EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
O

CISPAR

–

CONSÓRCIO

PÚBLICO

INTERMUNICIPAL

DE

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA, inscrito no CNPJ sob
o n.º 20.782.813/000198, através de seu Pregoeiro, o Sr. Rodrigo Cardoso de Paiva, designado
através da Portaria nº 02/2021, com observância da Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.2002, da
Lei Complementar nº. 123, de 14.12.2006, do Decreto nº 8.538, de 06.10.2015, Decreto nº
7.892, de 23.01.2013, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488/18 de 31 de agosto de 2018 e,
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, Lei Federal nº 11.17/2005 e demais
normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos, torna
público para conhecimento dos interessados, que fará licitação pública na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, obtido através do
MENOR PREÇO, tendo por objeto REGISTRO DE PREÇOS (RP) PARA
CONTRATAÇÃO DE STARTUP PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO
COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR E APERFEIÇOAR SOLUÇÕES INOVADORAS
NA TEMÁTICA DE CONTROLE DE TRANSPORTE (VEÍCULOS PÚBLICOS) DOS
MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO CISPAR, no dia 23/09/2021, às 08
horas, na sala de Licitações da sede do CISPAR, localizada a com sede na Avenida Professor
Aristides Memória, 179, Bairro Jardim Paulistano, na cidade de Patos de Minas/MG.
O caderno de licitações, composto de EDITAL e ANEXOS poderão ser retirados por qualquer
interessado na sede do CISPAR das 9:00 às 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas, solicitado
através

do

e-mail:

consorciocispar@gmail.com,

ou

no

site

http://www.amaparmg.com.br/licitacoes.php .
INFORMAÇÕES: Telefone: (34) 3822-5450.
O aviso do Edital será publicado no sítio oficial http://www.amaparmg.com.br/licitacoes.php
como também, no quadro de avisos (Mural) da CISPAR e no Jornal Minas Gerais.
Não havendo expediente no CISPAR ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecido neste Edital, desde que não haja
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comunicação da Pregoeiro em contrário.
A entrega e abertura dos envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇO “ENVELOPE 01”
e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO “ENVELOPE 02” serão no local, data e horário
seguintes:
LOCAL: Sala de Licitações do CISPAR, localizada a Avenida Professor Aristides
Memória, 179, Bairro Jardim Paulistano, na cidade de Patos de Minas/MG.
DATA: 23/09/2021
HORÁRIO: às 08 horas.
Caso não seja possível a conclusão dos trabalhos no dia marcado, a sessão será suspensa,
constando em Ata a data da reabertura e comunicado a todos os licitantes credenciados.
As empresas que tomarem conhecimento do presente ato convocatório, e se interessarem em
participar da licitação, DEVERÃO FORMALIZAR A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
que poderá ser feito por meio de expediente entregue na Comissão Permanente de Licitações ou
enviado através do e-mail consorciocispar@gmail.com SOLICITANDO QUE TODAS AS
EVENTUAIS INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E/OU ALTERAÇÕES DO EDITAL
LHES SEJAM ENVIADAS.
O CISPAR não aceitará em nenhuma hipótese reclamações posteriores de não envio das
alterações por parte de empresas que não tenham se manifestado como interessadas em participar
da licitação.
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Pregão Presencial será realizado em sessão pública, conduzido pelo Pregoeiro,
auxiliado pela Equipe de Apoio, conforme designação contida nos autos do processo;
A proponente deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital,
o credenciamento, bem como, para o recebimento e abertura da proposta;
O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45 e 46
da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, assegurando o direito de prioridade
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para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, no critério do desempate, quando verificado
ao final da disputa de preços.
1.4

Devido aos protocolos impostos pelo Governo do Estado de Minas Gerais, serão
adotadas medidas de proteção sanitária para todos os participantes do Pregão Presencial
durante a sessão pública:

a) Cada empresa poderá comparecer com apenas um representante, para evitar
aglomerações.
b) Será aferida a temperatura de todos os participantes, com restrição de entrada em caso
da temperatura superior a 37,5° C.
c) Caso o participante apresente temperatura superior a 37,5° C serão recebidos os
envelopes contendo a proposta de preço e documentação de habilitação, e devidamente
higienizados antes da abertura da sessão pública.
d) Durante a sessão pública, os licitantes que optarem por participar presencialmente,
deverão ficar separados a uma distância de no mínimo 3 mts de todas as pessoas
presentes na sala de reuniões.
e) Será concedida vistas de toda a documentação apresentada, de maneira individual, para
cada um dos licitantes.
f) Durante todo o tempo que se fizer presente no prédio do CISPAR, será obrigatório o
uso de máscara facial, usada de acordo com a determinação do Minas Consciente –
tampando boca e queixo. Sob nenhuma hipótese será dispensada o uso de máscara.
g) Aqueles que não obedecerem as determinações impostas pelo Plano Minas Consciente
do Governo do Estado de Minas Gerais serão proibidos de permanecer no prédio, sob
pena de aplicação das advertências e multas previstas.
h) Pedimos que todos os licitantes levem materiais de uso pessoal, tais como caneta, cola,
bloco de anotações, etc., para evitar o compartilhamento de materiais passíveis de
transmissão do vírus da COVID-19.
i) O CISPAR disponibilizará álcool em gel na entrada do prédio e durante a sessão pública
para a segurança de todos os licitantes.
DO OBJETO
A presente licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 10/2021, tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, obtido através do menor preço, tendo por objeto o REGISTRO
DE

PREÇOS

(RP)

PARA

CONTRATAÇÃO

DE

STARTUP

PARA

DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR E
APERFEIÇOAR SOLUÇÕES INOVADORAS NA TEMÁTICA DE CONTROLE DE
TRANSPORTE (VEÍCULOS PÚBLICOS) DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE
ABRANGÊNCIA DO CISPAR.
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DOS ANEXOS
Integram o presente Edital, como se transcrito nele estivesse, os seguintes anexos:
• ANEXO I – TERMO DE REFÊNCIA;
• ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA;
• ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;
• ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO;
• ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU
EPP;
• ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR
PESSOA JURÍDICA;
• ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
FATOS IMPEDITIVOS;
• ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;
• ANEXO IX – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas do ramo de atividade
pertinente ao objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e
normas contidas neste Edital e seus Anexos;
A participação nesta Licitação implica aceitação de todas as condições estabelecidas
neste instrumento convocatório.
NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO:
empresas que tenham sido declaradas inidôneas, suspensas ou impedidas de licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor público de
uma das cidades participantes do CISPAR;
aquelas que estiverem em regime de falência ou recuperação judicial; empresas em
recuperação judicial poderão participar, facultando-se ao pregoeiro as diligências de estilo, nos
Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP:
38706-092 Tel.(34)3822- 7700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

termos de orientação do Superior Tribunal de Justiça, STJ (AgRg na MEDIDA CAUTELAR
No 23.499 - RS (2014/0287289-2).
Empresa(s) estrangeira (s);
que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei federal nº. 8.666/93, observada a
exceção prevista em seu § 1º;
empresa cujo dirigente ou sócio majoritário, participe como acionista, sócio majoritário,
procurador ou representante legal de outra do mesmo ramo, também concorrente nesta licitação;
DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES CONTENDO A
PROPOSTA DE PREÇO (A) E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (B)
Os envelopes, respectivamente Proposta de Preços (Envelope A) e Documentos de
Habilitação (Envelope B), deverão ser apresentados, fechados e indevassáveis, contendo cada
um deles, em sua parte externa, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 01
AO PREGOEIRO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA.

DE

PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO Nº. 10/2021
“PROPOSTA COMERCIAL”
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE

ENVELOPE Nº 02
AO PREGOEIRO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA.

DE

PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO Nº. 10/2021
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE
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Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 01 (uma) via,
redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise. A proposta deverá estar
rubricada em suas páginas, datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo
representante legal;
A proponente somente poderá apresentar uma única proposta.
Os documentos de habilitação (Envelope B) poderão ser apresentados em original, por
cópia simples, cópias autenticadas por cartório competente ou pela comissão de licitação do
CISPAR, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via
Internet;
A aceitação da documentação por cópia simples para autenticação, ficará condicionada
à apresentação do original a comissão de licitação do CISPAR, para a devida autenticação.
Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão,
sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte do Pregoeiro;
O Pregoeiro não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade
referida, e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma
exigida, a proponente será considerada inabilitada.
Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas
expedições/emissões não ultrapassem a 30 (trinta) dias da data final para a entrega dos
envelopes.
DO CONTEÚDO DA PROPOSTA
Constar 01 (uma) via, impressa em papel, em língua portuguesa, salvo quanto às
expressões técnicas de uso corrente, redigido com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos
ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante
legal do licitante proponente.
Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e
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endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato.
a) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.
b) Caso este prazo não esteja expressamente indicado na “proposta de preços” o
mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento.
c) Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
d) Constar declaração expressa de que nos preços, estarão incluídos todos os custos
diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com
mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista,
previdenciária, da infortunística do trabalho, taxas, regulamentos e posturas
municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para
atendimento às exigências e determinações do Edital, enfim, tudo o que for
necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em
qualquer caso, direito regressivo em relação ao CONSÓRCIO ou seus
Municípios consorciados.
e) Constar declaração de pleno conhecimento dos serviços a serem executados; que
recebeu do Consórcio todas as informações necessárias à elaboração da
proposta; da ciência aos critérios de pagamento especificados no edital,
concordando plenamente.
A não apresentação das DECLARAÇÕES/INFORMAÇÕES mencionadas acima
ensejará a inabilitação do licitante.
O licitante poderá concorrer e a adjudicação do objeto ocorrerá como consequência da
melhor proposta ofertada, pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, obtido através do
MENOR PREÇO, sendo que a adjudicação do objeto dependerá ainda que o ofertante da melhor
proposta atenda as condições previstas no termo de referência – anexo I.
Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta, serão
considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse
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ou qualquer título, devendo os serviços serem prestados sem ônus adicionais.
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. Serão corrigidas automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação. Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o MENOR PREÇO. As
correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
Não serão admitidas, posteriormente, alegações ou enganos, erros ou distrações na
apresentação das propostas, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de
reembolsos ou indenizações de qualquer natureza.
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam
omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou ainda
os manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado.
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Os documentos apresentados na fase de Habilitação poderão ser apresentados em original, por
cópia simples, cópias autenticadas por cartório competente, por membros da Equipe de Apoio,
ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet. A
aceitação da documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original
ao Pregoeiro, ou em horário comercial na sala de licitações para a devida autenticação.
REGULARIDADE JURÍDICA
Registro Comercial, no caso de empresa individual;
Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações,
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;
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Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
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.
Comprovação de que a empresa está enquadrada como startups nos termos da Lei
Complementar Federal nº 183/2021 e Lei Estadual Mineira nº 23.793/2021.
REGULARIDADE FISCAL
Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do licitante.
Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça Trabalhista;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado que comprovem a capacidade técnica para o desempenho de atividade pertinente e
compatível em características com o objeto da presente licitação.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da
comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, 30 (trinta) dias da data
prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93.
Juntamente com os documentos referidos neste subitem deverá ser apresentada para fins
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de habilitação, declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e
contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a
Administração Estadual, e
Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos,
segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei
n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma
da Lei. A declaração será conforme os modelos anexos.
DAS PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de
impugnação ao ato convocatório do Pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até
02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas;
A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela
autoridade subscritora do ato convocatório do Pregão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento, que, além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos
do Pregão;
O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique
em modificações do ato convocatório do Pregão, além das alterações decorrentes, divulgação
pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do
certame.
DO CREDENCIAMENTO
Aberta a sessão, iniciar-se-á o CREDENCIAMENTO das eventuais participantes do
Pregão. O representante da proponente entregará ao Pregoeiro documento que o credencie para
participar do aludido procedimento, respondendo por sua autenticidade e legitimidade,
devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente,
com fotografia;
O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em
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todas as etapas/fases do PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de
lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a
redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final
da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos
solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame;
Na hipótese de apresentação de Procuração por instrumento particular, a mesma deverá
vir acompanhada do Ato Constitutivo da proponente ou de outro documento, onde esteja
expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário;
É admitida a participação de licitantes, sem a presença de representante credenciado,
ainda que o encaminhamento dos envelopes e demais documentos exigidos neste Edital se faça
por correio, obedecidos os prazos e condições estabelecidos neste edital.
Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente
ou assemelhado da empresa, ao invés de instrumento público de procuração ou instrumento
particular, deverá apresentar fotocópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou documento
equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura;
É admitido somente um representante por proponente;
A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade
com as exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste Pregão,
exclusivamente no tocante à formulação de lances e demais atos, inclusive recurso;
Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, o
Pregoeiro declarará encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte consistente
no recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital, sendo facultado o saneamento
da documentação de natureza declaratória na própria sessão pública.
DO RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, SE FOR O CASO
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E DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA DE PREÇOS E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
A etapa/fase para recebimento da declaração de que a proponente cumpre os requisitos
de Habilitação, da Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e dos Envelopes
de Proposta de Preços e da Documentação de Habilitação, será levada a efeito tão logo se
encerre a fase de CREDENCIAMENTO;
A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO não deve integrar os envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de
Habilitação, constituindo-se em DOCUMENTO a ser fornecido separadamente, ficando
facultada a utilização do modelo constante no edital. A apresentação da DECLARAÇÃO DE
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, se for o caso, será recebido
exclusivamente nesta oportunidade.
Iniciada esta etapa/fase, o Pregoeiro receberá e examinará a Declaração de que a
Proponente cumpre os requisitos de Habilitação;
A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a
exigência prevista, inviabilizará a participação da proponente neste Pregão, impossibilitando,
em consequência, o recebimento dos Envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação;
O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue participando
do Pregão, devendo proceder, em seguida, à entrega dos Envelopes contendo a Proposta de
Preços e a Documentação de Habilitação.
PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO
Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das
empresas licitantes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não
mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a
Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes
devidamente credenciados.
Classificação das Propostas Comerciais
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Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o
atendimento de todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos,
sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados na Proposta Comercial serão
corrigidos pelo Pregoeiro.
O Pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas
formais sanáveis e que não afetem ao seu conteúdo.
O Pregoeiro classificará para a próxima etapa a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL
e todas aquelas que tenham valores sucessivos e inferiores em até 10% (dez por cento) à
proposta de MENOR PREÇO GLOBAL, para que seus autores possam ofertar lances verbais.
Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas no
item 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.
No caso de empate onde duas ou mais licitantes tenham obtido pontuações iguais, a
vencedora será conhecida através de sorteio a ser procedido em ato público, para o qual todas
as licitantes serão convocadas.
Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão
estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo,
observando-se que:
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados
tanto os documentos da matriz quanto os da filial;
Deverão estar em nome da matriz, ao invés de em nome da filial, os documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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Os documentos poderão ser apresentados no original, ou por qualquer processo de cópia
reprográfica autenticada por tabelião por força de Lei ou a publicação em órgão da imprensa
oficial na forma da lei.
As cópias simples deverão estar obrigatoriamente, acompanhadas dos documentos
originais para conferência, na sessão, pela Equipe de Apoio.
Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em
substituição aos documentos requeridos no Pregão.
DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (EPP)
Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06, as ME e EPP, deverão
apresentar toda a documentação exigida no Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição
com relação à regularidade fiscal;
a) Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado
as ME e EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua regularização,
prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo
Pregoeiro, nos termos do § 1º, art. 43, da Lei Complementar 123/2006 alteração
trazida pela Lei 147/2014, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
a licitante for declarada vencedora do certame, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
b) A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a
licitação.
Nos termos dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 nas licitações será
assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as MEI, ME e EPP,
entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por estas sejam
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iguais ou até 5% (cinco por cento) inferiores ao melhor preço e desde que o melhor preço
não seja de uma MEI, ME ou EPP.
Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço
superior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.
b) Não ocorrendo à contratação de ME ou EPP, na forma da letra “a”, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelos ME e EPP que
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.3.2 será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
proposta.
d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos subitem 11.3.2, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da
licitação, após verificação da documentação de habilitação.
e) O disposto no subitem 11.3.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por ME ou EPP.
f) A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,
sob pena de preclusão.
Julgamento das propostas e lances
No horário e local indicados neste edital, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração
de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no
Anexo V ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de
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habilitação.
Iniciada a abertura do primeiro envelope (proposta), estará encerrado o credenciamento
e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o MENOR PREÇO
GLOBAL.
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes deste edital.
As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância
dos seguintes critérios e procedimentos:
a) Seleção da proposta de MENOR PREÇO GLOBAL;
b) O Pregoeiro(a) procederá à classificação da proposta de MENOR PREÇO
GLOBAL, e aquelas que tenham valores sucessivos e inferiores em até 10% (dez
por cento), relativamente à de MENOR PREÇO GLOBAL, para participarem
dos lances verbais;
c) Caso não haja pelo menos três propostas na condição definida acima (letras b),
serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os maiores
descontos, até o máximo de três, já incluída a de MENOR PREÇO GLOBAL,
qualquer que tenham sido os valores oferecidos.
d) Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances
verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio. Aos Licitantes
proclamados classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio
de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e crescentes, em relação à de
MENOR PREÇO GLOBAL, iniciando-se pelo autor da proposta de menor
desconto.
O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais
em ordem crescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
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A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances,
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem
de lances.
Os lances deverão ser formulados em intervalos mínimos de R$ 0,05 em relação à
proposta de MENOR PREÇO GLOBAL.
A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta do MENOR PREÇO GLOBAL com
vistas adecrécimo de preço obtido na etapa de lances.
Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da oferta,
decidindo motivadamente a respeito.
Considerada aceitável a oferta que apresente o MENOR PREÇO GLOBAL, será aberto
o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.
Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame.
Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação,
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, o qual resultara em menor preço, o mesmo
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo
autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita a de MENOR PREÇO GLOBAL.
Caso a proposta apresente erros de soma e/ou multiplicação, o pregoeiro fará a correção
dos cálculos e a proposta será aceita mediante expresso consentimento do proponente. Caso
contrário, a proposta será desclassificada.
O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela
primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito.
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Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital,
a proposta será desclassificada.
Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.
Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio
e licitantes presentes.
DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de
memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas a apresentarem contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará decadência do
direito de recurso e, consequente, adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à(s)
licitante(s) vencedora(s) com encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação.
Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou mantê-la,
encaminhando o feito devidamente instruído à autoridade jurídica competente para análise do
caso.
O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
Decididos os recursos eventualmente interpostos ou decorrido o prazo recursal sem sua
interposição, ou havendo renúncia expressa a esse direito, o julgamento da licitação será
submetido à autoridade CONTRATANTE para homologação do procedimento, adjudicação de
seu objeto à licitante vencedora e decisão quanto à contratação, publicando-se o resultado do
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julgamento.
DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO
O resultado final do PREGÃO será publicado no quadro de avisos (Mural) do CISPAR,
site oficial e no jornal Minas Gerais.
DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte
da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo o Pregoeiro
adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora;
Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão
do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do
certame à proponente vencedora;
Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO;
A partir do ato da homologação será fixado o início do prazo de convocação da
proponente adjudicatária para assinar a Ata de Registro de Preços, respeitada a validade de sua
proposta.
- DA FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado, sem atualização financeira, pelo Município Consorte
aderente a Ata de Registro de Preço, de acordo com as condicionantes apresentadas no Anexo
I, Termo de Referência deste Edital.
Deverão estar incluídas, no preço dos serviços todas as despesas, sem quaisquer ônus
para a Administração, tais como frete, materiais, mão de obra, carga e descarga, tributos, e
quaisquer outros que incidam sobre a avença.
O Município Aderente reserva-se ao direito de reter o pagamento se, no ato da
verificação da entrega dos serviços os mesmos não estiverem em perfeitas condições ou de
acordo com as especificações exigidas no Anexo I, Termo de Referência deste Edital, do
cronograma Físico Financeiro da Obra e as especificações apresentadas na Ordem de Serviços.
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Na eventualidade de aplicação de multa, será assegurada a ampla defesa na forma da
lei.
A Nota Fiscal – emitida obrigatoriamente com o número de inscrição do CNPJ
apresentado para a Habilitação – só será liberada quando a prestação dos serviços contratados
estiver em total conformidade com as especificações constantes do Anexo I deste Edital.
Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o Município Aderente
comunicará à CONTRATADA para que regularize a situação.
Na hipótese prevista no subitem 14.6, o prazo de pagamento será contado a partir de sua
reapresentação, devidamente regularizado.
Deverão ser pagos somente os serviços efetivamente prestados e aceitos pela fiscalização
do Município Aderente;
DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
São obrigações da Licitante Vencedora, além daquelas expressas no Anexo I, Termo de
Referência:
a) Executar os serviços solicitados conforme Ordem de Serviço, cronogramas e
demais documentos emitidos pela Aderente devidamente assinada por servidor
competente para tal;
b) Comunicar imediatamente e por escrito ao Município Aderente, através da
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as
providências de regularização necessárias;
c) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor dos serviços,
objeto da presente Licitação;
d) Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;
e) Comunicar ao CISPAR e aos Municípios Aderentes modificação em seu
endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a
notificação realizada no endereço constante na Ata;
Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP:
38706-092 Tel.(34)3822- 7700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

f) Todas as demais obrigações constantes do Anexo I – Termo de Referência, que
farão parte integrante da Ata de Registro de Preços.
Todos os materiais, mão de obra, impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e
trabalhistas, que incidam ou venham a incidir sobre a Ata de Registro de Preços ou decorrentes
de sua execução serão de exclusiva responsabilidade da empresa Detentora da Ata.
DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS
ADERENTES
O Município Aderente deverá acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, nos termos do
inc. III do art. 58 c/c o art. 67, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, diretamente ou por meio de
Preposto, que exercerá ampla e irrestrita fiscalização do objeto, a qualquer hora, determinando
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto às
obrigações da CONTRATADA constantes também do Termo de Referência;
Compete ainda ao Município Aderente:
a) Quitar o cumprimento financeiro assumido com a Detentora, desde que não haja
impedimento legal para o fato;
b) Notificar, formal e tempestivamente a Detentora sobre as irregularidades
observadas no cumprimento da Ata;
c) Notificar a Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
d) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento;
e) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de
Registro de Preço;
f) Arcar com as despesas de publicação do extrato de adesão a Ata de Registro de
Preços;
g) Todas as demais obrigações constantes do Anexo I – Termo de Referência, que
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farão parte integrante da Ata de Registro de Preços;
DA FORMALIZAÇÃO, VIGÊNCIA, RESCISÃO E PUBLICIDADE DA ATA
DO REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou
sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou
contrato social, acompanhados de cédula de identidade.
O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço será de 05 (cinco) dias úteis
contados do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde que solicitado
por escrito, antes do término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou
não ser aceito pela Administração.
A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no
prazo fixado dela será excluída.
Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o item 18.2 ou havendo
recusa em fazê-lo, o CISPAR aplicará as penalidades cabíveis.
A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da
publicação de seu extrato.
A Ata de Registro de Preços referente a este Pregão Presencial, terá seu extrato
publicado no Jornal Minas Gerais, e a sua íntegra, após assinada e homologada e será
disponibilizada no site oficial do CISPAR.
O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses,
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de
1993.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os descontos
registrados estão inferiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores
registrados para negociar o novo valor.
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A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito:
a)

Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo
administrativo com ampla defesa, quando:
1) A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
2) A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela
Administração;
3) A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços;
4) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de
Preços;
5) Não aceitar aumentar seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àquele praticado no mercado;
6) Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração;
7) No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da
empresa Detentora;
8) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações
assumidas pela empresa detentora;

b)

Pela Detentora quando:
1) Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força
maior;
A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer antes
do pedido de execução dos serviços pelo Município Aderente.
A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na Ata de Registro de Preços
enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização
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e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93,
contudo, sempre atendida a conveniência administrativa.
Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela
Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à
CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação
pertinente.
Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de
qualquer natureza.
A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em Lei, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que
deram origem ao Registro de Preços;
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação
será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o
preço registrado a partir da última publicação.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE RECEBIMENTO DO OBJETO.
Os serviços serão solicitados conforme a necessidade dos Municípios Consortes do
CISPAR, mediante adesão a Ata de Registro de Preços e apresentação de requisição/solicitação
devidamente assinada, com identificação do respectivo servidor competente.
Os serviços deverão ser executados nos locais indicados pelos Municípios Aderentes a
Ata de Registro de Preços.
Os serviços, objeto desta Licitação, deverão ser executados em perfeita condição de
utilização e normas da ABNT, do Anexo I – Termo de Referência;
Os serviços deverão ser executados a partir da publicação da Ata de Registro de Preços
até findar a vigência da mesma.
A não execução do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas neste
edital, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda
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conforme rege a Lei Federal nº 8.666/93.
DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
A detentora/contratada obriga-se a prestar os serviços licitados em perfeita harmonia e
concordância com as normas adotadas pelo CISPAR e pelos Municípios Aderentes, estes
responsáveis pela emissão das requisições, com especial observância dos termos deste
Instrumento Convocatório e da Ata de Registro de Preços/Contrato/Nota de empenho.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o CISPAR e os Municípios Aderentes
poderão sujeitar a Detentora/Contratada às penalidades seguintes:
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de
até 02 (dois) anos (Art. 87 III, da Lei 8.666/93), em função da natureza e da
gravidade da falta cometida ou enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição à pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer atos previstos no
Art. 7º da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002;
b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, considerando, para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e
gravidade. O ato da declaração de inidoneidade será proferido por Autoridade
Superior, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.
Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços, a Detentora/Contratada incorrerá em
multa diária de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o
caso, a parcela correspondente aos impostos incidentes, se destacados em documento fiscal.
Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o
valor da obrigação não cumprida.
A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de
processo administrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão
que lhe tiver dado causa.
As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais
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cabíveis.
A Detentora/Contratada será notificada, por escrito para recolhimento da multa
aplicada, o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer
o recolhimento da multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido das faturas remanescentes.
A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, podendo a Administração aplicar
as penalidades cabíveis.
Pelo descumprimento das obrigações assumidas a licitante estará sujeita às penalidades
previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO
NÃO PARTICIPANTE
Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço todos os Municípios que fazem parte do
CISPAR - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA- ou qualquer Órgão ou entidade da Administração
que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da Ata
e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no
Decreto nº 7.892/2013 e demais normas em vigor e respectivas atualizações.
Os órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da
ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre
a possibilidade de adesão.
Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução decorrente de adesão, desde que não
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder,
na totalidade, ao dobro do quantitativo registrado na ata de registro de preços para o Órgão
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Gerenciador, independentemente do número de Órgãos não participantes que aderirem.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº
7.892/2013, não poderão exceder, por órgão, a cinquenta por cento dos quantitativos do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.
Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pela
Detentora das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e
o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições
contidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013 e suas alterações.
Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo
com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, mediante requerimento e
justificativa expressos do Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços, cabendo
ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as
disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de
mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem o valor
ofertado.
Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP:
38706-092 Tel.(34)3822- 7700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem diminuir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
Se ocorrer de o preço de mercado tornar-se inferior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor:
a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar aumentar o seu desconto registrado, na hipótese deste se tornar
inferior àqueles praticados no mercado; ou
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666,
de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
a) Por razão de interesse público; ou
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b) A pedido do fornecedor.
DAS REVISÕES DE PREÇOS
O valor registrado vigente poderá ser revisto, por solicitação formal do Signatário
Detentor, somente para que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro.
O pedido deverá ser enviado ao Gestor da Ata, através do protocolo geral do CISPAR
no horário de expediente.
A solicitação de revisão de preço(s) deverá ser devidamente justificada e acompanhada
de documentos comprobatórios da sua necessidade, originais ou cópias autenticadas, a qual será
analisada pela Consultoria Jurídica do Consórcio.
Para a solicitação de revisão de preço(s), o Signatário Detentor terá que apresentar
planilha atualizada da composição de preços do(s) produto(s), considerando todos os itens
constantes na proposta anterior apresentada, quando da apresentação da proposta.
A análise para deferimento total ou parcial ou ainda indeferimento da revisão solicitada
deverá ser instruída com justificativa e memória dos respectivos cálculos, para deliberação pela
Consultoria Jurídica e pelo Gestor da Ata, em aproximadamente 10 (dez) dias úteis, contados a
partir da entrega da documentação completa pelo Signatário Detentor.
DOS REPASSES AO CISPAR
Caso seja solicitada a adesão da Ata de Registro de Preços por Municípios NÃO
INTEGRANTES DO CISPAR, e a empresa Detentora opte pelo atendimento da solicitação,
a CONTRATADA deverá repassar ao CISPAR, a título de Gestão da Ata de Registro de Preços,
o percentual 1% (um por cento) sobre o valor da adesão solicitada.
O prazo para o repasse será de até 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Nota Fiscal /
Fatura emitida pela Detentora da Ata.
Caso a empresa não realize o repasse, a Ata será cancelada, e será solicitado ao
Município Aderente que retenha o pagamento da Nota Fiscal / Fatura afim de que seja
descontado o valor do repasse.
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Sabendo-se da natureza do crédito, a destinação dos recursos se dará com atenção à Lei
Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
Os repasses devidos pela Detentora da Ata de Registro de Preços deverão ser realizados
em conta específica do CISPAR, sob orientação do Departamento de Contabilidade.
Das adesões dos Municípios Consortes do CISPAR não serão devidas o percentual de
Gestão da Ata de Registro de Preços.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As licitantes declaram ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital,
bem como de todas as condições gerais e peculiaridades ao cumprimento do objeto licitado,
sendo vedado invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos.
Pela elaboração da proposta, as licitantes não terão direito a auferir qualquer vantagem,
remuneração ou indenização.
Esta Licitação será anulada se ocorrer ilegalidade no seu processamento ou julgamento,
podendo ser revogada, a juízo exclusivo do CISPAR, se for considerada inoportuna ou
inconveniente ao serviço público, sem que caiba direito a qualquer indenização.
- A Administração poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligência que, a
seu exclusivo critério, julgar necessária, no sentido de obter esclarecimentos ou informações
complementares.
- As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
Integram o presente Edital:
• ANEXO I – TERMO DE REFÊNCIA;
• ANEXO II – NOTA TÉCNICA;
• ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA;
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• ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;
• ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO;
• ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU
EPP;
• ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR
PESSOA JURÍDICA;
• ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
FATOS IMPEDITIVOS;
• ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;
• ANEXO X – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
• ANEXO XI – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
• ANEXO XII - PLANILHA ESTIMATIVA DE CONTRATAÇÃO.

Patos de Minas, 10 de setembro de 2021.

ADÍLIO ALEX DOS REIS
Presidente - CISPAR
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ANEXO I – TERMO DE REFÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA
I - OBJETO
Contratação de pessoa jurídica de caráter inovador (startup) com o objetivo de
viabilizar e aperfeiçoar soluções inovadoras na temática de controle de transporte (veículos
públicos) quanto daqueles prestadores de serviços terceirizados, com a finalidade de controle
e fiscalização da quilometragem rodada e do usuário do transporte, quer seja na área da
educação, quer seja na área da saúde, conforme especificações deste termo de referência,
com identificação digital e física de acordo com a lei federal 12.933/13 que proporcione o
controle e a expedição de relatórios financeiros, com a instalação de leitor de qr code nas
escolas, emissão de relatórios gerenciais: sintéticos e analíticos, sendo exportados para pdf
e excel, pormemorizado de custos do transporte por aluno, por veículo, escola, turno e a
esfera do aluno ( municipal, estadual, federal), SEM a instalação de módulos periféricos nos
veículos e que o sistema mobile funcione em qualquer smatphone em contigência ( sem sinal
de intenet), com todos os dados armazenados em nuvem, com segurança e com backup
seguros.

II – JUSTIFICATIVA
O CISPAR - Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do
Alto Paranaíba tem se empenhado em buscar soluções inovadoras que possam contribuir
para o desenvolvimento e melhoria na prestação de serviços prestado pelos Municípios
Consortes.
Dentre esta preocupação, chega diariamente a demanda quanto a possibilidade de
melhor fiscalização quanto ao transporte realizado sob a responsabilidade dos Municípios,
não só para fins de economia de gastos, quanto ao valor do km rodado, quando se trata de
serviço terceirizado, mas também quanto ao consumo de combustível, uso do veículo, bem
como quanto à satisfação e controle do usuário.
Em 2021, duas novas leis foram aprovadas que afetam diretamente esta proposta. A
Lei Complementar Federal nº 182, de 1º de junho de 2021, que instituiu o marco legal das
startups e do empreendedorismo inovador, bem como a Lei Estadual nº 23.793, de 15 de
janeiro de 2021, que dispõe sbre a adoção de medidas de estímulo ao desenvolvimento de
startups no Estado de Minas Gerais.
Estas duas leis, viabilizam ao Poder Público promover a contratação das chamadas
startups para que haja um dinamismo na prestação de serviços com soluções inovadoras para
o fomento e à inovação e as potenciais oportunidades de economicidade, benefício e soluções
de problemas públicos, conforme consta do inc. VII, do art. 3º, da lei estadual.
Com o intuito de contribuir para solução dos desafios e problemas técnicos
específicos enfrentados nas suas diversas atividades cotidianas, melhorando, assim, a
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qualidade dos serviços prestados aos cidadãos o CISPAR pretende promover contratação
posterior dos Municípios Consortes quanto à solução de fiscalização e controle de tráfego
do transporte escolar e do transporte de pacientes na área da saúde.

III – DAS SOLUÇÕES DESEJADAS
A solução apresentada, para ser aprovada, terá de viabilizar as seguintes soluções
inovadoras:
AREA DE TRANSPORTE ESCOLAR
1. Fornecer dados mais confiáveis e precisos quanto a quilômetros rodados e alunos
transportados nas rotas do Programa Municipal do Transporte Escolar, quer seja de alunos e de
professores transportados no ensino infantil, fundamental, bem como nível médio.
2. Fornecer soluções para o controle de falta e/ou evasão escolar, tendo conhecimento
antecipado do não comparecimento do aluno ou do professor evitando assim desperdício de
tempo e de combustível.
3. Fornecer previsão de rota a ser realizada pelo veículo, indicando casos de desvio não
autorizado e autorizado.
4. Possibilitar controle em tempo real, com emissão de relatórios financeiros integrais e
parciais, viabilizando conhecimento preciso de valor gasto por aluno , período , esfera e por
veiculo.

- AREA SAÚDE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E
EMERGÊNCIA
1. Fornecer dados mais confiáveis e precisos quanto a quilômetros rodados e pacientes
transportados, com precisão quanto ao destino final.
2. Fornecer soluções para falta e/ou não comparecimento do paciente, tendo conhecimento
antecipado do não comparecimento, evitando assim desperdício de tempo e de combustível.
3. Fornecer com previsão rota realizada pelo veículo, inclusive em caso de desvio não
autorizado e autorizado.
4. Possibilitar controle em tempo real, com emissão de relatórios financeiros integrais e
parciais, viabilizando conhecimento preciso de valor gasto por paciente , por periodo e por
veiculo ;
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PARTICIPAÇÃO
Poderão participar deste procedimento pessoas jurídicas de direito privado e público, com
sede no Brasil, enquadradas em startups nos termos da Lei Complementar Federal nº
183/2021 e Lei Estadual Mineira nº 23.793/2021.
IV- DOS SISTEMAS QUE DEVEM SER OFERTADOS para fins de solução das
questões impostas:
1. Sistema informatizado de controle em nuvem;
2. Disponibilização de software de gerenciamento com acesso e visualização via web com
aplicativo mobile para usuários, motoristas e veiculos,
3. Canal aberto de mensagens diretas para usuários, motoristas e gestores;
4. Sistema que possibilite a avaliação do condutor pelos usuarios;
5. Mapa digital com latitude e longitude devidamente especificados com seus repectivos
locais de embarque e desembarque com data e horário devidamente registrados, com back ups
de no minimo 180 dias;
6. Emissão de identidades digitais dos usuários, contendo QR Code, que possibilite a
instalação de leitor de QR Code mobile - nos locais de desembarque (escolas, secretarias
municipais, hospitais, etc)
7. Emissão de relatórios gerenciais analíticos e sintéticos financeiros, exportados para PDF e
Excel, pormenorizando todos os custos de cada viagem .
8. Sistema mobile deve funcionar em qualquer smartphone em contingência, sem
necessidade de instalação de módulos periféricos nos veículos;
9. Viabilizar que todos os dados sejam armanezados em nuvem, com segurança e backup,
garantindo a veracidade das informações, sem possibilidade de violações.
10. Disponibilidade de integração com sistemas acadêmicos e diário eletrônico;

V – DO PRAZO PARA DESENVOLVIMENTO E ENTREGA DO PRODUTO
Após publicado o extrato da Ata de Registro de Preços deverá entregar o sistema de
monitoramento no prazo máximo de 30 dias úteis, sob pena de aplicação das sanções
administrativas previstas na Lei de Licitações nº 8.666/93.
VI – PRAZO DE PAGAMENTO
O pagamento será realizado mensalmente, após a emissão da Nota Fiscal Fatura dos
serviços efetivamente prestados, pelo Município Consorte aderente da Ata de Registro
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de Preços.
VII – DA VIGÊNCIA
O prazo da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, improrrogáveis.

AGNO ROSA DE CASTRO
Secretário Executivo
CISPAR
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 10/2021
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (RP) PARA CONTRATAÇÃO DE STARTUP
PARA

DESENVOLVIMENTO

DE

APLICATIVO

COM

O

OBJETIVO

DE

VIABILIZAR E APERFEIÇOAR SOLUÇÕES INOVADORAS NA TEMÁTICA DE
CONTROLE DE TRANSPORTE (VEÍCULOS PÚBLICOS) DOS MUNICÍPIOS DA
REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO CISPAR.
Ao CISPAR
A

empresa

................................................................, inscrita

nº........................................., neste ato representada pelo(a)

no

CNPJ

sob

Sr.(a).................................,

portador da Carteira de Identidade nº …......................... e do CPF nº

,

apresenta

e

submete à apreciação desse Pregoeiro, sua proposta de preços relativa à licitação em epígrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser
verificadas na sua preparação.
O nosso preço global para o presente Pregão Presencial por Registro de Preços é de R$
............ (............................................................................).
Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos
para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou
não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho,
taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos
necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital, enfim, tudo o que for
necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso,
direito regressivo em relação ao CONSÓRCIO ou seus Municípios consorciados.
Declaramos ainda, que:
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• Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados.
• Recebemos do Consórcio todas as informações necessárias à elaboração da
nossa proposta.
• Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles
concordamos plenamente.
• Declaramos que a validade desta presente proposta é de 60 (sessenta) dias.
CIDADE

Vl.
Unit

3

Veículos
9

CARMO DO PARANAÍBA

2.100

10

34

COROMANDEL

1637

5

41

CRUZEIRO DA FORTALEZA

824

5

9

GUIMARÂNEA

920

5

14

LAGAMAR

441

3

29

LAGOA FORMOSA

1.560

6

27

MATUTINA

405

4

12

PATOS DE MINAS

6.265

15

77

PATROCÍNIO

6.085

33

51

PRESIDENTE OLEGÁRIO

2.069

16

12

RIO PARANAÍBA

1531

10

24

SANTA ROSA DA SERRA

325

3

15

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ

710

7

21

SÃO GOTARDO

5.571

18

25

SERRA DO SALITRE

350

8

22

TIROS

500

4

13

VAREJÃO DE MINAS

870

4

13

ARAPUÁ

totalização

Alunos
479

26377

Vl. Total

Escolas

(A)

Vl. Unit Vl. Total

159

(B)

Vl. Unit

448

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

Vl. Total

(C)
(A+B+C)

...............................................
(local e data)
............................................................
Assinatura, qualificação e carimbo (representante legal)
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Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 10/2021
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (RP) PARA CONTRATAÇÃO DE STARTUP
PARA

DESENVOLVIMENTO

DE

APLICATIVO

COM

O

OBJETIVO

DE

VIABILIZAR E APERFEIÇOAR SOLUÇÕES INOVADORAS NA TEMÁTICA DE
CONTROLE DE TRANSPORTE (VEÍCULOS PÚBLICOS) DOS MUNICÍPIOS DA
REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO CISPAR.

Pelo

presente

instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a)............................., portador(a)

do Documento de Identidade n.º ..................................., inscrito no CPF sob o nº
..................................., como representante da licitante ...................................,
CNPJ

sob

o

inscrita

no

nº..................................., para participar da licitação acima referenciada,

instaurada pelo CISPAR – Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento
Sustentável do Alto Paranaíba, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe plenos
poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como formular proposta comercial, assinar
documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos os atos
inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso.

...............................................
(local e data)
............................................................
Assinatura, qualificação e carimbo (representante legal)

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. Atenção:
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 10/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2021
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (RP) PARA CONTRATAÇÃO DE STARTUP
PARA

DESENVOLVIMENTO

DE

APLICATIVO

COM

O

OBJETIVO

DE

VIABILIZAR E APERFEIÇOAR SOLUÇÕES INOVADORAS NA TEMÁTICA DE
CONTROLE DE TRANSPORTE (VEÍCULOS PÚBLICOS) DOS MUNICÍPIOS DA
REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO CISPAR.

A empresa ..................................., inscrita no CNPJ sob o nº ..................................., por
intermédio de seu representante legal ou credenciado, Sr(a) ..................................., portador do
Documento de Identidade nº ................................... e inscrito no CPF sob o nº
..................................., DECLARA cumprir plenamente os requisitos de habilitação
definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 4º, VII da Lei Federal nº
10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da lei, assim como tem pleno
conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.
...............................................
(local e data)

............................................................
Assinatura, qualificação e carimbo (representante legal)
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Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 10/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2021
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (RP) PARA CONTRATAÇÃO DE STARTUP
PARA

DESENVOLVIMENTO

DE

APLICATIVO

COM

O

OBJETIVO

DE

VIABILIZAR E APERFEIÇOAR SOLUÇÕES INOVADORAS NA TEMÁTICA DE
CONTROLE DE TRANSPORTE (VEÍCULOS PÚBLICOS) DOS MUNICÍPIOS DA
REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO CISPAR.
A empresa ..................................., por intermédio de seu representante legal, o Sr.(a)
..................................., portador do Documento de Identidade nº ..................................., inscrito
no CPF sob o nº ................................... DECLARA, sob as penas
os

requisitos

legais

para qualificação

da

Lei, que

cumpre

como ................................... (incluir a condição

da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei
Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste
artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada
lei.
Ressalva: ( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para
regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita
às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.
...............................................
(local e data)
...........................................................
Assinatura, qualificação e carimbo (representante legal)
Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA
JURÍDICA
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 10/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2021
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (RP) PARA CONTRATAÇÃO DE STARTUP
PARA

DESENVOLVIMENTO

DE

APLICATIVO

COM

O

OBJETIVO

DE

VIABILIZAR E APERFEIÇOAR SOLUÇÕES INOVADORAS NA TEMÁTICA DE
CONTROLE DE TRANSPORTE (VEÍCULOS PÚBLICOS) DOS MUNICÍPIOS DA
REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO CISPAR.

A empresa ..................................., por intermédio de seu representante legal, o Sr.(a)
..................................., portador do Documento de Identidade nº ..................................., inscrito
no CPF sob o nº ..................................., DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento
ao disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição da República, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos.
Ressalva: ( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

...............................................
(local e data)

............................................................
Assinatura, qualificação e carimbo (representante legal)
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Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
IMPEDITIVOS
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 10/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2021
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (RP) PARA CONTRATAÇÃO DE STARTUP
PARA

DESENVOLVIMENTO

DE

APLICATIVO

COM

O

OBJETIVO

DE

VIABILIZAR E APERFEIÇOAR SOLUÇÕES INOVADORAS NA TEMÁTICA DE
CONTROLE DE TRANSPORTE (VEÍCULOS PÚBLICOS) DOS MUNICÍPIOS DA
REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO CISPAR.
A empresa ..................................., por intermédio de seu representante legal, o Sr.(a)
..................................., portador do Documento de Identidade nº ..................................., inscrito
no CPF sob o nº ..................................., DECLARA, sob as penas da lei, que não está suspensa
temporariamente da participação em licitações, nem impedida de contratar com o Poder Público
e, da mesma forma não está na situação de empresa/pessoa inidônea para licitar ou contratar
com o Poder Público, na forma dos incisos III e IV, do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e
suas posteriores alterações.

...............................................
(local e data)

............................................................
Assinatura, qualificação e carimbo (representante legal)
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Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 10/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2021
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (RP) PARA CONTRATAÇÃO DE STARTUP
PARA

DESENVOLVIMENTO

DE

APLICATIVO

COM

O

OBJETIVO

DE

VIABILIZAR E APERFEIÇOAR SOLUÇÕES INOVADORAS NA TEMÁTICA DE
CONTROLE DE TRANSPORTE (VEÍCULOS PÚBLICOS) DOS MUNICÍPIOS DA
REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO CISPAR.
A empresa ..................................., por intermédio de seu representante legal, o Sr.(a)
..................................., portador do Documento de Identidade nº ..................................., inscrito
no CPF sob o nº ..................................., DECLARA para fins de participação no Pregão
Presencial Nº 10/2021, não ter recebido do CISPAR ou de qualquer outra entidade da
Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a
Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal

...............................................
(local e data)

............................................................
Assinatura, qualificação e carimbo (representante legal)
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ANEXO IX – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 10/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2021
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS (RP) PARA CONTRATAÇÃO DE STARTUP
PARA

DESENVOLVIMENTO

DE

APLICATIVO

COM

O

OBJETIVO

DE

VIABILIZAR E APERFEIÇOAR SOLUÇÕES INOVADORAS NA TEMÁTICA DE
CONTROLE DE TRANSPORTE (VEÍCULOS PÚBLICOS) DOS MUNICÍPIOS DA
REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO CISPAR.
Aos dias / /2021, o CISPAR (Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento
Sustentável do Alto Paranaíba), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF
sob o n.º 20.782.813/000198, com sede na Avenida Professor Aristides Memória, 179, Bairro
Jardim Paulistano, na cidade de Patos de Minas/MG, representado seu Presidente, Senhor
ADÍLIO ALEX DOS REIS, doravante denominado de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Detentoras da Ata de Registro de Preços:
1.

RAZÃO SOCIAL e nome Fantasia (se tiver), tipo de sociedade (Ltda, S.A, ME etc.),

endereço completo, CEP, telefone, cidade, estado, inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], Inscrição
Estadual n. [xxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador
da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF nº [xxxx], nacionalidade, estado civil,
profissão, residente e domiciliado endereço, CEP, telefone, cidade, estado.
As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com integral observância das
normas: Lei Federal nº 10.520/2007; Decreto nº 3.555, de 08.08.2000, do Decreto nº 7.892, de
23.01.2013, e suas alterações, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e alterações,
subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, demais normas pertinentes e
respectivas atualizações, e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo Instrumento Convocatório
do Pregão Presencial nº 10/2021-SRP e seus anexos:
FIRMAM A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP REFERENTE AO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021-SRP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS (RP)
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PARA

CONTRATAÇÃO

DE

STARTUP

PARA

DESENVOLVIMENTO

DE

APLICATIVO COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR E APERFEIÇOAR SOLUÇÕES
INOVADORAS NA TEMÁTICA DE CONTROLE DE TRANSPORTE (VEÍCULOS
PÚBLICOS) DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO CISPAR, e
PREÇOS

REGISTRADOS

das

respectivas

propostas

apresentadas,

classificadas,

aceitas/negociadas no certame do Pregão Presencial SRP nº 10/2021 realizado em __/__/2021,
conforme ata de sessão, conforme as Cláusulas e condições que seguem:
DO FUNDAMENTO LEGAL
A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão Presencial nº
10/2021-SRP, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1.993, e Termo de Homologação de

/

/2021, do qual passa a fazer

parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O Objeto desta Ata é REGISTRO DE PREÇOS (RP) PARA CONTRATAÇÃO DE
STARTUP PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO COM O OBJETIVO DE
VIABILIZAR E APERFEIÇOAR SOLUÇÕES INOVADORAS NA TEMÁTICA DE
CONTROLE DE TRANSPORTE (VEÍCULOS PÚBLICOS) DOS MUNICÍPIOS DA
REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO CISPAR, em conformidade com as especificações
contidas no Edital do Pregão Presencial nº 10/2021-SRP e seus Anexos.
1.2. O CISPAR e seus Municípios Consorciados não se obrigam a contratar a quantidade total
ou parcial do objeto adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DO
REGISTRO DE PREÇOS
2.1. Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio
da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato
social, acompanhados de cédula de identidade.
2.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da
publicação de seu extrato.
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2.2.1. A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 10/2021, terá seu extrato
publicado no Jornal Minas Gerais, e a sua íntegra, após assinada e homologada, será
disponibilizada no site oficial do CISPAR durante sua vigência.
2.2.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas
eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
2.4. Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os descontos
registrados estão inferiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores
registrados para negociar o novo valor.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO, DO RECEBIMENTO E DO
ACEITE DO OBJETO
3.1. Os serviços serão solicitados conforme a necessidade do Município aderente, mediante a
assinatura e publicação de adesão a Ata de Registro de Preços, no prazo imediato, mediante
apresentação de requisição/solicitação devidamente assinada, com identificação do respectivo
servidor público municipal competente.
3.2. Os serviços deverão ser executados a partir da assinatura e publicação da Ata de Registro
de Preços até findar a vigência da mesma.
3.3. A não execução do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas na Cláusula
Décima Primeira desta Ata de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no
Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DA FORMA DE
PAGAMENTO
4.1. O pagamento das faturas à(s) licitante(s) vencedora(s) será efetuado mediante a
apresentação da Nota Fiscal referente aos serviços executados, mediante a apresentação da Nota
Fiscal que será conferida e atestada por responsável da Administração, juntamente com as
Ordens de Serviços emitidas, devidamente assinada por servidor identificado e autorizado para
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tal, desde que, no ato do recebimento dos serviços seja atendida todas as especificações do
Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta Ata de Registro de Preços.
4.2. O prazo para a efetivação do pagamento referente ao(s) serviços(s) solicitado e
devidamente prestados será de até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, acompanhada
da(s) respectiva(s) Ordem de Serviços e demais documentação necessária, de acordo com o
Termo de Referência, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Detentora da Ata.
4.3. Nenhum pagamento será efetuado à Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação,
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a
acréscimos de qualquer natureza.
4.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização,
a indicação do nº do Processo Licitatório, nº do Pregão, nº da Ata de Registro de Preços e da
Ordem de Serviço, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e posterior liberação do
documento fiscal para pagamento.
4.5. Os preços registrados são os seguintes:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013.
5.2. Os valores registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com a
condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento
e justificativa expressos do Detentor e comprovação documental, decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores,
observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
5.3. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado,
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com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
5.4. Quando o valor registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
5.4.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.4.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem aumentar seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
5.5. Se ocorrer de o preço de mercado tornar-se inferior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o Órgão gerenciador poderá:
a)

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do

pedido de execução, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
b)

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão gerenciador deverá proceder à revogação da
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
5.7. O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor:
a)

Descumprir as condições da ata de registro de preços;

b)

Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administração, sem justificativa aceitável;
c)

Não aceitar aumentar o seu desconto registrado, na hipótese deste se tornar inferior

àqueles praticados no mercado; ou
d)

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
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ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados
e justificados:
a)

Por razão de interesse público; ou

b)

A pedido do fornecedor.
CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS

6.1. Nos valores registrados quanto aos serviços a serem executados, incluem-se todos e
quaisquer materiais, encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros e mão de
obra.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS
7.1. As despesas correrão por conta da Dotação Orçamentária consignadas no Orçamento dos
Municípios Consortes, sem qualquer ônus para o CISPAR.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações:
8.1. Da Fornecedora/Beneficiária:
a)

Executar com pontualidade os serviços solicitados conforme solicitação/requisição

emitida pelo Município Aderente, devidamente assinada por servidor competente para tal;
b)

Comunicar imediatamente e por escrito ao CISPAR, através da Fiscalização, qualquer

anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
c)

Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor dos serviços, objeto da

presente Ata;
d)

Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;

e)

Comunicar ao CISPAR modificação em seu endereço ou informações de contato, sob
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pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata;
f)

Cumprir todas as obrigações de execução dos serviços descritas no Termo de

Referência, que passa a fazer parte desta Ata de Registro de Preços.
8.1.2 Todos os materiais, mão de obra, impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e
trabalhistas, que incidam ou venham a incidir sobre a presente Ata de Registro de Preços ou
decorrentes de sua execução serão de exclusiva responsabilidade da empresa Fornecedora.
8.2. Do Órgão Gerenciador e dos Órgãos Aderentes:
a)

Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora

desde que não haja impedimento legal para o fato;
b)

Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos do

art.65 da Lei nº8.666/93;
c)

Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades

observadas no cumprimento desta Ata;
d)

Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas,

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
e)

Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;

f)

Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro

de Preço;
g)

Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata;

h)

Emitir requisição dos serviços a serem executados.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito:
9.1.2 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo
administrativo com ampla defesa, quando:
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9.1.3. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
9.1.4. A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;
9.1.5. A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços;
9.1.6. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;
9.1.7. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele
praticado no mercado;
9.1.8. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração;
9.1.9. No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresa
Detentora;
9.1.10. Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela
empresa detentora;
9.2.2. Pela Detentora quando:
9.2.2.1. Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior;
9.2.2.2. A solicitação da Detentora para cancelamento do desconto registrado deverá ocorrer
antes do pedido de execução dos serviços pelo Município Aderente.
9.3. A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de
Preços enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com
as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante
formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento nos arts. 77 e 78
da Lei 8.666/93, contudo, sempre atendida a conveniência administrativa.
9.4. Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela
Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à
CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação
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pertinente.
9.5. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de
qualquer natureza.
9.6. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em Lei, será feita
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que
deram origem ao Registro de Preços;
9.7. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação
será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o
preço registrado a partir da última publicação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE
10.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço todos os Municípios que fazem parte do
CISPAR - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA- ou qualquer Órgão ou entidade da Administração
que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da Ata
e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no
Decreto nº 7.892/2013 e demais normas em vigor e respectivas atualizações.
10.2. Os órgãos que não participaram do Certame, quando desejarem fazer uso da ata de registro
de preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ata para manifestação sobre a
possibilidade de adesão.
10.3. Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador.
10.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº
7.892/2013, não poderão exceder, por órgão, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.
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10.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo do valor do registro de preços para o Órgão Gerenciador,
independentemente do número de Órgãos não participantes que aderirem.
10.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
10.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa
e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o CISPAR e os Municípios Consortes
poderão sujeitar a Detentora/Contratada às penalidades seguintes:
a)

Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta, pelo

prazo de até 02 (dois) anos (Art. 87 III, da Lei 8.666/93), em função da natureza e da gravidade
da falta cometida ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição à pessoa física
ou jurídica que praticar quaisquer atos previstos no Art. 7º da Lei Federal n. 10.520, de 17 de
julho de 2002;
b)

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, considerando, para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e gravidade. O ato da
declaração de inidoneidade será proferido por Autoridade Superior na esfera municipal,
mediante publicação no Diário Oficial do Estado.
11.2. Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Detentora/Contratada incorrerá em
multa diária de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o
caso, a parcela correspondente aos impostos incidentes, se destacados em documento fiscal.
11.3. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o
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valor da obrigação não cumprida.
11.3.1. A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de
processo administrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão
que lhe tiver dado causa.
11.3.2. As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais
cabíveis.
11.3.3. A Detentora/Contratada será notificada, por escrito para recolhimento da multa aplicada,
o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer o
recolhimento da multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido das faturas remanescentes.
11.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza
o descumprimento total da obrigação assumida, podendo a Administração aplicar as
penalidades cabíveis.
11.5. Pelo descumprimento das obrigações assumidas a licitante estará sujeita às penalidades
previstas na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
12.1. O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de preços será o CISPAR.
12.2. São obrigações do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, dentre a prática de
todos os atos de controle e administração da ARP, conforme o Decreto nº 7.892/2013 as
seguintes obrigações:
a)

Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o

preço e as especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada
na licitação.
b)

Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as
obrigações assumidas.
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c)

Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços

registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de
penalidades.
d)

Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua

compatibilidade com aqueles registrados na ata.
e)

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.

f)

Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao

interesse em fornecer os materiais a outro(s) órgão da Administração Pública que externem a
intenção de utilizar a presente Ata.
g)

Fiscalizar o bom atendimento dos serviços, através de Servidor designado para tal.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS REPASSES AO CISPAR

13.1. Caso seja solicitada a adesão desta Ata de Registro de Preços por Municípios NÃO
INTEGRANTES DO CISPAR, e a empresa Detentora opte pelo atendimento da solicitação, a
CONTRATADA deverá repassar ao CISPAR, a título de Gestão da Ata de Registro de Preços,
o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da adesão solicitada.
13.2. O prazo para o repasse será de até 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Nota Fiscal /
Fatura emitida pela Detentora da Ata.
13.3. Caso a empresa não realize o repasse, esta Ata será cancelada, e será solicitado ao
Município Aderente que retenha o pagamento da Nota Fiscal / Fatura afim de que seja
descontado o valor do repasse.
13.4. Sabendo-se da natureza do crédito, a destinação dos recursos se dará com atenção à Lei
Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
13.5. Os repasses devidos pela Detentora da Ata de Registro de Preços deverão ser realizados
em conta específica do CISPAR, sob orientação do Departamento de Contabilidade.
13.6. Das adesões dos Municípios Consortes do CISPAR não serão devidas o percentual de
Gestão da Ata de Registro de Preços.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas disposições
constantes na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2007, no Decreto Federal nº 7.892, de 25.01.2013,
na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666,
de 21.06.1993, respectivas atualizações e demais normas pertinentes e pelas condições
estabelecidas pelo no Edital do Pregão Presencial nº 10/2021-SRP.)
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
15.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Patos de Minas/MG com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
15.2. Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na presença
de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Patos de Minas/MG, aos

dias do mês de

de 2021.

........................................................................
PRESIDENTE CISPAR – CONTRATANTE
........................................................................
CONTRATADA
TESTEMUNHA 1)
Nome: ........................................................................ CPF .................................
........................................................................
ASSINATURA
TESTEMUNHA 2)
Nome: ........................................................................ CPF .................................
........................................................................
ASSINATURA
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