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 



 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE POMERODE 
RUA 15 DE NOVEMBRO, n.º 525 - CENTRO | Pomerode / SC | CEP 89.107-000 

Fone: (47) 3387-7229 | CNPJ: 83.102.251/0001-04 
e-mail: licitacao@pomerode.sc.gov.br 

 

 
OBSERVAÇÕES:  

a) As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede da licitante; 
b) As proponentes deverão apresentar toda documentação para comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, MESMO QUE ESTA APRESENTE ALGUMA 
RESTRIÇÃO, conforme estabelecido no Artigo 43 da Lei Complementar n.º 123 / 2016. A 
AUSÊNCIA, por parte das licitantes Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, da 
documentação da Regularidade Fiscal e Trabalhista na fase de Habilitação importará em 
Inabilitação da Empresa; 

c) Todas as certidões negativas deverão constar a data de validação. 
 

7.1.3 - Qualificação Econômica Financeira: 
 

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica licitante, com data de emissão não superior a 60 
(sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de 
validade; 
 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social - 2017, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
proponente, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. O Balanço e demonstrações a ser apresentado deverá ser 
cópia extraída do Livro Diário, com apresentação do Termo de Abertura e 
Encerramento deste, devidamente autenticado pela Junta Comercial do Estado. Em 
se tratando de sociedade por ações (“S/A”), deverá ser apresentada a publicação em órgão 
de imprensa oficial. Em se tratando de empresa constituída recentemente, deverá ser 
apresentado o Balanço de Abertura acompanhado da Certidão Simplificada emitida pela 
Junta Comercial do Estado. A avaliação do Balanço será efetuada através das seguintes 
análises, as quais deverão ser atendidas cumulativamente: 
 
b.1) PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Prova de capital social integralizado (devidamente registrado 
na Junta Comercial até a data da abertura desta licitação) ou patrimônio líquido mínimo 
equivalente a 10% (dez por cento) do orçamento máximo do objeto licitado. O orçamento 
máximo/estimativo consta no Anexo VI deste edital. Se o Patrimônio líquido apurado for 
menor que o Capital social integralizado, será considerado o valor do Patrimônio líquido. 
 
b.2) O licitante deverá apresentar comprovação da boa situação financeira, aferida com 
base nos índices abaixo, de acordo com a aplicação das fórmulas contábeis, extraídos do 
último balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da 
sociedade:  

 
                                  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LIQUIDEZ GERAL = -------------------------------------------------------- = mínimo de 1,00 
                                  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
 
                                                            Ativo Circulante 
LIQUIDEZ CORRENTE = -------------------------------------------------- = mínimo de 1,00 
                                                          Passivo Circulante 
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                                   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO = ----------------------------- = igual ou menor que 1,00 
                                                       Patrimônio Líquido 

 
b.3) As Empresas que utilizam o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, que é 
regulamentado pela IN RFB n.º 787/2007, e se optantes pela entrega de sua Escrituração 
Contábil Digital (ECD) estarão dispensadas da apresentação dos Termos de Abertura e 
Encerramento do Livro Diário em meio físico, das informações patrimoniais e contábeis a 
partir do exercício de 2009, uma vez que o fazem na forma digital/eletrônica, devendo, 
entretanto, comprovar o registro e autenticação das folhas do Balanço e Demonstrativo do 
Resultado pela Junta Comercial do Estado. É indispensável que o licitante faça a 
necessária prova de ser utilizador do SPED, bem como de que escritura informações 
contábeis pela ECD. A prova desta circunstância afastaria o descumprimento do inciso I do 
Artigo 31 da Lei Federal n.º 8.666/93; 
 
b.4) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por 
contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional 
de Contabilidade; 
 
b.5) Para efeito de cálculo, serão consideradas as duas primeiras casas decimais, 
desprezando-se a terceira e subsequentes; 
 
b.6) Em conjunto com as demonstrações financeiras referidas acima, a Licitante 
deverá apresentar Demonstrativo, devidamente assinado por Contador ou Técnico 
em Contabilidade, com indicação de seu número de Registro no CRC, onde constarão 
todos os índices apurados a partir dos documentos supra, bem como memória de 
cálculo dos mesmos. 

 
7.1.4 - Qualificação Técnica: 
 

a) Certidão atualizada de registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA, com indicação dos responsáveis técnicos da empresa e 
Certidão atualizada de registro de Pessoa Física, também expedida pelo CREA, do(s) 
responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa; 

 
b) Deverá ser apresentada comprovação do vínculo empregatício dos profissionais 

relacionados no item “a” acima, mediante a apresentação de um dos seguintes 
documentos: 

 
b.1) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e da Ficha de Registro de 
Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional; 
 
b.2) Em caso do profissional ser sócio da empresa deverá ser comprovado mediante 
cópia do contrato social da licitante; 
 
b.3) Em caso de ser contratado, deverá ser apresentado contrato de prestação de serviço 
com vigência na data de abertura da presente licitação; 
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b.4) Em caso de substituição dos profissionais relacionados no item “a” acima, no 
decorrer da vigência contratual, a CONTRATADA deverá apresentar à Autoridade de 
Trânsito competente toda a documentação prevista no item “b” de outro profissional 
responsável, que dará continuidade à responsabilidade pela locação dos equipamentos. 
 

c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação, a ser comprovada mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, os quais 
comprovem experiência mínima na parcela de maior relevância desta licitação, qual seja: 
 
c.1) Instalação, operação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos para 
monitoramento de veículos em desobediência ao avanço da fase vermelha do semáforo, 
parada sobre a faixa de pedestres e a fiscalização do excesso de velocidade; 
 
c.2) Instalação, operação e manutenção de equipamentos de fiscalização eletrônica do 
tipo fixo ostensivo (lombada eletrônica); 

 
c.3) Manutenção preventiva e corretiva de equipamento de fiscalização eletrônica do tipo 
radar estático; 

 
c.4) Instalação, operação e manutenção de equipamentos dotados de sistema com leitura 
automática de placas (OCR). 

 
d) Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

atestando a qualificação do profissional de nível superior responsável pela empresa 
licitante em atividades semelhantes com o objeto desta licitação, conforme descrito no 
item acima. Este documento deverá estar acompanhado da respectiva certidão de acervo 
técnico do CREA; 

 
e) Termo de Responsabilidade de que se compromete a fornecer todas as inovações 

tecnológicas dos equipamentos à CONTRATANTE sem nenhum custo adicional, 
garantindo a real disponibilidade dos equipamentos licitados; 
 

f) Declaração de que a Licitante possui recursos humanos e materiais para implantar os 
equipamentos solicitados no prazo máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da 
emissão da ordem de serviço para instalação; 
 

g) Declaração se comprometendo a cumprir com a instalação e ativação dos equipamentos e 
serviços, observando-se os prazos máximos estabelecidos neste Edital; 

 
h) Declaração subscrita pelo representante legal da empresa, obrigando-se a apresentar, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, projeto executivo, caso lhe 
seja adjudicado o objeto desta licitação; 

 
i) Carta de garantia do(s) equipamento(s)/sistema(s), e de compromisso de assistência 

técnica, inclusive de reposição de peças, para viger durante toda a execução do contrato, 
assinada pelo representante legal da proponente; 
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j) Declaração de que a empresa proponente conhece na íntegra o Edital e se submete às 

condições nele estabelecidas e que tomou conhecimento das condições e do local onde 
deverá ser executado o objeto da presente licitação; 

 
j.1) As empresas que necessitarem de acompanhamento para conhecer o todos os locais 
de instalação dos equipamentos, bem como suas peculiaridades, poderão agendar visita 
com o com o Agente de Trânsito, Sr. Luiz Henrique Frotscher, no telefone (47) 3387-5973.  

 
7.1.5 – Demais Documentos: 

 
a) Declaração sob as penas da lei, que a Licitante não se encontra declarada inidônea para 

licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal, conforme modelo constante no Anexo VIII; 

 
b) Declaração da empresa proponente, sob as penas da Lei, que atende ao Inciso V, do 

Artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666 / 1993, que se refere ao Inciso XXXIII do Artigo 7º da 
Constituição Federal, de que não possui em seu quadro de empregados, trabalhadores 
menores de dezoito anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de 
menores de dezesseis anos trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição 
de aprendiz, a partir dos quatorze anos, conforme modelo constante no Anexo IX; 

 
c) Declaração da Licitante de que, caso vir a contratar os equipamentos licitados no presente 

Pregão Presencial, manterá durante a vigência do contrato, no mínimo, a qualificação 
técnica e regularidade fiscal apresentadas na proposta. 

 
7.2 - Os documentos necessários a habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada em cartório ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos 
apresentados em original não serão devolvidos permanecendo integrantes ao processo licitatório. 
 
7.3 – Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser 
autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 
7.4 - Para os documentos sem validade expressa, considerar-se-á como sendo 180 (cento e oitenta) dias 
da data de sua emissão. 
 
7.5 - Todos os documentos expedidos pela empresa deverão ser subscritos por seu representante legal 
devidamente comprovado através de documento hábil. 
 
7.6 – O Pregoeiro reserva-se no direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação, 
quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.  
 
7.7 - O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto será devolvido para a empresa, no 
final da sessão. 
 

 
8 – CONDIÇÕES GERAIS 
 
8.1 – Os envelopes contendo a “Proposta de Preços” e os “Documentos de Habilitação”, deverão ser 
protocoladas na Praça do Cidadão do Município de Pomerode, com sede administrativa na Rua 15 de 
Novembro, n.º 525 – Centro, Pomerode / SC – CEP 89.107-000, em dias úteis, no horário de expediente. 
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8.1.1 - Os invólucros serão recebidos até no dia 03/10/2018, às 08h00min., sendo que após este 
horário não serão mais aceitos em hipótese alguma. 

 
8.2 – Os recursos decorrentes deste processo licitatório serão recebidos, analisados e julgados de acordo 
com a legislação vigente. 
 
8.3 – Para toda a referência de tempo, será observado o horário de Brasília/DF. 
 
8.4 – Ao apresentar proposta a proponente se obriga aos termos do presente Edital. 
 
 

9 – DA ABERTURA E JULGAMENTO 
 
9.1 – No dia, horário e local indicados no preâmbulo do Edital, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio reunir-se-
ão em sala própria, na presença dos representantes de cada proponente participante, procedendo como 
adiante indicado. 
 

9.2 – Realizar-se-ão o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá na 
comprovação de que possui poderes para formulação de ofertas e lances verbais, para a prática de todos 
os demais atos inerentes ao certame, conforme Cláusula Quinta do presente edital. 
 

9.2.1 – A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes 
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais e manifestar-se 
no certame, lavrando-se em ata o ocorrido. 

 

9.3 – Deverão ser apresentadas, ainda, a Declaração para Habilitação – Anexo IV e a comprovação de 
que a licitante é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso) enquadrada na forma da 
Lei Complementar n.º 123/2006, sob pena de ser desconsiderada tal condição. 
 

9.4 - Antes de efetuar o julgamento da proposta, o Pregoeiro identificará e comunicará a participação ou 
não de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de aplicação das condições especiais de 
que tratam os Artigos 42 e seguintes da Lei Complementar n.º 123 / 2006. 
 
9.5 – Por conseguinte, abrir-se-ão os Envelopes n.º 01 “PROPOSTA DE PREÇOS” das empresas que 
entregaram os envelopes até o dia e horário aprazados no Edital. 
 

9.5.1 – O Pregoeiro e a equipe de apoio rubricarão e submeterão a rubrica de todas as 
proponentes os documentos contidos no envelope.  

  

9.6 – O Pregoeiro classificará a proponente que apresentar a proposta de MENOR PREÇO / TOTAL POR 
LOTE. 
 

9.6.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o 
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 
sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
 
9.6.2 - O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à 
proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais. 
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9.6.3 - Se não houver, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições definidas na 
cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 
03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas apresentadas. 

 
9.7 - Somente poderão se manifestar no decorrer das reuniões os representantes das proponentes, desde 
que devidamente credenciados. 
 
9.8 – Analisadas as propostas, o Pregoeiro com a Equipe de Apoio, fará a classificação provisória pela 
ordem crescente dos preços apresentados. 
 
9.9 – Procedida à classificação provisória, e verificado que o melhor preço não foi apresentado por 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de Licitações verificará o eventual 
empate legal das propostas, na forma do § 2º do Artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, para 
aplicação do disposto no Artigo 45 daquele Diploma Legal. 
 
9.10 – Ocorrendo empate fictício, na forma da lei, a Comissão de Licitações procederá da seguinte forma: 

I. A Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da classificação provisória; 

II. Não ocorrendo a contratação da Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, na 
forma do inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
na hipótese do § 2º do Artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, na ordem classificatória, para 
o exercício do mesmo direito; 

III. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do Artigo 44 da Lei Complementar n.º 
123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 

 
9.11 – O prazo máximo para apresentação de nova proposta será de cinco (05) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de inovar em seu preço. 
 
9.12 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Artigo 45 da Lei Complementar 
n.º 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
9.13 - Será assegurada, como critério inicial de desempate, preferência de contratação para as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
 
9.14 – Será julgada desclassificada a proponente que: 

a) Deixar de apresentar oferta para o cumprimento integral do objeto desta Licitação; 
b) Apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital, ou vantagem baseada nas propostas das 

demais proponentes; 
c) Imponham condições não permitidas em Lei; 
d) Não estiverem dentro das condições e exigências solicitadas neste edital; 
e) Apresentar preços manifestamente inexequíveis ou que ultrapassem o valor máximo, estipulado 

no edital (Artigo 4º, Inciso VII da Lei Federal n.º 10.520/2002). 
 
9.14.1 – Para fins de aferição de inexequibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará que a 
licitante faça prova de que possui condições de cumprir o objeto do edital, através da planilha 
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pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, recibos, etc.) que os 
custos dos insumos são coerentes com os de mercado. 
 

9.14.1.1 – A diligência servirá como subsídio para a decisão do Pregoeiro ou da 
Autoridade sobre a aceitabilidade da Proposta apresentada e com indício de ser 
inexequível. 

 
9.14.2 – Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
Documentação de Habilitação da licitante vencedora, para confirmação de suas condições 
habilitatórias, com base nas exigências constantes neste edital. 

 
9.15 – O Pregoeiro poderá, a seu exclusivo critério, solicitar informações complementares, para efeito de 
julgamento das propostas, caso a Proponente não atender com clareza o solicitado em Edital, conforme 
determina o Artigo 43, Parágrafo 3º da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
9.16 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
 

10 - LANCES VERBAIS 
 
10.1 - Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço e os demais. 
 

10.1.1 – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 
licitante, na ordem decrescente de preços. 
 
10.1.2 – Fica a encargo do Pregoeiro a fixação de parâmetros mínimos de valores sobre os lances 
verbais, podendo, inclusive, alterá-los no curso da sessão (estipulação de valores mínimos entre 
um lance e outro). 
 
10.1.3 – O Pregoeiro poderá fixar tempo máximo para que as licitantes calculem e ofereçam 
novos lances. 
 
10.1.4 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 
para determinação da ordem de oferta dos lances. 
 
10.1.5 – A ocorrência de oferta de lance com vista ao empate implicará na classificação 
preferencial da proponente que ofertou o menor valor anteriormente, na sua vez de oferta. 
 
10.1.6 – Dos lances ofertados não caberá retratação. 
 
10.1.7 – A proponente que desistir de apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, 
será excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pela mesma, 
para efeito de ordenação das propostas. 

 
10.2 – Os lances verbais deverão ser dados considerando o valor total Global de cada Lote. 
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10.3 - Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado da contratação. 
 

10.3.1 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita, podendo 
o Pregoeiro negociar para obter melhores condições. 

 
10.4 - Sendo aceitável a oferta de Menor Preço / Total por Lote, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições 
habilitatórias. 
 

10.4.1 - Será julgada inabilitada a proponente que: 
a) Deixar de atender alguma exigência constante do presente Edital e seus anexos; 
b) Apresentar declaração ou documentação que contenha vício de ordem formal. 

 
10.5 – Procedida a classificação, e verificado que o melhor preço foi apresentado por Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte licitante, o Pregoeiro abrirá o seu envelope de habilitação, e, caso a 
habilitação fiscal e trabalhista não estejam regulares, o mesmo intimará a licitante para que, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, mediante requerimento justificado (Artigo 45, § 1º da 
Lei Complementar n.º 123/2006), proceda à regularização da documentação, mediante apresentação das 
respectivas certidões negativas ou certidões positivas com efeito de negativa. 
 

10.5.1 – Em face dos Artigos 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/2006, o Pregoeiro promoverá 
ao julgamento da habilitação dos licitantes, e, em relação a estas adotará o seguinte 
procedimento: 
a) Serão analisados os documentos não integrantes da regularidade fiscal e trabalhista, 

decidindo-se sobre o atendimento das exigências constantes do Edital, de forma que serão 
inabilitados os licitantes que apresentarem irregularidades em relação a estas exigências; 

b) Serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista, declarando-se: 
b.1) O atendimento das exigências constantes do Edital com a respectiva habilitação; ou 
b.2) O desatendimento das exigências constantes do Edital com a suspensão do julgamento 
da habilitação fiscal e trabalhista em relação aquela Microempresa - ME ou Empresa de 
Pequeno Porte - EPP licitante, postergando sua apreciação para o momento posterior a 
classificação definitiva das propostas com a aplicação do § 1º do Artigo 43 da Lei 
Complementar n.º 123/2006, se for o caso; 

 
10.5.2 - Ocorrendo a situação estabelecida no item b.2 acima, o licitante Microempresa - ME ou 
Empresa de Pequeno Porte - EPP poderá se manifestar, na própria reunião, sob pena de 
decadência, sobre a desistência de sua proposta acaso não vislumbre a possibilidade de 
regularização da habilitação fiscal e trabalhista na forma da lei, isentando-se de eventual 
penalização em caso de ser declarada vencedora do certame. 
 
10.5.3 – Regularizada a habilitação fiscal pela licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, a mesma será declarada vencedora do certame. 
 
10.5.4 – Caso não ocorra a regularização da habilitação fiscal e trabalhista da licitante 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no prazo concedido, a mesma será declarada 
excluída do certame, sendo-lhe aplicada a penalidade deste edital.  
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10.6 – Serão devolvidos os envelopes de "Habilitação" das proponentes cuja Proposta não tenha sido 
julgada definitivamente em desacordo com as exigências do presente Edital, ficando à disposição das 
empresas desclassificadas para serem retiradas no prazo de até 15 (quinze) dias após a adjudicação, 
findo o qual serão inutilizados. 
 
10.7 – Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará a vencedora, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que se manifestem acerca da intenção de 
interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na 
decadência do direito de recurso por parte das licitantes, registrando na Ata da Sessão, a síntese dos 
motivos para a futura interposição de recurso, bem como o registro de que todos as demais licitantes 
ficarem intimadas para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, 
após o término do prazo do recorrente para juntada de memoriais, razões de recursos do recorrente, 
conforme o Artigo 4º, Inciso XVIII da Lei Federal n.º 10.520/2002, proporcionando-se a todos, vista 
imediata do processo no Departamento de Licitações e Contratos. 
 
10.8 – A ausência da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizará renúncia 
ao direito de recorrer. 
 
10.9 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio 
e licitantes. 
 
10.10 – Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
10.11 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o 
Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes de 
“HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação. 
 
10.12 - Das providências a serem adotadas pela vencedora da licitação: 

 
10.12.1 - Quando o critério de julgamento da licitação for menor preço por lote ou global, a 
empresa vencedora deverá apresentara em até 03 (três) dias úteis após o término da sessão, a 
proposta de preço readequada, ficando desde já estabelecido que para evitar o jogo de planilhas, 
deve ser aplicado a todos os itens o percentual de desconto ofertado, considerando-se o valor 
proposto na proposta inicial e o valor final após a fase de lances para cada lote. 
 
10.12.2 - A proposta readequada não poderá ter preço unitário superior ao apresentado na 
proposta de preços inicial, caso tal situação seja necessária deverá ser apresentada justificativa, a 
qual será avaliada pela Administração, sendo que em nenhum caso a proposta readequada 
poderá ter valor global ou do lote superior aos valores ofertados na fase de lance, devendo 
sempre ser apresentado valores com no máximo 02 (duas) casas decimais, e caso seja 
necessário realizar algum arredondamento, o mesmo sempre deve ser para baixo.  

 

 
11 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECUSOS ADMINISTRATIVOS 
 
11.1 – Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do presente Pregão Presencial, aplicando-se neles 
subsidiariamente as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666/93. 
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11.1.2 – Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis antes 
da data fixada para recebimento das propostas. 

 
11.2 - Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada uma das seguintes 
providências: 

a) Anulação ou revogação do edital; 
b) Alteração do edital e manutenção da licitação, republicação do edital e reabertura do prazo de 

publicidade; 
c) Alteração no edital e manutenção da licitação, dispensada a nova publicação e reabertura do 

prazo nos casos em que, inquestionavelmente, a alteração não tenha afetado a formulação das 
propostas. 

 
11.3 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. As razões recursais e as contrarrazões deverão 
obrigatoriamente ser protocoladas na Praça do Cidadão do Município de Pomerode, presencialmente e/ou 
de forma eletrônica, através do Portal do Cidadão – Emissão de Protocolo, sob pena de serem 
consideradas intempestivas. 
 
11.4 - A licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 
reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
 
11.5 - A falta de manifestação imediata e motivada na sessão do Pregão Presencial, bem como a não 
entrega das razões de recurso importará na preclusão do direito de recurso. 
 
11.6 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11.7 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente. 
 
11.8 – Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 
pela proponente. 
 
11.9 – Os recursos e contrarrazões de recurso, bem com impugnação do Edital, deverão ser dirigidos ao 
Pregoeiro e protocolados junto a Praça do Cidadão do Município de Pomerode/SC, presencialmente e/ou 
de forma eletrônica, através do Portal do Cidadão – Emissão de Protocolo, em dias úteis, no horário de 
expediente, o qual deverá receber, examinar e submetê-lo à Autoridade competente que decidirá sobre a 
pertinência. 
 
11.10 – É vedada, à licitante, a utilização de recurso ou impugnação com expediente protelatório ou que 
vise a tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado tal comportamento poderá o Pregoeiro ou, se 
for o caso, a Autoridade Superior, arquivar sumariamente os expedientes. 
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11.11 - O resultado da impugnação e do recurso será divulgado mediante comunicado a todos os 
licitantes via e-mail e publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina – DOM/SC. 
 
 

12 – DO PRAZO CONTRATUAL, DA EXECUÇÃO E DO FORNECIMENTO DO OBJETO 
 
12.1 - O prazo de vigência do presente instrumento será de 48 (quarenta e oito) meses, improrrogáveis, 
contados a partir da data de operação efetiva dos equipamentos em conformidade com a Resolução ou 
Legislação vigente do CONTRAN, conforme termo de início de operação, expedido pelo Município de 
Pomerode/SC. 
 
12.2 – O prazo de emissão da Ordem de Serviço será de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do 
contrato. 
 
12.3 – Recebida a Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá iniciar a instalação dos equipamentos 
num prazo máximo de 10 (dez) dias corridos. 
 
12.4 – Prazo para implantação, instalação, ativação e operação dos equipamentos será de no máximo 45 
(quarenta e cinco) dias, após o recebimento da Ordem de Serviço. 
 
12.5 – Fica aqui estabelecido que os serviços sejam recebidos: 

a) Provisoriamente, antes, durante e até a conclusão da instalação dos equipamentos pelo 
responsável por seu acompanhamento e fiscalização; 

b) Definitivamente, após a instalação dos equipamentos, por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após observação, 
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 
12.5.1 - Os serviços, que forem recusados, deverão ser refeitos dentro do prazo máximo 
estipulado no item 12.4 deste edital, sem qualquer ônus para o Município. 
 
12.5.2 - Se os serviços não forem refeitos no prazo estipulado, a empresa estará sujeita às 
sanções previstas neste edital, na minuta do contrato e na Lei. 
 
12.5.3 - O recebimento dos serviços, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA pela qualidade e eficiência na prestação dos serviços, cabendo-lhe sanar 
quaisquer irregularidades detectadas durante a vigência do Contrato. 

 
12.6 - A empresa adjudicada deverá executar os serviços conforme estabelecido neste Edital e seus 
anexos, nas quantias solicitadas pelos requerentes do Município. 
 

12.7 - O atraso na execução regular dos serviços acarretará na suspensão dos pagamentos, além das 
penalidades previstas neste Edital, no Contrato ou na Lei. 
 
 

13 - DAS OBRIGAÇÕES 
 

13.1 - São obrigações da CONTRATADA: 
 

13.1.1 - Apresentar projetos relativos à implantação dos equipamentos, sistemas de detecção de 
velocidade, que deverão obedecer os regramentos do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e as 
Resoluções do CONTRAN aplicáveis, além do previsto neste edital; 
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13.1.2 - Recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos projetos e execução de 
instalação e manutenção dos equipamentos medidores de velocidade e da sinalização; 
 
13.1.3 - Deverá manter os equipamentos limpos, pintados e devidamente identificados; 
 
13.1.4 - Verificação do INMETRO (inicial e periódicas) de acordo com a legislação vigente, ou por 
entidade credenciada por este; 
 
13.1.5 - Cabe a CONTRATADA a coleta e extração de dados, para fins de backup e 
processamento para a entrega á CONTRATANTE; 
 
13.1.6 - O software para homologação das imagens e o treinamento dos operadores do sistema 
devem ser fornecidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE a fim de que esta possa validar os 
dados e imagens gerados pelos equipamentos, assim como relatórios de entrega de imagem a 
CONTRATANTE e dados estatísticos gerados pelos equipamentos; 
 
13.1.7 - O software para processamento assim como os operadores do sistema devem ser 
disponibilizados pela CONTRATADA, podendo os trabalhos ser realizados na sede da 
CONTRATADA; 
 
13.1.8 - A CONTRATADA quando realizar manutenção, deverá comunicar à fiscalização do 
contrato que, conforme necessidade, terá acompanhamento ou não de um técnico; 
 
13.1.9 - Deverá atualizar tecnologicamente os equipamentos instalados, conforme as suas últimas 
versões lançadas no mercado, sem custos para a CONTRATANTE. A atualização deverá ser 
apresentada ao fiscal do Município e implantada somente após sua autorização; 
 
13.1.10 - Prestar assistência técnica, incluindo o fornecimento de peças, mantendo disponível 
pessoal especializado e infraestrutura para reparos, sem custos adicionais; 
 
13.1.11 - Emitir os registros visuais de infração de trânsito colhidos pelos equipamentos; 
 
13.1.12 - Os registros das informações deverão ser entregues no máximo a cada 10 (dez) dias 
para atender os prazos do CTB. Nestes deverão estar inseridas todas as informações exigidas 
pelas resoluções do CONTRAN em vigor, além de listagem contendo a placa do veículo, marca e 
modelo, velocidade, hora, dia, mês e ano. Juntamente a listagem deverá fornecer sistema de 
consulta a banco de dados, onde se encontra as fotografias das infrações, para instrução de 
recursos; 
 

13.1.13 - Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários de seus funcionários. 

 

13.2 - São obrigações do Município de Pomerode: 
 

13.2.1 - Cumprir e fazer cumprir o disposto nas Cláusulas do Contrato; 
 

13.2.2 - Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais; 
 

13.2.3 - Disponibilizará mão de obra e o veículo para operar o radar estático; 
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13.2.4 - Assumir o compromisso quanto à disponibilização dos pontos de energia para os 
equipamentos, do modo que vier a ser necessário, seja aérea ou subterrânea, conforme a 
concessionária de energia e ainda realizar o pagamento mensal da fatura referente ao consumo 
de energia; 
 
13.2.5 - Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA na execução do contrato; 
 
13.2.6. Realizar a instalação e a manutenção da sinalização vertical / horizontal de acordo com a 
regulamentação do CONTRAN; 
 
13.2.7 - Obras civis como colocação de meio-fio, canteiros, recapeamento asfáltico, retirada de 
lombadas físicas, instalação de postes, tubulações e dutos para fiação de energia elétrica, 
obrigando-se a mantê-las ou substituí-las quando defeituosas durante a vigência do contrato; 
 
13.2.8 – Validação / homologação das imagens e aprovação dos relatórios estatísticos fornecidos 
pela CONTRATADA para emissão dos autos processados, arcando com os custos de remessa 
postal das Notificações de infração bem como demais avisos aos infratores. 

 
 

14 - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
14.1 - O(s) pagamento(s) será(ao) efetuado(s) mensalmente através de depósito bancário, em até 15 
(quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal de serviço, com o respectivo aceite do Município de 
Pomerode, por meio de carimbo próprio. 
 
14.2 – No primeiro pagamento deverá ser apresentado juntamente com a Nota Fiscal, relatório com a 
relação dos equipamentos instalados e em funcionamento, contendo a data de instalação e início da 
operação de cada faixa fiscalizada. 
 

14.3 - Os valores para faturamento serão os contidos na proposta da Licitante vencedora. 
 
14.4 - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA 
incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto licitado, constituindo-se 
na única remuneração devida. 
 
14.5 - A forma de pagamento será dada por faixa de equipamento em operação. 
 
14.6 – Nenhum pagamento será efetuado à empresa enquanto houver pendência de liquidação de 
obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
14.7 – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
 

15 - DO REAJUSTE 
 
15.1 - O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta somente poder(ao) ser reajustado(s), após decorridos 12 
(doze) meses a contar da data da contratação. 
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15.2 - Os valores poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, pelo IGP-DI ou por outro que venha a 
substituí-lo. A data base para concessão de reajuste é a data da assinatura do instrumento contratual. 
 
15.3 - A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a 
eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º 
(décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data do início da vigência do contrato. 
 
15.4 - Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento contratual, o novo valor da parcela ou o 
saldo contratual passará a ser praticado, pelo período de 12 (doze) meses, sem reajuste adicional e, 
assim, sucessivamente, durante a vigência do contrato. 
 
15.5 – A recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato 
somente poderá ser dada se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a 
efetiva comprovação do aumento pela CONTRATADA (requerimento, planilha de custos e documentação 
de suporte). 
 
15.6 - Não será admitido, nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 
semelhantes. 
 
 

16 - DO CONTRATO 
 
16.1 - A licitante adjudicada, imediatamente após homologação, será convocada através do 
recebimento da comunicação pela autoridade competente, para assinar o instrumento contratual no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis. Tal prazo poderá ser prorrogado por uma vez, em igual período, mediante 
prévia justificativa da Licitante. 
 
16.2 - O contrato e seus aditamentos, se houverem, serão lavrados pela Diretoria de Licitações e 
Contratos do Município de Pomerode, mediante parecer fundamentado da autoridade competente. 
 
16.3 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco) do valor inicial do ajuste, conforme prevê o Artigo 65, Inciso II, 
parágrafo primeiro da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
16.4 - Os termos da minuta do contrato anexo fazem parte das exigências do presente edital. 
 
16.5 - Como condição para celebração do contrato, a CONTRATADA deverá manter todas as condições 
de habilitação. 
 
16.6 - Caso a licitante vencedora à qual o objeto desta licitação foi adjudicado venha a recusar-se a 
assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de convocação, sem motivo 
justo e aceito pela Comissão de Licitações, caracterizará a perda do direito à contratação, sujeitando-se a 
mesma ao pagamento de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global da proposta e à 
suspensão do direito de participar de licitações promovidas por este Município durante o prazo de 24 
(vinte e quatro) meses. Poderá também, a critério deste Município, sofrer as penalidades legalmente 
estabelecidas, conforme preceitua o Artigo 81 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
16.7- Caso a proponente vencedora não assine o contrato no prazo estipulado, o Município poderá 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, independentemente das cominações 
constantes no Artigo 81 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
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16.8 – A empresa será responsável por eventuais danos causados na execução dos serviços, 
provenientes de negligência, imperícia e/ou imprudência praticados por seus empregados, obrigando-se a 
substituí-los, ou a indenizar a Administração do prejuízo causado. 
 
16.9 – Subcontratação: Fica autorizada a CONTRATADA subcontratar a manutenção dos sistemas, 
mediante solicitação prévia da subcontratação e autorização expressa da Secretaria de Planejamento e 
Meio Ambiente, juntamente com a Gerência de Trânsito – GETRAN, continuando a CONTRATADA a 
responder direta e exclusivamente pelas obrigações assumidas no Contrato. 
 

16.9.1 – A responsabilidade pela qualidade dos materiais / serviços é exclusiva da 
CONTRATADA, inclusive nos casos de subcontratação que somente se efetivará se cumpridas 
todas as exigências acima elencadas. 

 
16.10 – O quantitativo licitado não obriga o CONTRATANTE a promover a aquisição do montante integral 
podendo, durante a vigência contratual, haver aquisições parciais, sem que caiba direito à indenização de 
qualquer espécie à CONTRATADA. 
 
 

17 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

17.1 - Os recursos orçamentários necessários à contratação dos equipamentos estão alocados nas 
seguintes rubricas orçamentárias: 
 

 

Dotação Utilizada 
Código Dotação Descrição 

5 Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 
1 Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 

2061 Manutenção do Getran 
333903912000000 Locação de máquinas e equipamentos 

1100000 Convênio de Trânsito - Militar 
  

Código Dotação Descrição 
5 Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 
1 Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 

2061 Manutenção do Getran 
333903912000000 Locação de máquinas e equipamentos 

1110000 Convênio de Trânsito - Civil 
  

Código Dotação Descrição 
5 Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 
1 Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 

2061 Manutenção do Getran 
333903912000000 Locação de máquinas e equipamentos 

1120000 Convênio trânsito - prefeitura 

 
 

18 - DA FISCALIZAÇÃO 
 
18.1 - A fiscalização do cumprimento do contrato caberá ao Município de Pomerode, o qual designará 
previamente à assinatura do contrato, uma equipe específica para realizar tal acompanhamento. 
 
18.2 - As correspondências referentes ao contrato, exceto as de rotina, deverão ser feitas por ofício. 
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18.3 - A fiscalização pela CONTRATANTE não exime a CONTRATADA, na forma da lei, da fiel execução 
do contrato, ficando sob a sua responsabilidade todas as despesas diretas e indiretas cabíveis. 
 

 
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
19.1 – Às proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a 
proposta, deixarem de entregar, ou apresentarem documentação falsa exigida no Edital, comportarem-se 
de modo inidôneo ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes 
sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município pelo infrator: 

a) Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores; 
b) Multa de até 10% (vinte por cento) sobre o valor da proposta apresentada pela proponente; 
c) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos consecutivos. 
 
19.2 - Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global da proposta apresentada em caso 
de não regularização da documentação pertinente à habilitação fiscal e trabalhista (no caso de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no § 1º do Artigo 43 da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 
 
19.3 - Caberá aplicação da penalidade de advertência nos casos de infrações leves que não gerem 
prejuízo à Administração. 
 
19.4 - Caberá aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta de Preços da 
Licitante, nos seguintes casos: 

a) Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 
b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame; 
c) Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
d) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
e) Não mantiver a proposta de preços; 

 

f) Comportar-se de modo inidôneo; 
g) Cometer fraude fiscal. 

 
19.5 - Sem prejuízo, da aplicação de multa, caberá ainda a aplicação da penalidade de Impedimento de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos seguintes prazos e casos: 

a) Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato - 02 anos 
mais multa; 

b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame - 01 ano mais multa; 
c) Apresentar documentação falsa exigida para o certame - 05 (cinco) anos mais multa; 
d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto - 01 ano mais multa; 
e) Não mantiver a proposta de preços - 01 ano mais multa; 
f) Comportar-se de modo inidôneo - 05 (cinco) anos mais multa; 
g) Cometer fraude fiscal - 05 (cinco) anos mais multa. 

 
19.5.1 - Para os fins do subitem “f”, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos 
Artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/1993. 
 

19.6 - Em todo caso a licitante terá direito ao contraditório e ampla defesa. 
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19.6.1 - Em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, poderá a licitante apresentar 
defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação sobre a irregularidade ou 
aplicação da penalidade. 

 
19.7 - É facultado, à licitante, apresentar recurso contra aplicação de penalidade no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da intimação, nos termos do Artigo 109 da Lei Federal n.º 8.666/1993. 
 
19.8 - As multas serão recolhidas via guia de recolhimento emitida pelo Departamento de Tributação, 
devendo ser comprovada a quitação no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a emissão da guia, ou 
serão recolhidas via depósito bancário em conta indicada pelo Município, devendo ser comprovado seu 
recolhimento no prazo de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da notificação. 
 

19.8.1 - Caso o pagamento não seja realizado no prazo estipulado, será cobrado multa de 2% 
sobre o valor devido, mais juros de mora de 0,5% por dia de atraso por até 10 dias. 
 
19.8.2 – O valor da multa será descontado de eventuais pagamentos efetuados pelo Município de 
Pomerode ou cobrado judicialmente. 
 
19.8.3 - Ultrapassados o prazo para pagamento, a licitante será inscrita em dívida ativa do 
Município, sendo a cobrança realizada judicialmente.  

 
19.9 - As penalidades de Advertência e Multa, poderão ser aplicadas pelo Diretor Geral de Trânsito ou 
pelo Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente. 
 
19.10 - A penalidade de Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios poderá ser aplicada pelo Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente. 
 
19.11 - Os recursos deverão ser encaminhados à autoridade que aplicou a penalidade, sendo que após 
sua análise, será submetida à Decisão da Autoridade hierarquicamente Superior. 
 
19.12 - A justificativa de paralisação dos serviços contratados deverá ser apresentada até o 3º (terceiro) 
dia de sua ocorrência cabendo ao responsável pela Gerência de Trânsito acatá-la ou não através de ato 
motivado e consubstanciado pela análise da instrução processual. 
 
 

20 - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
20.1 - Na RESCISÃO CONTRATUAL será garantida ao proponente prévia defesa e aplicada nos 
seguintes casos: 
 

20.1.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
Incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
 
20.1.2 - A inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração; 
 
20.1.3 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 
Administração; 
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20.1.4 - Constituem motivos para rescisão do contrato, os previstos no Artigo 78 da Lei Federal n.° 
8.666/93 e suas alterações posteriores; 
 
20.1.5 - Em caso de rescisão prevista no Inciso XII do Artigo 78 da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos 
prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido; 
 
20.1.6 - A rescisão de que trata o Inciso I do Artigo 79 acarretará as consequências previstas no 
Artigo 80, Incisos I a IV, ambos da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
20.2 - Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do Município, a rescisão importará: 
 

20.2.1 - Aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o Município e seus órgãos 
descentralizados, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 
20.2.2 - Declaração de Inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as 
obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé, a juízo do Município 
de Pomerode. A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurado a 
defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou 
potencial. 

 
 

21 - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
21.1 - A CONTRATADA poderá subcontratar terceiros apenas para as atividades meio deste objeto, 
desde que observadas às disposições contidas no Artigo 72 da Lei Federal n° 8.666/93 e previamente 
autorizadas pela CONTRATANTE. Consideram-se atividades meio as relacionadas com a coleta dos 
dados, a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e a sua instalação. 
 
21.2 - A Subcontratação será formalizada e caracterizada de acordo com o seguinte procedimento: 
Apresentação do Termo de contrato, firmado entre Subcontratante e Subcontratada, onde conste 
expressamente o objeto da subcontratação, responsabilidades e prazo para a realização dos serviços 
propostos, para análise e aprovação por parte do Município de Pomerode. 
 
 

22 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
22.1 – A presente Licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
comprovado, ou, anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 
fundamentado disponibilizado para conhecimento dos participantes da licitação. 
 
22.2 - Todos e quaisquer encargos sociais, financeiros ou de qualquer natureza, bem como todas as 
despesas geradas direta ou indiretamente pelo objeto do presente, são de responsabilidade única e 
exclusiva da CONTRATADA, respondendo o CONTRATANTE apenas e tão somente pelo pagamento da 
quantia acordada. 
 
22.3 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
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22.3.1 – A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido a vencedora, a rescisão do Contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis. 

 
22.4 – Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
22.5 – É facultado, ao Pregoeiro, ou, à Autoridade Superior, em qualquer fase da Licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
22.6 – As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação / inabilitação. 
 
22.7 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
 
22.8 – As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 
 
22.9 – As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas à proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento. 
 
22.10 – A participação da proponente neste certame implica a aceitação de todos os termos deste Edital. 
 
22.11 - Os casos omissos no presente Edital serão analisados de acordo com a Lei Federal n.º 
8.666/1993, suas alterações e legislação correlata em vigor. 
 
22.12 - As partes elegem o foro da Comarca de Pomerode / SC, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 
instrumento. 
 
22.13 – Recomenda-se, às licitantes, que estejam no local marcado com antecedência de 15 (quinze) 
minutos do horário previsto para a entrega dos Envelopes n.ºs 01 e 02 e da documentação de 
Credenciamento. 
 
22.14 - Fazem parte integrante deste Edital, os anexos a seguir: 

ANEXO I Termo de Referência; 
ANEXO II Estudo Técnico e Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; 

ANEXO III Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO IV Modelo de Declaração de Habilitação; 
ANEXO V Minuta do Contrato; 

ANEXO VI Orçamento Estimado; 
ANEXO VII Modelo de Proposta de Preços e Planilha de Custos; 
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ANEXO VIII Declaração de Inidoneidade; e 
ANEXO IX Modelo de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição 

Federal. 
 
 

Pomerode / SC, 14 de Setembro de 2018. 

 
 
 

ÉRCIO KRIEK 
Prefeito Municipal de Pomerode 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 026 / 2017 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 014 / 2017 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

OBJETO: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE 
GERAÇÃO DE IMAGENS E MONITORAMENTO FOTO-ELETRÔNICO COM AVANÇO DE SINAL, 
PARADA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE E EXCESSO DE VELOCIDADE DO TRÂNSITO NO 
MUNICÍPIO DE POMERODE, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO 
E SEUS ANEXOS. 
 
 

1 - JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO 
 
1.1 - Este projeto, fundamentado na linha de ação proposta pelo Município de Pomerode, e com base nas 
indicações de estudos técnicos efetuados, tem a finalidade de mensurar elementos necessários e 
suficientes para assegurar a viabilidade técnica, definição de métodos e prazo de execução, de forma a 
oferecer soluções racionais, ágeis, adequadas e capazes de suprir as necessidades do gerenciamento 
eletrônico no controle de infrações referentes a parada sobre a faixa de pedestres, de avanço de sinal 
vermelho do semáforo e excesso de velocidade. 
 
1.2 - O projeto apresentado a seguir visa a modernização do sistema de gerenciamento de trânsito já 
utilizado, contemplando a automação da fiscalização, com o objetivo de manter os excelentes resultados 
conquistados nos últimos anos com a fiscalização eletrônica e também buscar a implementação de 
campanhas educativas em conjunto com equipamentos de monitoramento, buscando atingir não apenas 
os motoristas, mas também os pedestres, inclusive as crianças, que serão os futuros motoristas. 
 
1.3 - Este projeto propõe ampliar ainda mais os benefícios já conquistados com estes tipos de 
equipamentos de fiscalização de trânsito por parte do Município de Pomerode, cujos fundamentos 
principais estão baseados nas principais tendências, a saber: 

a) Minimizar ainda mais o número de acidentes de trânsito, que resultam em inúmeras mortes; 
b) O grande volume de veículos trafegando no Município de Pomerode, que vem aumentando a 

cada ano, necessitando uma maior organização do trânsito, que será possível através dos 
dados estatísticos fornecidos pelos equipamentos; 

c) A conscientização da necessidade de coibir a parada sobre a faixa de pedestres, o que 
dificulta a movimentação dos pedestres e pode causar acidentes; 

d) A conscientização da necessidade de coibir o desrespeito da fase vermelha do semáforo, 
infração que na maioria dos casos resulta em acidentes graves, inclusive com mortes, 
motivando a manutenção e ampliação da fiscalização. 

 
1.4 - À luz de tais fatos, torna-se cada vez mais evidente que, por meio da concentração dos melhores 
recursos disponíveis, soluções de equipamentos em conceito de gerenciamento de trânsito e capacitação 
interna, a Municipalidade pode atingir a mais alta performance, pontualidade e integridade de 
informações, bem como soluções para seus sistemas de gerenciamento de trânsito que venham a atender 
as necessidades de missões críticas. 
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1.5 - Este projeto oferece recursos tecnologicamente avançados e disponíveis no mercado, priorizando a 
utilização de equipamentos automáticos para o controle de infrações de trânsito e gerenciamento de 
tráfego, além dos aspectos relativos a facilidade de uso, oferecendo os seguintes benefícios principais: 

a) Economia de custos, com a redução dos índices de acidentes; 
b) Eficiência, com equipamentos de ultima geração; 
c) Simplicidade, pois opera de forma automática; 
d) Flexibilidade, no caso do radar estático, por ser operado em diferentes pontos conforme a 

necessidade; 
e) Redução drástica de acidentes por excesso de velocidade, avanço do sinal vermelho e parada 

sobre a faixa de pedestre; 
f) Promoção da educação dos atuais e futuros motoristas e pedestres através dos equipamentos 

e campanhas educativas. 
 
1.6 - Os locais selecionados para a implantação dos equipamentos foram indicados através de estudos 
acerca de riscos de acidentes de trânsito e pontos críticos de congestionamento viário no município. 
 
1.7 - O contrato prevê a locação, instalação, gerenciamento e manutenção de sistema de geração de 
imagens e monitoramento foto-eletrônico com avanço de sinal, parada sobre a faixa de pedestre e 
excesso de velocidade do trânsito, que deverão funcionar durante 24 (vinte e quatro) horas por dia 
ininterruptamente. 
 
1.8 - Todos os equipamentos referentes ao presente fornecimento deverão estar de acordo com as 
normas internas do Município de Pomerode no que se refere às características físicas, dimensões, 
materiais utilizados, padronização de instalação e cuidados a serem tomados na instalação dos 
equipamentos. 
 
1.9 - Quanto aos materiais e processos envolvidos no fornecimento, suas características e padronização 
deverão obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 
 
 

2 - LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO 
 
2.1 - Com o crescente número de veículos automotores, o controle de tráfego torna-se cada vez mais 
complexo. Os veículos, ao se movimentarem, precisam dividir, entre si e com pedestres, o tempo e o 
espaço disponíveis. Onde existe movimento, existe perigo, conflito, risco de colisão. Daí, os três grandes 
desafios para o controle de tráfego: segurança, fluidez e educação. 
 
2.2 - Para que veículos e pedestres possam se movimentar com segurança é necessário que regras 
sejam seguidas: as leis de trânsito. Quando as leis de trânsito não são respeitadas, ocorrem os acidentes 
e congestionamentos. 
 
2.3 - Abaixo segue um levantamento da evolução da frota nos últimos anos no Município de Pomerode, 
onde podemos observar que de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2017, tivemos um aumento superior a 
23,7% na frota do município, o que justifica a necessidade de um controle maior do trânsito da cidade: 
 

EVOLUÇÃO DA FROTA ENTRE JANEIRO 2005 E MARÇO DE 2011 

- Ano de 2011: 20.218 veículos; 

- Ano de 2012: 21.334 veículos; 

- Ano de 2013: 22.293 veículos; 

- Ano de 2014: 23.248 veículos; 
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- Ano de 2015: 23.981 veículos; 

- Ano de 2016: 24.404 veículos; 

- Ano de 2017: 25.573 veículos; 

- Ano de 2018 até Agosto: 25.913 veículos. 
Fonte: DETRAN-SC 

 
2.4 - Conforme demonstrado acima, tivemos um aumento expressivo da frota nos últimos anos, sendo 
assim o risco de acidentes se torna cada vez mais presente, somente nos pontos onde serão instalados 
os equipamentos foram registrados nos últimos seis meses mais de 90 acidentes de trânsito, sendo que 
alguns causaram danos irreparáveis. Deste modo, a Administração Pública se vê na obrigação de manter 
equipamentos de fiscalização nos pontos onde já existem e na medida do possível buscar a ampliação. 
 
2.5 - Para minimizar estes índices o Município de Pomerode irá intensificar as ações educativas que já 
estão sendo realizadas no município, em conjunto com a empresa que vier a ser CONTRATADA, sendo o 
foco principal as crianças, jovens e adultos, para que o futuro do trânsito de Pomerode seja cada vez 
melhor, pois as crianças de hoje serão os motoristas de amanhã. 
 
 

3 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS AUXILIARES DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DADOS 
ESTATÍSTICOS DE TRÂNSITO 
 
3.1 - Atendendo as diferentes especificações funcionais, os equipamentos dividem-se em: 

 Medidores de velocidade, capazes de registrar através de imagens os veículos envolvidos em 
transgressão dos limites máximos regulamentares, distribuídos conforme a situação local 
específica; 

 Manutenção das velocidades máximas permitidas, para uniformização dos fluxos de tráfego ou 
redução pontual de velocidade para proteção de travessias consolidadas de pedestres; 

 Restrições geométricas ou pontos críticos de acidentes; 
 O avanço ao sinal vermelho; 
 Parada sobre a faixa de pedestres; 
 Leitura automática de placas. 

 
3.2 - Foram selecionados, funcionalmente, para a consecução das finalidades propostas, quatro 
tipos de equipamentos de fiscalização: 

a) Aparelho medidor de velocidade automático, fixo ostensivo, dotado de dispositivo indicador de 
velocidade;  

b) Aparelho automático, fixo detector de avanço de sinal, parada sobre faixa de pedestres e 
registrador de excesso de velocidade;  

c) Aparelho medidor de velocidade automático, do tipo radar estático;  
d) Sistema de OCR (Optical Character Recognition) para leitura de placas. 

 
 

4 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS E LOCAIS DE INSTALAÇÃO 
 
4.1 - APARELHO MEDIDOR DE VELOCIDADE AUTOMÁTICO, FIXO OSTENSIVO, DOTADO DE 
DISPOSITIVO INDICADOR DE VELOCIDADE 
 

 Deverão atender ao disposto nas resoluções vigentes do Conselho Nacional de Trânsito – 
CONTRAN; 
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 Os equipamentos deverão possuir aprovação pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia - INMETRO; 
 

 Possuir estrutura rígida fixa, resistente a intempéries, tais como corrosão, respingo de líquidos, bem 
como oxidação; 
 

 Possuir proteção que vise dificultar o acesso aos compartimentos internos do equipamento, além de 
alarme sonoro que indique a tentativa de acesso não autorizado; 
 

 Possuir circuito eletrônico de proteção contra descargas atmosféricas no sistema de entrada de 
energia e nos sensores de medição de velocidade; 
 

 Possuir sistema de proteção contra choques elétricos; 
 

 Na instalação deverá conter obrigatoriamente o aterramento; 
 

 O ponto de alimentação de energia, que será fornecido pela CONTRATANTE para que os 
equipamentos sejam instalados, possui tensão de 220 Volts, podendo oscilar entre 200 e 240 Volts; 
 

 Possibilitar a volta à operação normal, automaticamente, no retorno de alimentação de energia 
elétrica quando ocorrer o desarme por interrupção da mesma; 
 

 Capturar, automaticamente, as imagens digitalizadas dos veículos em velocidade superior à 
permitida, com o devido acréscimo de tolerância estabelecido pelo Inmetro e gerar os respectivos 
comprovantes de infração; 
 

 Na inicialização, os equipamentos deverão executar auto teste que garanta as condições 
operacionais dos mesmos, gerando arquivo de LOG para consultas posteriores; 
 

 O relógio interno e os dados armazenados não devem ser afetados por eventuais falhas de energia 
elétrica na rede de alimentação dos equipamentos, mesmo que estas falhas perdurem por períodos 
prolongados; 
 

 Possibilitar o registro da imagem do veículo pela dianteira, pela traseira e panorâmica, conforme 
solicitação da CONTRATANTE; 

 
 Possibilitar, sempre que desejado, a entrada em funcionamento em horário programado; 

 
 Possibilitar uso continuado, para fins de registro de infrações, durante as 24 (vinte e quatro) horas do 

dia; 
 

 Capturar as imagens dos veículos, independentemente da luminosidade ambiente, devendo ser 
utilizado dispositivo infravermelho, para evitar ofuscamento da visão dos motoristas; 
 

 Possuir características físicas e dimensionais que possibilite ser facilmente identificável a uma 
distância mínima de 100 (cem) metros, a partir do ponto em que estiver instalado, permitindo uma 
comunicação visual com os usuários da via pública, integrada no corpo do equipamento, composta 
de: 
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 Possuir display de LED de 03 (três) dígitos indicador da velocidade medida do veículo fiscalizado, 

que permita indicar ao condutor a velocidade registrada quando da sua passagem pelo 
equipamento, com possibilidade de marcação de até 199 Km/h, sendo plenamente visível em 
quaisquer condições climáticas; 

 Possuir indicação da velocidade máxima (R19) permitida para o local, junto ao corpo do 
equipamento; 

 Possuir dispositivo de foco de LED luminoso piscante, intermitente, em caráter de advertência, na 
cor amarela ou âmbar, com a função de alertar o condutor e indicar a presença do equipamento. 
 

 Possibilitar o registro, mesmo quando não estiver em horário programado, das seguintes 
informações: 

 Quantidade de veículos que transitam naquele ponto da via; 
 Horário de passagem desses veículos com informação da hora e minuto; 

 Velocidade de cada veículo. 
 
 O equipamento deverá registrar automaticamente de modo contínuo e sequencial, as imagens de 

veículo que ultrapassarem a velocidade estabelecida e permitir a impressão de tais imagens pelo 
órgão responsável; 

 
 As informações relativas à quantidade de veículos que transitam nas vias monitoradas, com os dados 

referentes ao horário e velocidade dos mesmos, devem ser quantificadas e armazenadas num banco 
de dados; 

 
 Possibilitar a captação de imagens digitalizadas, que permitam a identificação dos veículos e a 

geração dos respectivos comprovantes de infração, para fins de autuação por excesso de velocidade 
em todas as faixas de trânsito controladas; 

 
 As imagens capturadas pelos equipamentos devem: 

Registrar: 
 Imagem do veículo no momento do cometimento da infração, com possibilidade de verificação da 

placa do mesmo; 
 Velocidade aferida no momento da infração em km/h; 

 Data (dia, mês e ano) e horário (hora, minutos e segundos) da infração. 
 
Conter: 
 Velocidade regulamentada para o local da via em km/h; 

 Local da infração identificado de forma descritiva ou codificado; 

 Identificação do instrumento ou equipamento utilizado, mediante numeração estabelecida pelo 
órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via; 

 A imagem deverá conter também a informação da data de verificação do equipamento pelo 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO. 

 
 Os dados deverão ser registrados e anexados na imagem do veículo, no momento da sua captura 

pelo equipamento, de forma automática, sem necessidade de intervenção posterior do operador para 
indicação das referidas informações; 

 
 As imagens devem ser transmitidas de maneira on-line para banco de dados ao local de 

processamento; 
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 As imagens, no momento de sua captura, devem ser armazenadas criptografadas por algoritmo 

reconhecidamente seguro, com chave mínima de 2.048 bits, comprovado através de laudo de 
instituições privadas ou públicas e fundações de pesquisa e ensino, a ser apresentado no momento 
da contratação, de forma que somente possam ser visualizadas por usuário autorizado e não por 
software comercial ou de terceiros, garantindo sempre o seu sigilo; 

 
 As imagens devem ter sua integridade e autenticidade garantida por um algoritmo de assinatura 

digital reconhecidamente seguro, com chave mínima de 1.024 bits, comprovado através de laudo de 
instituições privadas ou públicas, fundações de pesquisa e ensino, a ser apresentado no momento da 
contratação, que impeça qualquer tentativa de adulteração; 

 
 O aproveitamento de imagens consideradas nítidas, registradas pelos equipamentos, deve ser 

superior a 85% (oitenta e cinco por cento); 
 
 As imagens deverão ser coloridas durante o período diurno e preto e branco no período noturno; 
 
 O padrão de arquivamento das imagens deverá ser BMP, JPG, PCX, TIF ou similar; 
 
 Todos os equipamentos deverão possuir a funcionalidade OCR integrada ao equipamento, conforme 

descrito no item 4.3 deste documento; 
 
 Software para gerenciamento de informações e bancos de dados que permita conferência e 

homologação das imagens pela autoridade de trânsito; 
 
 O software de gerenciamento deverá ainda permitir o cadastramento dos agentes 

credenciados/designados pela Autoridade de Trânsito do Município, através de nome completo e 
número de matrícula (identificação), contemplando inclusão e exclusão de agentes credenciados; 

 

 O software deverá ser capaz de efetuar operações de cadastramento, atualização e emissão de 
relatórios pertinentes ao escopo do processamento de Autos de Notificação, com controle sequencial, 
prevendo ainda o armazenamento dos Autos de Notificação produzidos e imagens geradas em 
memórias de massa, que permitam recuperação rápida a partir do número de código do auto, do 
número da placa do veículo autuado, ou conjuntamente, a partir da data e número de placa, ou local 
e número de placa; 

 

 O sistema informatizado deve prover recursos de exportação das imagens geradas para impressão, 
agregada ao formulário específico aprovado pela CONTRATANTE, possibilitando, ainda, a 
disponibilização das imagens dos veículos em infração, sem distorção e/ou encobrimento da região 
dos para-brisas, para uso interno; 

 

 Quantidades e localização dos aparelhos medidores de velocidade automáticos, fixos ostensivos, 
dotados de dispositivo indicador de velocidade: 

 

1 - Rua Luiz Abry, n.°1186 e n.°1155: 02 faixas; 

2 - Rua 15 de Novembro, n.°1098 e n.°1165: 02 faixas; 

3 - Rua Hermann Wegge, n.° 2383 e n.° 2438: 02 faixas; 

4 - Avenida 21 de Janeiro, n.° 1990 e n.° 1999: 04 faixas; 

5 - Rua Hermann Wegge, n.º 2727 e n.°2720: 02 faixas; 

6 - Rua Presidente Costa e Silva, n.º 557 e n.º 546: 02 faixas.  

TOTAL DE FAIXAS SUPERVISIONADAS: 14 FAIXAS 
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OBSERVAÇÃO: Durante o tempo previsto de duração do contrato, considerando-se a expectativa de 
requalificação do pavimento de novos corredores estruturais do município, pode-se ainda prover as 
suplementações de quantitativos previstos na legislação, para atendimento de necessidades essenciais 
dessas vias, observadas as condições expressas nas obrigações contratuais. 
 
 

4.2 - APARELHO AUTOMÁTICO, FIXO DETECTOR DE AVANÇO DE SINAL, PARADA SOBRE FAIXA 
DE PEDESTRES E REGISTRADOR DE EXCESSO DE VELOCIDADE 
 
 Deverá atender ao disposto nas resoluções vigentes do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; 
 
 Os equipamentos deverão possuir aprovação pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia – INMETRO; 
 
 Todos os equipamentos deverão registrar simultaneamente e/ou individualmente as seguintes 

infrações, para qualquer tipo de veículo: 
 Excesso de velocidade; 

 Avanço do sinal vermelho do semáforo; 
 Parada sobre faixa de pedestres. 

 
 Possuir estrutura rígida fixa, resistente a intempéries, tais como corrosão, respingo de líquidos, bem 

como oxidação; 
 
 Possuir proteção que vise dificultar o acesso aos compartimentos internos do equipamento, além de 

alarme sonoro que indique a tentativa de acesso não autorizado; 
 
 Possuir circuito eletrônico de proteção contra descargas atmosféricas no sistema de entrada de 

energia e nos sensores de medição de velocidade; 
 
 Possuir sistema de proteção contra choques elétricos; 
 
 Na instalação deverá conter obrigatoriamente o aterramento; 
 
 O ponto de alimentação de energia, que será fornecido pela CONTRATANTE para que os 

equipamentos sejam instalados, possui tensão de 220 Volts, podendo oscilar entre 200 e 240 Volts; 
 
 Possibilitar a volta à operação normal, automaticamente, no retorno de alimentação de energia 

elétrica quando ocorrer o desarme por interrupção da mesma; 
 
 Capturar, automaticamente, as imagens digitalizadas dos veículos em velocidade superior à 

permitida, com o devido acréscimo de tolerância estabelecido pelo INMETRO e gerar os respectivos 
comprovantes de infração; 

 
 Na inicialização, os equipamentos deverão executar auto teste que garanta as condições 

operacionais dos mesmos, gerando arquivo de LOG para consultas posteriores; 
 
 O relógio interno e os dados armazenados não devem ser afetados por eventuais falhas de energia 

elétrica na rede de alimentação dos equipamentos, mesmo que estas falhas perdurem por períodos 
prolongados; 
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 Possibilitar o registro da imagem do veículo pela traseira; 
 
 Possibilitar, sempre que desejado, a entrada em funcionamento em horário programado; 
 
 Possibilitar uso continuado, para fins de registro de infrações, durante as 24 (vinte e quatro) horas do 

dia; 
 
 Capturar as imagens dos veículos, independentemente da luminosidade ambiente, devendo ser 

utilizado dispositivo infravermelho, para evitar ofuscamento da visão dos motoristas; 
 
 Possibilitar o registro, mesmo quando não estiver em horário programado, das seguintes 

informações: 
 Quantidade de veículos que transitam naquele ponto da via; 

 Horário de passagem desses veículos com informação da hora e minuto; 

 Velocidade de cada veículo. 
 
 O equipamento deverá registrar automaticamente de modo contínuo e sequencial, as imagens de 

veículo que ultrapassarem a velocidade estabelecida, o avanço da fase vermelha do semáforo, 
parada sobre a faixa de pedestres e permitir a impressão de tais imagens pelo órgão responsável; 

 
 As informações relativas à quantidade de veículos que transitam nas vias monitoradas, com os dados 

referentes ao horário e velocidade dos mesmos, devem ser quantificadas e armazenadas num banco 
de dados; 

 
 Possibilitar a captação de imagens digitalizadas, uma aproximada que permita a identificação dos 

veículos (placa) e outra panorâmica que permita a identificação da fase semafórica, a faixa de 
pedestre e o veículo, gerando os respectivos comprovantes de infração, para fins de autuação por 
parada sobre a faixa de pedestre e/ou avanço semafórico; 

 
 Além disso, deve gerar, para as infrações de parada sobre a faixa de pedestre e/ou avanço 

semafórico, um vídeo, com no mínimo 5 segundos antes e 5 segundos depois do evento; 
 
 As imagens capturadas pelos equipamentos devem: 

Registrar: 
 Imagem do veículo no momento do cometimento da infração, com possibilidade de verificação da 

placa do mesmo; 
 Velocidade aferida no momento da infração em km/h; 

 Data (dia, mês e ano) e horário (hora, minutos e segundos) da infração. 
Conter: 
 Velocidade regulamentada para o local da via em km/h; 

 Local da infração identificado de forma descritiva ou codificado; 

 Identificação do instrumento ou equipamento utilizado, mediante numeração estabelecida pelo 
órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via; 

 A imagem deverá conter também a informação da data de verificação do equipamento pelo 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO. 
 

 Os dados deverão ser registrados e anexados na imagem do veículo, no momento da sua captura 
pelo equipamento, de forma automática, sem necessidade de intervenção posterior de operador para 
indicação das referidas informações; 



 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE POMERODE 
RUA 15 DE NOVEMBRO, n.º 525 - CENTRO | Pomerode / SC | CEP 89.107-000 

Fone: (47) 3387-7229 | CNPJ: 83.102.251/0001-04 
e-mail: licitacao@pomerode.sc.gov.br 

 

 
 As imagens devem ser transmitidas de maneira on-line para banco de dados ao local de 

processamento; 
 
 As imagens, no momento de sua captura, devem ser armazenadas criptografadas por algoritmo 

reconhecidamente seguro, com chave mínima de 2.048 bits, comprovado através de laudo de 
instituições privadas ou públicas e fundações de pesquisa e ensino, a ser apresentado no momento 
da contratação, de forma que somente possam ser visualizadas por usuário autorizado e não por 
software comercial ou de terceiros, garantindo sempre o seu sigilo; 

 
 As imagens devem ter sua integridade e autenticidade garantida por um algoritmo de assinatura 

digital reconhecidamente seguro, com chave mínima de 1.024 bits, comprovado através de laudo de 
instituições privadas ou públicas, fundações de pesquisa e ensino, a ser apresentado no momento da 
contratação, que impeça qualquer tentativa de adulteração; 

 
 O aproveitamento de imagens consideradas nítidas, registradas pelos equipamentos, deve ser 

superior a 85% (oitenta e cinco por cento); 
 
 As imagens deverão ser coloridas durante o período diurno e preto e branco no período noturno; 
 
 O padrão de arquivamento das imagens deverá ser BMP, JPG, PCX, TIF ou similar; 
 
 Todos os equipamentos deverão possuir a funcionalidade OCR integrada ao equipamento, conforme 

descrito no item 4.3 deste documento; 
 
 Software para gerenciamento de informações e bancos de dados que permita conferência e 

homologação das imagens pela autoridade de trânsito; 
 
 O software de gerenciamento deverá ainda permitir o cadastramento dos agentes 

credenciados/designados pela Autoridade de Trânsito do Município, através de nome completo e 
número de matrícula (identificação), contemplando inclusão e exclusão de agentes credenciados; 

 
 O software deverá ser capaz de efetuar operações de cadastramento, atualização e emissão de 

relatórios pertinentes ao escopo do processamento de Autos de Notificação, com controle sequencial, 
prevendo ainda o armazenamento dos Autos de Notificação produzidos e imagens geradas em 
memórias de massa, que permitam recuperação rápida a partir do número de código do auto, do 
número da placa do veículo autuado, ou conjuntamente, a partir da data e número de placa, ou local 
e número de placa; 

 
 O sistema informatizado deve prover recursos de exportação das imagens geradas para impressão, 

agregada ao formulário específico aprovado pela CONTRATANTE, possibilitando, ainda, a 
disponibilização das imagens dos veículos em infração, sem distorção e/ou encobrimento da região 
dos pára-brisas, para uso interno; 

 
 Quantidades e localização dos aparelhos automáticos fixos detectores de avanço de sinal, parada 

sobre faixa de pedestres e registrador de excesso de velocidade: 
 

1 - Rua Independência x Avenida 21 de Janeiro: 06 faixas; 

2 - Rua Hermann Weege x Rua Castelo Branco: 06 faixas; 

3 - Rua Frederico Weege x Avenida 21 de Janeiro: 08 faixas; 
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4 - Rua Presidente Costa e Silva x Rua Gustav Weber: 05 faixas. 

TOTAL DE FAIXAS SUPERVISIONADAS: 25 FAIXAS 

 
OBSERVAÇÃO: Durante o tempo previsto de duração do contrato, considerando-se a expectativa de 
requalificação do pavimento de novos corredores estruturais do município, pode-se ainda prover as 
suplementações de quantitativos previstos na legislação, para atendimento de necessidades essenciais 
dessas vias, observadas as condições expressas nas obrigações contratuais. 
 
 

4.3 - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION) 
 
 O equipamento referido será do tipo discreto e possuirá apenas a funcionalidade de leitura 

automática de placas. 
 

A função de Reconhecimento Automático de Placas deve atender, no mínimo, as seguintes 
especificações: 
 
 Identificar através da tecnologia OCR (Optical Character Recognition), os caracteres da placa dos 

veículos monitorados pelos equipamentos, consultar o banco de dados do sistema do DETRAN/SC e 
indicar se o veículo possui alguma restrição de circulação, como irregularidade no licenciamento ou 
restrição de furto; 

 
 Deve possibilitar que após a indicação do veículo em situação irregular, a imagem registrada pelo 

equipamento seja enviada simultaneamente a uma central; 
 
 O sistema deverá permitir o cadastro de placas para o monitoramento específico e apresentar alarme 

na tela de visualização toda vez que a placa for reconhecida trafegando por uma via monitorada; 
 
 Possuir tecnologia que permita que a leitura dos caracteres das placas seja realizada, no mínimo, em 

motos, automóveis, ônibus e caminhões, independente de suas velocidades; 
 

 Possuir tecnologia que permita que a leitura dos caracteres das placas e que a consulta ao banco de 
dados seja realizada de forma instantânea; 

 
 Veículos identificados com irregularidades/ocorrências devem fazer com que o sistema dispare 

alarmes sonoros e visuais e informar em tela a situação de irregularidade do mesmo; 
 

 Possibilitar a geração de relatórios estatísticos dos registros armazenados, indicando a circulação de 
frota irregular, que deverão conter, no mínimo: 

 Local da infração identificado de forma descritiva ou codificada; 
 Indicação do tipo de irregularidade registrada; 

 Imagem do veículo fiscalizado. 
 

 O sistema deverá permitir identificar as placas: 
 Com diferentes cores de fundo; 

 Sobre variados níveis de luminosidade solar ou sobre variados ângulos de incidência dos raios 
solares sobre os veículos; 

 Sobre condições moderadas de chuva e/ou neblina; 

 Sobre condições de alta e baixa umidade; 

 No período diurno e noturno. 
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 Armazenar por pelo menos 30 (trinta) dias as imagens capturadas pelo sistema que apresentaram as 

irregularidades; 
 

 Deverá ser instalado software nas dependências da Polícia Civil, da Polícia Militar e na Gerência de 
Trânsito – GETRAN; 

 

 O software deverá ainda permitir o cadastramento dos agentes credenciados/designados do 
Município, através de nome completo, contemplando inclusão e exclusão de agentes credenciados; 

 
 Quantidades e localização dos aparelhos Reconhecimento Automático de Placas: 

 

1 - Rua Vale do Selke Grande, n.º 720: 02 faixas; 

2 - Rua Testo Alto, n.º 462: 02 faixas; 

3 - Rua Ribeirão Souto, n.º 303: 02 faixas. 

TOTAL DE FAIXAS SUPERVISIONADAS: 06 FAIXAS 

 
OBSERVAÇÃO: Durante o tempo previsto de duração do contrato, considerando-se a expectativa de 
requalificação do pavimento de novos corredores estruturais do município, pode-se ainda prover as 
suplementações de quantitativos previstos na legislação, para atendimento de necessidades essenciais 
dessas vias, observadas as condições expressas nas obrigações contratuais. 

 
 

4.4 - RADAR ESTÁTICO 
 
 O equipamento deverá registrar a velocidade desenvolvida pelos veículos em circulação nos pontos a 

serem fiscalizados, bem como através do sistema de leitura automática da placa, oportunizar a 
consulta ao banco de dados de veículos e disponibilizar ao operador e/ou central de comando, 
informação acerca de eventual irregularidade e/ou restrição de circulação do veículo flagrado, tais 
como licenciamento anual vencido, etc. 

 

 Junto com o equipamento, além de fornecer um tablet/smartphone/notebook para operação, o 
fornecedor deverá disponibilizar software para gerenciamento de informações e bancos de dados, 
cuja finalidade destina-se a promover a integração e o processamento dos dados oriundos da 
fiscalização através do registro de imagens inerentes às condutas infracionais fiscalizadas, 
contemplando, conforme o caso, a medição de velocidade, as imagens dos veículos flagrados em 
infração e/ou a detecção de irregularidades de licenciamento, recolhimento de tributos dos veículos 
ou outras situações constantes da base de dados do DETRAN/SC, à análise e seleção das imagens 
registradas e à produção de relatórios gerenciais do processo e relatórios estatísticos de volumetria 
de veículos. 

 
Características técnicas mínimas: 
 
 Deverá atender ao disposto nas resoluções vigentes do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; 
 

 O equipamento deverá possuir aprovação pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia – INMETRO; 

 

 As imagens capturadas pelos equipamentos devem: 
Registrar: 
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 Imagem do veículo no momento do cometimento da infração, com possibilidade de verificação da 

placa do mesmo; 

 Velocidade aferida no momento da infração em km/h; 
 Data (dia, mês e ano) e horário (hora, minutos e segundos) da infração. 
Conter: 
 Velocidade regulamentada para o local da via em km/h; 

 Local da infração identificado de forma descritiva ou codificado; 

 Identificação do instrumento ou equipamento utilizado, mediante numeração estabelecida pelo 
órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via; 

 A imagem deverá conter também a informação da data de verificação do equipamento pelo 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO. 
 

 O equipamento deve operar em temperaturas entre - 10º C e 55ºC; 
 
 O equipamento deverá possuir bateria integrada ao equipamento, possuindo carregador de tomada 

elétrica de 12 Volts (para viatura) e carregador de alimentação convencional. No Estado de Santa 
Catarina a voltagem padrão é de 220 Volts; 

 
 O equipamento deve ser capaz de efetuar medições de velocidade de 20 a 180 km/h, aplicadas as 

tolerâncias legais de aferição; 
 
 O equipamento deverá ser dotado de câmera de vídeo digital de alta definição e auto ajuste de 

contraste e brilho; 
 
 O equipamento deve ser fabricado com materiais leves e resistentes, permitindo seu fácil transporte, 

montagem e manuseio; 
 
 O equipamento, no ato de sua entrega, deve acompanhar seu respectivo Manual de Operação, em 

português; 
 
 O padrão de arquivamento das imagens deverá ser JPG ou similar; 
 
 Permitir o envio de dados para Unidade Portátil de Processamento (tablet/smartphone/notebook) via 

transmissão sem fio; 
 
 O equipamento deve vir com software específico para coleta de dados; 
 
 O equipamento deve ter um banco de dados para registro de endereços ou locais de operação; 
 
 O equipamento também deve: 

 Estar acondicionado no interior de um único módulo: câmera, lente integrada, processador de 
reconhecimento de caracteres, comunicação, módulo interno de baterias, sistema de 
comunicação com o servidor portátil sem fio; 

 Ter capacidade de operar diuturnamente; 

 Possibilitar o funcionamento sem a necessidade de ajustes de focalização e configurações 
internas da câmera, em qualquer condição de luminosidade; 

 Possibilitar o funcionamento sem a necessidade de conexão de cabos; 

 Possuir sistema de indicação de nível baixo de bateria; 

 Ser resistente à entrada de água e poeira. 
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 O equipamento medidor de velocidade deve permitir a visualização das imagens dos veículos 
fiscalizados em tempo real no tablet/smartphone/notebook; 

 
 O registro fotográfico das infrações de excesso de velocidade deve possuir resolução mínima de 4 

Megapixel, de forma a garantir a perfeita nitidez da imagem e inequívoca identificação das 
características do veículo infrator; 

 
 O mínimo de aproveitamento de imagens, na medição de velocidade, deve ser de 90% de imagens 

aproveitáveis; 
 
 O equipamento deverá possuir a funcionalidade OCR integrada ao equipamento, conforme descrito 

no item 4.3 deste documento; 
 
 A imagem registrada pelo equipamento deverá ser colorida, permitindo a identificação da cor do 

veículo durante a operação diurna e, no período noturno, a imagem pode ser em preto e branco, 
devido a necessidade de utilização de iluminação infravermelha; 

 
 O equipamento não deverá utilizar tecnologia que dependa de instalação de sensores físicos no 

pavimento; 
 
 Possuir tripé com diferentes níveis de ajuste de altura, assim como giro de 360º para o sensor de 

velocidade e câmera; 
 
 A unidade do flash deverá ser do tipo infravermelho para evitar o ofuscamento da visão do motorista, 

podendo assim ser usado para capturar o veículo frontalmente ou pela traseira para operação no 
período noturno; 

 
 Possuir câmera digitalizadora para registrar a imagem com perfeita identificação do veículo infrator 

quanto à sua marca e espécie, placa e local de ocorrência; 
 
 Dispor de mala para armazenamento e transporte resistente a choques involuntários, preservando a 

integridade física do equipamento em seu interior; 
 
 O equipamento deve detectar e registrar a velocidade de todos os veículos motorizados que 

passarem pela faixa, de qualquer porte, e registrar a imagem dos veículos que ultrapassarem a 
velocidade tolerada; 

 
 Possibilitar o registro da imagem do veículo por afastamento ou aproximação; 
 
 Ser dotados de recurso que possibilite a verificação imediata dos dados registrados; 
 
 A coleta de dados e imagens deve ser realizada através de um computador portátil, em periodicidade 

a ser definida pela CONTRATANTE; 
 Localização dos aparelhos automático radar estático: Os locais de operação do equipamento irão 

variar de acordo com a necessidade, sendo que será instalado/operado em diferentes pontos no 
mesmo dia. 

 
 

 



 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE POMERODE 
RUA 15 DE NOVEMBRO, n.º 525 - CENTRO | Pomerode / SC | CEP 89.107-000 

Fone: (47) 3387-7229 | CNPJ: 83.102.251/0001-04 
e-mail: licitacao@pomerode.sc.gov.br 

 

 
5 - DA LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
 
5.1 - Todos os pontos descritos nas tabelas acima se referem aos locais selecionados segundo os 
critérios técnicos descritos no estudo técnico elaborado. 
 
5.2 - Os pontos de controle selecionados foram divididos em faixas de tráfego monitoradas, de forma a 
contemplar todas as diferentes seções transversais existentes nos logradouros selecionados. 
 
 

6 – DO CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO 
 
6.1 - A instalação dos equipamentos dar-se-á imediatamente após a emissão das respectivas ordens de 
serviço, respeitados o seguinte prazo: 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a emissão da ordem de 
serviço. 
 
 

7 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1 – No momento da contratação, a CONTRATADA deverá apresentar a devida aprovação de todos os 
equipamentos a serem instalados no Município de Pomerode junto ao Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia – INMETRO, apresentando os devidos ofícios emitidos pelo respectivo órgão. 
 
7.2 - O orçamento estimado, planilha detalhada de custos, condições de pagamento e demais 
informações acerca da locação objetivada encontram-se disponíveis no Edital e seus demais anexos. 
 
 

Pomerode / SC, 14 de Setembro de 2018. 

 
 

WALDEMAR WUERGES 
Autoridade de Trânsito 

Gerencia de Trânsito - GETRAN 
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ANEXO II 
 

 
ESTUDO TÉCNICO 2018 

 
PARA MANTER OS JÁ IMPLANTADOS E AMPLIAR 

 
OS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS  

 
POMERODE – SC 

 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART – CREA-SC 

 
 
 
 

(arquivo anexo) 
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ANEXO III 
 
 

MODELO 
 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 

Pela presente credenciamos o(a) Sr(a). ___________________________, portador da Carteira de 

Identidade RG n.º _____________________ e inscrito(a) no CPF sob n.º ________________________ a 

representar nossa empresa na licitação sob modalidade Pregão Presencial n.º 014 / 2017, junto ao 

Município de Pomerode / SC, podendo praticar todos os atos necessários ao desenvolvimento dos 

trabalhos, inclusive, desistir de prazos e recursos, o que daremos por firme e valioso. 

 

Pomerode / SC,       de                             de 2018. 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do representante da empresa com CPF e n.º de identidade 

Carimbo com CNPJ da empresa 
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ANEXO IV 
 
 

MODELO 
 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

 

A Empresa                                                              , inscrita no CNPJ sob n.°                               , com sede 

na _____________________________, ciente das normas do Edital, DECLARA sob as penas da lei, que 

cumpriu fielmente todos os requisitos de comprovação para habilitação da licitação na modalidade 

Pregão Presencial  n.° 014 / 2017, promovida pelo Município de Pomerode / SC. 

 

Pomerode / SC,       de                             de 2018. 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do representante da empresa com CPF e n.º de identidade 

Carimbo com CNPJ da empresa 
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO que entre si fazem o MUNICÍPIO DE POMERODE, 
ESTADO DE SANTA CATARINA e a firma (CONTRATADA), sob a regência da 
Lei Federal n.º 10.520/02 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/93, e 
suas alterações, e da Lei Complementar n.º 123/2006, pelas demais normas 
pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente edital, objetivando a 
CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA – EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL, DO TIPO MENOR PREÇO / TOTAL POR LOTE. 

 

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE POMERODE, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
através da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, com endereço Rua 15 de Novembro, n.º 525, 
Centro – Pomerode/SC – CEP 89.107-000, inscrito no CNPJ sob n.º 83.102.251/0001-04, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Senhor ÉRCIO KRIEK, doravante denominada simplesmente de 
CONTRATANTE, e a Empresa __________________________, com sede na(o) ___________________, 
inscrito no  CNPJ sob n.º ___________________________, neste ato representada por seu representante 
legal, Sr(ª) _________________________, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em 
decorrência do Processo Administrativo n.º 026 / 2017, Pregão Presencial n.º 014 / 2017, homologado em 
__/__/____, mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei Federal n.º 10.520 / 2002, Lei 
Complementar n.º 123 / 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666 / 1993 e suas alterações 
e legislação pertinente ao Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1 - O objeto do presente contrato consiste na LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, GERENCIAMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE IMAGENS E MONITORAMENTO FOTO-
ELETRÔNICO COM AVANÇO DE SINAL, PARADA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE E EXCESSO DE 
VELOCIDADE DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE POMERODE, de acordo com o Edital de Pregão 
Presencial n.º 014 / 2017. 
 
1.2 - As características técnicas e especificações dos equipamentos e acessórios estão devidamente 
relacionadas no Termo de Referência (Anexo l do referido Edital). 
 
1.3 - O quantitativo licitado não obriga o CONTRATANTE a promover a aquisição do montante integral 
podendo, durante a vigência do presente instrumento haver aquisições parciais, sem que caiba direito à 
indenização de qualquer espécie à CONTRATADA. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PONTOS 
 
2.1 - Os equipamentos objeto do presente contrato deverão ser instalados nos pontos especificados no 
Termo de Referência - Anexo I, conforme Estudo Técnico – Anexo II do Edital, que serão corroborados 
por Ordem de Serviço de Instalação expedida pelo Município de Pomerode/SC. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1 - São obrigações da CONTRATADA: 

 
3.1.1 - Apresentar projetos relativos à implantação dos equipamentos, sistemas de detecção de 
velocidade, sinalização vertical e deverão obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro - CTB e as 
Resoluções CONTRAN aplicáveis, além do previsto neste contrato e no edital de licitação; 
 
3.1.2 - Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos projetos e execução de 
instalação e manutenção dos equipamentos medidores de velocidade e da sinalização; 
 
3.1.3 - Deverá manter os equipamentos limpos, pintados e devidamente identificados; 
 
3.1.4 - Verificação do INMETRO (iniciais e periódicas) de acordo com a legislação vigente, ou por 
entidade credenciada por este; 
 
3.1.5 - Cabe a CONTRATADA, a coleta e extração de dados, para fins de backup e processamento 
para a entrega a CONTRATANTE; 
 
3.1.6 - O software para homologação das imagens e o treinamento dos operadores do sistema 
devem ser fornecidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE a fim de que esta possa validar os 
dados e imagens gerados pelos equipamentos, assim como relatórios de entrega de imagem a 
CONTRATANTE e dados estatísticos gerados pelos equipamentos; 
 
3.1.7 - O software para processamento assim como os operadores do sistema devem ser 
disponibilizados pela CONTRATADA, podendo os trabalhos ser realizados na sede da 
CONTRATADA; 
 
3.1.8 - A CONTRATADA, quando realizar manutenção, deverá comunicar à fiscalização do contrato 
que, conforme necessidade terá acompanhamento ou não de um técnico; 
 
3.1.9 - Deverá atualizar tecnologicamente os equipamentos instalados, conforme as suas últimas 
versões lançadas no mercado, sem custos para a CONTRATANTE. A atualização deverá ser 
apresentada ao fiscal do Município, e implantada somente após sua autorização; 
 
3.1.10 - Prestar assistência técnica, incluindo o fornecimento de peças, mantendo disponível 
pessoal especializado e infraestrutura para reparos, sem custos adicionais;  
 
3.1.11 - Emitir os registros visuais de infração de trânsito colhidos pelos equipamentos; 
 
3.1.12 - Os registros das informações deverão ser entregues no máximo a cada 10 (dez) dias para 
atender os prazos do CTB. Nestes deverão estar inseridas todas as informações exigidas pelas 
resoluções do CONTRAN em vigor, além de listagem contendo a placa do veículo, marca e modelo, 
velocidade, hora, dia, mês e ano. Juntamente a listagem deverá fornecer sistema de consulta a 
banco de dados, onde se encontra as fotografias das infrações, para instrução de recursos; 
 
3.1.13 - Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários de seus funcionários. 
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
4.1 - São obrigações do Município de Pomerode: 
 

4.1.1 - Cumprir e fazer cumprir o disposto nas Cláusulas do Contrato; 
 
4.1.2 - Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais; 
 
4.1.3 - Disponibilizará mão de obra e o veículo para operar o radar estático; 
 
4.1.4 - Assumir o compromisso quanto à disponibilização dos pontos de energia para os 
equipamentos, do modo que vier a ser necessário, seja aérea ou subterrânea, conforme a 
concessionária de energia e ainda realizar o pagamento mensal da fatura referente ao consumo de 
energia; 
 
4.1.5 - Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA na execução do contrato; 
 
4.1.6 - Realizar a instalação e a manutenção da sinalização vertical/horizontal de acordo com a 
regulamentação do CONTRAN; 
 
4.1.7 - Obras civis como colocação de meio-fio, canteiros, recapeamento asfáltico, retirada de 
lombadas físicas, instalação de postes, tubulações e dutos para fiação de energia elétrica, 
obrigando-se a mantê-las ou substituí-las quando defeituosas durante a vigência do contrato; 
 
4.1.8 - Validação das imagens e aprovação dos relatórios estatísticos fornecidos pela 
CONTRATADA para emissão dos autos de processados, arcando com os custos de remessa 
postal das Notificações de infração bem como demais avisos aos infratores. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR 
 
5.1 - Conforme proposta da LICITANTE VENCEDORA, o MUNICIPIO DE POMERODE pagara à 
CONTRATADA o VALOR GLOBAL de R$ xxxxxxxx (extenso) para os 48 meses de locação. Sendo os 
valores abaixo, designados para cada equipamento licitado: 

1) Equipamento monitor de excesso de velocidade ostensivo: R$ XXXXXX por faixa monitorada; 
2) Equipamento controlador de velocidade, avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de 

pedestre: R$ XXXXXX por faixa monitorada; 
3) Equipamento com sistema de OCR (Optical Character Recognition): R$ xxxxxxxxxxx por 

equipamento; 
4) Aparelho automático estático de radar, dotado de dispositivo registrador de imagem: R$ 

xxxxxxxxxxx por equipamento. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
 
6.1 - O(s) pagamento(s) será(ao) efetuado(s) mensalmente via depósito bancário, em até 15 (quinze) dias 
após a emissão da fatura, com o respectivo aceite do Município de Pomerode. 
 
6.2 - Os valores para faturamento serão os contidos na proposta da Licitante vencedora. 
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6.3 - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA incluem 
todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto licitado, constituindo-se na única 
remuneração devida. 
 

6.4 - A forma de pagamento será dada por faixa de equipamento em operação. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE 
 

7.1 - O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta somente poder(ao) ser reajustado(s), após decorridos 12 
(doze) meses a contar da data da contratação. 
 

7.2 - Os valores poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, pelo IGP-DI ou por outro que venha a 
substituí-lo. A data base para concessão de reajuste é a data da assinatura do instrumento contratual. 
 

7.3 - A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a 
eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º 
(décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data do início da vigência do contrato. 
 

7.4 - Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento contratual, o novo valor da parcela ou o 
saldo contratual passará a ser praticado, pelo período de 12 (doze) meses, sem reajuste adicional e, 
assim, sucessivamente, durante a vigência do contrato. 
 

7.5 – A recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato 
somente poderá ser dada se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a 
efetiva comprovação do aumento pela CONTRATADA (requerimento, planilha de custos e documentação 
de suporte). 
 

7.6 - Não será admitido, nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 
semelhantes. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

8.1 - O prazo de vigência do presente instrumento será de 48 (quarenta e oito) meses, improrrogáveis, 
contados a partir da data de operação efetiva dos equipamentos, em conformidade com a Resolução ou 
Legislação vigente do CONTRAN, conforme termo de início de operação, expedido pelo Município de 
Pomerode. 
 

8.2 – O prazo de emissão da Ordem de Serviço será de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do 
contrato. 
 

8.3 – Recebida a Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá iniciar a instalação dos equipamentos num 
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos. 
 

8.4 – Prazo para implantação, instalação, ativação e operação dos equipamentos será de no máximo 45 
(quarenta e cinco) dias, após o recebimento da Ordem de Serviço. 
 

8.5 – Fica aqui estabelecido que os serviços sejam recebidos: 
a) Provisoriamente, antes, durante e até a conclusão da instalação dos equipamentos pelo 

responsável por seu acompanhamento e fiscalização; 
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b) Definitivamente, após a instalação dos equipamentos, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após observação, 
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
 

8.5.1 - Os serviços, que forem recusados, deverão ser refeitos dentro do prazo máximo estipulado 
no item 8.4 deste edital, sem qualquer ônus para o Município. 
 

8.5.2 - Se os serviços não forem refeitos no prazo estipulado, a empresa estará sujeita às 
sanções previstas neste edital, na minuta do contrato e na Lei. 
 

8.5.3 - O recebimento dos serviços, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA pela qualidade e eficiência na prestação dos serviços, cabendo-lhe sanar 
quaisquer irregularidades detectadas durante a vigência do Contrato. 

 

8.6 - O atraso na execução regular dos serviços acarretará na suspensão dos pagamentos, além das 
penalidades previstas neste Edital, no Contrato ou na Lei. 
 
 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO 
 

9.1 - Os recursos orçamentários necessários à contratação dos equipamentos estão alocados nas 
rubricas orçamentárias: 
 

 

Dotação Utilizada 
Código Dotação Descrição 

5 Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 
1 Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 

2061 Manutenção do Getran 
333903912000000 Locação de máquinas e equipamentos 

1100000 Convênio de Trânsito - Militar 
  

Código Dotação Descrição 
5 Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 
1 Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 

2061 Manutenção do Getran 
333903912000000 Locação de máquinas e equipamentos 

1110000 Convênio de Trânsito - Civil 
  

Código Dotação Descrição 
5 Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 
1 Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 

2061 Manutenção do Getran 
333903912000000 Locação de máquinas e equipamentos 

1120000 Convênio trânsito - prefeitura 
  
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES 
 
10.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que o CONTRATANTE 
realizar, até 25% do valor inicial adjudicado, devidamente corrigido, de acordo com a Lei Federal n.º 
8.666/93, como também as demais alterações previstas em Lei. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 



 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE POMERODE 
RUA 15 DE NOVEMBRO, n.º 525 - CENTRO | Pomerode / SC | CEP 89.107-000 

Fone: (47) 3387-7229 | CNPJ: 83.102.251/0001-04 
e-mail: licitacao@pomerode.sc.gov.br 

 

 
11.1 – Às proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a 
proposta, deixarem de entregar, ou apresentarem documentação falsa exigida no Edital, comportarem-se 
de modo inidôneo ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes 
sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município pelo infrator: 

a) Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores; 
b) Multa de até 10% (vinte por cento) sobre o valor da proposta apresentada pela proponente; 
c) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos consecutivos. 
 
11.2 - Caberá aplicação da penalidade de advertência nos casos de infrações leves que não gerem 
prejuízo à Administração. 
 
11.3 - Caberá aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta de Preços da 
CONTRATADA, nos seguintes casos: 

a) Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 
b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame; 
c) Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
d) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
e) Não mantiver a proposta de preços; 
f) Comportar-se de modo inidôneo; 
g) Cometer fraude fiscal. 

 
11.4 - Sem prejuízo da aplicação de multa, caberá ainda a aplicação da penalidade de Impedimento de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos seguintes prazos e casos: 

a) Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato - 02 anos 
mais multa; 

b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame - 01 ano mais multa; 
c) Apresentar documentação falsa exigida para o certame - 05 (cinco) anos mais multa; 
d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto - 01 ano mais multa; 
e) Não mantiver a proposta de preços - 01 ano mais multa; 
f) Comportar-se de modo inidôneo - 05 (cinco) anos mais multa; 
g) Cometer fraude fiscal - 05 (cinco) anos mais multa. 

 
11.4.1 - Para os fins do subitem “f”, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos 
Artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/1993. 
 

11.5 - Em todo caso a licitante terá direito ao contraditório e ampla defesa. 
 

11.5.1 - Em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, poderá a licitante apresentar 
defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação sobre a irregularidade ou 
aplicação da penalidade. 

 
11.6 - É facultado, à licitante, apresentar recurso contra aplicação de penalidade no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da intimação, nos termos do Artigo 109 da Lei Federal n.º 8.666/1993. 
 
11.7 - As multas serão recolhidas via guia de recolhimento emitida pelo Departamento de Tributação, 
devendo ser comprovada a quitação no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a emissão da guia, ou 
serão recolhidas via depósito bancário em conta indicada pelo Município, devendo ser comprovado seu 
recolhimento no prazo de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da notificação. 
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11.7.1 - Caso o pagamento não seja realizado no prazo estipulado, será cobrado multa de 2% 
sobre o valor devido, mais juros de mora de 0,5% por dia de atraso por até 10 dias. 
 
11.7.2 – O valor da multa será descontado de eventuais pagamentos efetuados pelo Município de 
Pomerode ou cobrado judicialmente. 
 
11.7.3 - Ultrapassados o prazo para pagamento, a licitante será inscrita em dívida ativa do 
Município, sendo a cobrança realizada judicialmente.  

 
11.8 - As penalidades de Advertência e Multa, poderão ser aplicadas pelo Diretor Geral de Trânsito ou 
pelo Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente. 
 
11.9 - A penalidade de Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios poderá ser aplicada pelo Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente. 
 
11.10 - Os recursos deverão ser encaminhados à autoridade que aplicou a penalidade, sendo que após 
sua análise, será submetida à Decisão da Autoridade hierarquicamente Superior. 
 
11.11 - A justificativa de paralisação dos serviços contratados deverá ser apresentada até o 3º (terceiro) 
dia de sua ocorrência cabendo ao responsável pela Gerência de Trânsito acatá-la ou não através de ato 
motivado e consubstanciado pela análise da instrução processual. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
 
12.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a 
XII e XVII do Artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
12.2 - A inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração. 
 
12.3 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração. 
 
12.4 - Constituem motivos para rescisão do contrato, os previstos no Artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93 
e suas alterações posteriores. 
 
12.5 - Em caso de rescisão prevista no Inciso XII do Artigo 78 da Lei Federal n°8.666/93 e suas alterações 
posteriores, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 
comprovados, quando os houver sofrido. 
 
12.6 - A rescisão do presente de que trata o Inciso I do Artigo 79 acarretará as consequências previstas 
no Artigo 80, Incisos I a IV, ambos da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
12.7 - Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do Município de Pomerode, a rescisão 
importará: 
 

12.7.1 - Aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o Município de Pomerode e seus 
órgãos descentralizados, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
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12.7.2 - Declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as 
obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé, a juízo do Município. A 
pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurado a defesa ao infrator, 
ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
13.1 - A fiscalização do cumprimento do contrato caberá ao Município de Pomerode, o qual designará 
previamente à assinatura do contrato, uma equipe específica para realizar tal acompanhamento. 
 
13.2 - Verificando-se ainda irregularidades, o Município de Pomerode, cumprirá a aplicação de penalidade 
cabível. 
 
13.3 - As correspondências referentes ao contrato, exceto as de rotina, deverão ser feitas por ofício. 
 
13.4 - A fiscalização pela CONTRATANTE não exime a CONTRATADA, na forma da lei, da fiel execução 
do contrato, ficando sob a sua responsabilidade todas as despesas diretas e indiretas cabíveis. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
14.1 - A CONTRATADA poderá subcontratar terceiros apenas para as atividades meio deste objeto, 
desde que observadas às disposições contidas no Artigo 72 da Lei Federal n° 8.666/93 e previamente 
autorizadas pela CONTRATANTE. Consideram-se atividades meio as relacionadas com a coleta dos 
dados, a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e a sua instalação. 
 
14.2 - A Subcontratação será formalizada e caracterizada de acordo com o seguinte procedimento: 
Apresentação do Termo de contrato, firmado entre Subcontratante e Subcontratada, onde conste 
expressamente o objeto da subcontratação, responsabilidades e prazo para a realização dos serviços 
propostos, para análise e aprovação por parte do Município de Pomerode. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
15.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Pomerode / SC, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 
instrumento. 
 
15.2 - E, por estarem justos e acordados, assinam o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 

Pomerode / SC,      de                       de 2018. 

 

ÉRCIO KRIEK REPRESENTANTE LEGAL 
Prefeito Municipal de Pomerode 

CONTRATANTE 
CONTRATADA 

 

 
Testemunhas: 

__________________________________              __________________________________ 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 026 / 2017 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 014 / 2017 

 
 

ANEXO VI - ORÇAMENTO ESTIMADO 
 
 

OBJETO: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE 
GERAÇÃO DE IMAGENS E MONITORAMENTO FOTO-ELETRÔNICO COM AVANÇO DE SINAL, 
PARADA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE E EXCESSO DE VELOCIDADE DO TRÂNSITO NO 
MUNICÍPIO DE POMERODE, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO 
E SEUS ANEXOS. 
 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – 48 MESES 
 
 

LOTE 01 
 

ITEM EQUIPAMENTO UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 

MENSAL 
01 Aparelho medidor de velocidade 

automático, fixo ostensivo, dotado de 
dispositivo indicador de velocidade 
(Lombada). 

Faixa 14 R$2.400,00 R$33.600,00 

02 Aparelho automático, fixo detector de 
avanço de sinal, parada sobre faixa de 
pedestres e registrador de excesso de 
velocidade (Furão). 

Faixa 25 R$2.300,00 R$57.500,00 

03 Equipamento com sistema de OCR 
(Optical Character Recognition). 

Faixa 06 R$1.900,00 R$11.400,00 

 

VALOR TOTAL – MENSAL – LOTE 01 
 

 

R$102.500,00 
 

 
 

LOTE 02 
 

01 Aparelho automático Radar Estático. Unidade 02 R$9.000,00 R$18.000,00 
 

VALOR TOTAL – MENSAL – LOTE 02 
 

 

R$18.000,00 
 

 
 

VALOR TOTAL – MENSAL (LOTE 01 + LOTE 02) 
 

 

R$120.500,00 
 

 
 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO / ESTIMADO – 48 MESES 
 

 

R$5.784.000,00 

 
OBSERVAÇÕES: 

 Sinalização viária (vertical/horizontal) será de responsabilidade do Município de Pomerode, 
conforme as exigências constantes nas Resoluções do CONTRAN; 

 Nos valores determinados para cada tipo de equipamento já estarão, obrigatoriamente, inclusas 
todas as despesas referentes a instalação, locação, manutenção, mão de obra, encargos sociais 
e todas as demais dispostas no edital e seus anexos. 

 
 

Pomerode / SC, 14 de Setembro de 2018. 
 

 
 

WALDEMAR WUERGES 
Autoridade de Trânsito 

Gerencia de Trânsito - GETRAN 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE PROPOSA DE PREÇOS E PLANILHA DE CUSTOS 
 

EMPRESA:____________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:__________________________________________________________________________ 

CNPJ:______________________________TELEFONE:_________________FAX:___________________ 

 

OBJETO: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE 
GERAÇÃO DE IMAGENS E MONITORAMENTO FOTO-ELETRÔNICO COM AVANÇO DE SINAL, 
PARADA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE E EXCESSO DE VELOCIDADE DO TRÂNSITO NO 
MUNICÍPIO DE POMERODE, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO 
E SEUS ANEXOS. 
 
 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

ITEM EQUIPAMENTO 
Marca / 

Fabricante 
UNID. QUANT. 

Valor 
Faixa / 

mês 

Valor 
Total 

Mensal 

Valor 
Total 48 
meses 

 

LOTE 01 
 

01 Aparelho medidor de 
velocidade automático, fixo 
ostensivo, dotado de 
dispositivo indicador de 
velocidade (Lombada). 

 Faixa 14    

02 Aparelho automático, fixo 
detector de avanço de 
sinal, parada sobre faixa 
de pedestres e registrador 
de excesso de velocidade 
(Furão). 

 Faixa 25    

03 Equipamento com sistema 
de OCR (Optical Character 
Recognition). 

 Faixa 06    

 

VALOR TOTAL – LOTE 01 
 

 

R$ 
 

 
 

LOTE 02 
 

04 Aparelho automático Radar 
Estático. 

 Unidade 02    

 

VALOR TOTAL – LOTE 02 
 

 

R$ 
 

 
 

VALOR TOTAL – MENSAL  
 

 

R$ 
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VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO / ESTIMADO – 48 MESES 
 

 
R$ 

 
OBSERVAÇÕES: 

 A Proposta de Preços poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a proponente 
poderá usar planilha própria, desde que nela constem todos os dados, sem qualquer alteração, 
apresentados neste modelo. Todos os itens do lote devem ser cotados, sob pena de 
desclassificação da proposta; 

 No preço proposto deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os 
encargos sociais e tributos, correndo tal previsão por conta e risco da proponente. O preço 
proposto somente será revisto ou atualizado nos casos expressos na Lei Federal n.º 8.666/1993. 
 

Pomerode / SC,       de                             de 2018. 
 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do representante da empresa com CPF e n.º de identidade 

Carimbo com CNPJ da empresa 
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MODELO PLANILHA DE CUSTOS 
 

 

PERÍODO CONTRATUAL – 48 MESES 

 

INVESTIMENTOS 

INVESTIMENTOS 

 

Quantidade 
Equipamentos / 

Itens 

 

Faixas 
monitoradas / 
Equipamento 

diluído 

Valor 
Unitário 

Depreciado 
no período 

Depreciação 
mensal / 

Faixa 

Rateio / Tipo 
de 

Equipamento 

Lombada Eletrônica 
com leitura OCR/LAP 

14 
LOMBADA 

Furão com leitura 
OCR/LAP 

25 
      FURÃO 

Equipamento OCR/LAP 
Fixo 

6 
      LAP 

RADAR 2 RADAR 

Escritório   
 

      TODOS 

Veículo   
 

      TODOS 

Ferramentas   
 

      TODOS 

Instalações Lombadas   
 

      LOMBADA 

Instalações LAPs   
 

      LAP 

Implantação Furão com 
leitura OCR/LAP   

 
      FURÃO 

 

CUSTOS MENSAIS 

CUSTOS MENSAIS Quantidade Faixas * 

 

Valor Unitário 
Mensal 

Valor Total 
Custo Faixa / 

Mês 

Rateio / Tipo 
de 

Equipamento 

Despesas com Escritório 
(seguros, aluguel, taxas, 
água, luz, manutenção, 
materiais de escritório e 
outros).             

Despesas com veículos 
(combustível, manutenções, 
seguros, documentos e 
outros).           

Reposição de EPIs e 
Ferramental.             

Despesas de comunicação 
(Celulares, telefonia e internet 
escritório).           
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Despesa Comunicação dos 
Equipamentos.             

Salários Técnicos (com 
encargos sociais).             

Salário Supervisor (com 
encargos sociais).             

Salário Administrativo (com 
encargos sociais).             

Assistência Técnica.             

Viagens, Estadias e outras 
despesas.             

Manutenção Lombadas - 
peças de reposição e 
materiais.             

Manutenção LAPs - peças de 
reposição e materiais.             

Manutenção Furão - peças de 
reposição e materiais.             

Contabilidade.             

Aferições.             

Diversos.             

* Quantidade de faixas que o custo encontra-se diluído, podendo ou não incluir a Central de 
Processamento. O custo poderá incidir somente sobre a Central.  

OBSERVAÇÃO: A proponente poderá adequar os quantitativos de acordo com sua real necessidade.  

 

CUSTO MENSAL / EQUIPAMENTO 

 

EQUIPAMENTO 

 

CUSTO MENSAL 

LOMBADA ELETRÔNICA   

OCR / LAP   

FURÃO   

RADAR 

 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

DESCRIÇÃO 

 

% 
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Despesas Administrativas   

Despesas Financeiras   

Lucro   

ISS   

PIS   

COFINS   

BDI   

 

VALOR MENSAL PARA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/FAIXA 

 

EQUIPAMENTO 

 

VALOR LOCAÇÃO MENSAL 

LOMBADA ELETRÔNICA   

OCR / LAP   

FURÃO   

RADAR 
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ANEXO VIII 
 
 

MODELO 
 

DECLARAÇÃO INIDONEIDADE 
 

 

A Empresa                                                                , inscrita no CNPJ sob n.°                               , com 

sede na __________________________________, DECLARA sob as penas da lei, que até a presente 

data, não esta inidônia para licitar ou suspensa do direito de licitar, no presente processo licitatório, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Pomerode / SC,       de                             de 2018. 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do representante da empresa com CPF e n.º de identidade 

Carimbo com CNPJ da empresa 
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ANEXO IX 
 
 

MODELO 
 

DECLARAÇÃO QUE ATENDE O INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI n.º 8.666/93. 

 

A _________________________, (nome da empresa), com sede na ____________________ (endereço 

da empresa), inscrita no CNPJ sob n.º __________________________, por seu representante legal infra-

assinado, em atenção ao Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666/1993, DECLARA, sob as penas 

da lei, que cumpre integralmente a norma contida no Artigo 7º, Inciso XXXIII da Constituição da República, 

ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz, 

a partir de 14 (quatorze) anos.                

 

Pomerode / SC,       de                             de 2018. 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do representante da empresa com CPF e n.º de identidade 

Carimbo com CNPJ da empresa 

 


