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MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ 
 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL 
 

Ref. Edital de Pregão Eletrônico nº 27/2022 – Exclusivo ME/EPP 
 

O Município de São Sepé, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos 
interessados, modificação no Edital de acima mencionado, objetivando a 
contratação de empresa especializada em serviço de rastreamento de veículos. A 
abertura do certame passará para o dia 21/12/2022, às 9 horas. Demais itens 
permanecem inalterados, conforme art. 21, da Lei 8.666/93. O Edital se encontra à 
disposição no endereço eletrônico www.saosepe.rs.gov.br e www.bllcompras.org.br. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, em 7 de dezembro de 2022. 

 
 
 
 

JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS 
Prefeito Municipal 

 
 

Publique-se:  
 

Publicado no Mural Oficial, 

conforme Lei nº 3.303, de 20.4.2012. 

em ____/_____/2022. 

_________________ 
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MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ 

 
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL 

 
REF. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 – EXCLUSIVO ME/EPP 

 
O Município de São Sepé, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos 

interessados, modificação no Edital de acima mencionado, objetivando a 
contratação de empresa especializada em serviço de rastreamento de veículos, 
conforme segue: 

[...] 
11.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
b) Empresa deverá apresentar certificação da Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL válida referente ao produto; 
 

[...] 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada em rastreamento veicular 
 

Item descrição Qtd Un 

Valor 
de 

referência 
unitário 

Valor 
de 

referência 
total 

mensal 

Valor 
de 

referência 
total anual 

1 

Serviço de rastreamento com locação mensal de 
software de rastreamento veicular, abrangendo 
monitoramento via internet, implantação de sistema de 
acompanhamento, localização e imobilização automática 
de veículos e prestação de serviço de posicionamento 
por satélite (gps), em tempo real e ininterrupto, para o 
controle de veículos da frota da secretaria de 
infraestrutura, incluindo o fornecimento de equipamentos 
( regime de comodato) componentes e licença de uso de 
software, e os respectivos serviços de instalação, 
configuração, capacitação, suporte técnico e garantia de 
funcionamento. a contratada deverá fornecer os módulos 
rastreadores em regime de comodato, devendo os 
mesmos serem homologados pela anatel – agência 
nacional de telecomunicações; tecnologia de localização 
gps; antena gsm interna e antena gps interna; horímetro 
interno, precisão de posicionamento não superior a 10 
metros. tecnologia que permita a atualização remota do 
software do equipamento rastreador, equipamento 
resistente à água. 

25 UN R$ 74,66 R$ 1.866,50 
R$ 

22.398,00 
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ANEXO III 
 

Modelo da Proposta de Preços, que deverá ser apresentada em papel timbrado da 
empresa. 

 
Nome da empresa (Razão Social): 
CNPJ: 
Endereço completo: 
Telefone: 
E-mail: 

 
Proposta de Preços para o Pregão Eletrônico nº 27/2022  
Processo Administrativo nº 3.283/2022 - Prefeitura Municipal de São Sepé 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada em rastreamento veicular 
 

Item Descrição Qtd Un 
Valor 

de referência 
unitário 

Valor 
de referência 
total mensal 

Valor 
de referência 

total anual 

1 

Serviço de rastreamento com locação 
mensal de software de rastreamento 
veicular, abrangendo monitoramento via 
internet, implantação de sistema de 
acompanhamento, localização e 
imobilização automática de veículos e 
prestação de serviço de posicionamento por 
satélite (gps), em tempo real e ininterrupto, 
para o controle de veículos da frota da 
secretaria de infraestrutura, incluindo o 
fornecimento de equipamentos ( regime de 
comodato) componentes e licença de uso de 
software, e os respectivos serviços de 
instalação, configuração, capacitação, 
suporte técnico e garantia de funcionamento. 
a contratada deverá fornecer os módulos 
rastreadores em regime de comodato, 
devendo os mesmos serem homologados 
pela anatel – agência nacional de 
telecomunicações; tecnologia de localização 
gps; antena gsm interna e antena gps 
interna; horímetro interno, precisão de 
posicionamento não superior a 10 metros. 
tecnologia que permita a atualização remota 
do software do equipamento rastreador. 
equipamento resistente à água. 

25 UN R$  R$  R$  

 
Prazo de validade da proposta: 

 
Condição de pagamento: 

 
Local e data: 

 
Assinatura do responsável pela proposta 

Identificação (Nome, RG, CPF e cargo) 
[...] 
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A abertura do certame passará para o dia 21/12/2022, às 9 horas. Demais 
itens permanecem inalterados, conforme art. 21, da Lei 8.666/93. O Edital se 
encontra à disposição no endereço eletrônico www.saosepe.rs.gov.br e 
www.bllcompras.org.br. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 7 de dezembro de 2022. 
 
 
 

JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS 

Prefeito Municipal 
 

http://www.saosepe.rs.gov.br/
http://www.bllcompras.org.br/
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