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OBJETO 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PLATAFORMA PARA GESTÃO DAS 

INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS RURAIS DOS MUNICÍPIOS ACOMPANHADO DE PORTAL PARA NOTIFICAÇÃO, 

INTIMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS  DO DOMICÍLIO  TRIBUTÁRIO  ELETRONICO DTE, VISANDO 

ATENDER AS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 1640/2016, 1877/2019 E 1954/2020DA RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 
 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR, sediada na Rua dos Pereiras nº 423, Sala 04, Edificio 
Mendes, Centro, – CEP: 39550-000 – Taiobeiras – Minas Gerais, realizará licitação, para registro de preços, na 
modalidade PREGÃO, com critério de julgamento menor preço por item, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 
de julho de 2002, do Lei n° 11.107/05 e Lei n° 8.666/93 e suas alterações a qual se aplica subsidiariamente a 
modalidade de Pregão, com os Decretos Estaduais n° 12.205/06, n° 16.089/2011 e n° 21.675/2017, e n° 
18.340/2013 e suas alterações, Decreto Federal n°10.024/2019, com a Lei Complementar n° 123/06 e suas 
alterações, com a Lei Estadual n° 2414/2011, e demais legislações vigentes, e as exigências estabelecidas 
neste Edital. 

 

Data da sessão: 05/10/2021 

 
Horário: 08:00h (Horário de Brasília — DF) 

 

Local: Rua dos Pereiras nº 423, Sala 04, Edificio Mendes, Centro, Taiobeiras/MG 
 

1. DO OBJETO 
 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa 
visando a contratação de empresa especializada no fornecimento de plataforma para gestão das 
informações geográficas rurais dos municípios acompanhado de portal para notificação, intimação e 
comunicação através do domicílio tributário eletronico dte, visando atender as instruções normativas 
1640/2016, 1877/2019 e 1954/2020da receita federal do brasil em atendimento as necessidades dos 
municípios consorciados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. 

 
A licitação será dividida em Itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao 
licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital e 

seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 
 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que 

constam da minuta de Ata de Registro de Preços 

3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1 – O credenciamento e entrega dos envelopes será as 08h30min (oito horas) do dia 05 de 
setembro de 2021. 
3.2 – Tratando-se de representante legal deverá apresentar o contrato social e sua última  
alteração, caso o mesmo não seja consolidado ou outro instrumento de registro comercial em vigor, 
registrado na Junta Comercial. Em se tratando de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
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3.3 – Os representantes das Empresas deverão se apresentar para credenciamento junto ao 
Pregoeiro(o), devidamente munidos de carteira de identidade ou documento legal equivalente e carta 
de credenciamento (Anexo III) ou procuração, dando poderes para apresentar proposta, formular 
lances e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame em nome do licitante e 
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social e sua última Alteração, caso o mesmo não seja 
consolidado. 
3.4 – O sócio, proprietário ou dirigente da Empresa licitante deverá apresentar carteira de 
identidade ou documento legal equivalente e cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social 
atualizado. 
3.5 – O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro(a) implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização das 
transações inerentes ao Pregão Presencial. 
3.6 – As empresas que não tiverem representante para participação da Sessão Pública do Pregão 
deverão apresentar os documentos relacionados no item 6.2 e 6.7 juntamente ao envelope de 
propostas e terão seus preços finais registrados de acordo com os apresentados nas Propostas 
Comerciais e, automaticamente, não poderão questionar sobre possíveis recursos administrativos. 
3.7 Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação 
desta condição será efetuada mediante apresentação de Certidão Simplificada expedida pela Junta 
Comercial, Documento de Enquadramento de Microempresa(ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), emitido pela junta comercial, comprovante de inscrição junto ao 
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/aplicacoes.aspx?id=21, cartão CNPJ, ou ainda 
qualquer outro documento que comprove a situação de ME ou EPP alegada. 
a) A Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial terá obrigatoriamente que ter sido 
emitida no prazo máximo de 60(sessenta) dias, conforme item 11.20 deste edital; 
b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06; 
3.8 – Deverá ser apresentado junto ao credenciamento: declaração de pleno atendimento, 
conforme (Anexo IV); 
3.9 – Não farão jus aos benefícios, as empresas que incorrerem nos impedimentos indicados no 
§4°, do artigo 3°, da LC 123/2006, e suas alterações. 

3.10 – O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, cível, administrativa e 
penalmente.  
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 
4.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação. 
4.2 Não poderão participar desta licitação os interessados proibidos de participar de licitações e celebrar 
contratos administrativos,que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
4.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente; 
4.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei n° 8.666, de 1993; que estejam sob 
falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação 

 4.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 4.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão n° 

746/2014-TCU-Plenário). 

 4.8 conformidade com as exigências editalícias; 

 4.9 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores; 

 4.9 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
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menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, 

XXXIII, da Constituição; 

 4.10 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP 

n° 2, de 16 de setembro de 2009. 

 4.11 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 

Federal; 

 4.12 que os bens são fornecidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n-° 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 
  

5. DA APRESENTAÇÃO DE ENVELOPE DE PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1 Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser entregues 
ao Pregoeiro no momento do Credenciamento para este certame, em envelopes distintos, colados e 
indevassáveis, sob pena de desclassificação, contendo em sua parte externa, as seguintes informações: 
 

AO PREGOEIRO(A) DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - 
COMAR 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 010/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021  

“PROPOSTA COMERCIAL” 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

AO PREGOEIRO(A) DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - 
COMAR 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 010/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021  
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

5.2 Todos os documentos necessários à participação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público autorizado ou 
cópia acompanhada do original para autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio 
no ato da Sessão Pública. 

5.3 Serão aceitas propostas escritas enviadas pelo correio ou entregues por portador sem poderes 
para formular propostas e praticar atos durante a sessão, sendo o endereço para envio o disposto no 
preâmbulo do presente edital. O autor da proposta não poderá dar lances ou praticar qualquer ato em 
seu favor durante a sessão. 

6 DAS PROPOSTAS 
6.1 A PROPOSTA DEVERÁser apresentada em linguagem clara e objetiva, evitando-se erros ou 
rasuras, em 1 (uma) via impressa por folhas de tamanho único, que identifique a LICITANTE, 
devidamente assinada por responsável legal da LICITANTE ou por pessoa legalmente habilitada a fazê-
lo em nome da mesma (Anexo II do edital); 
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6.1.1 A proposta conter o MENOR VALOR POR ITEM 
6.1.2 Não poderá, ainda, impor condições ou conter opções 
6.1.3 Será admitida a proposta com 02(duas) casas decimais após a vírgula. 
6.1.4 Todas as condições estabelecidas no Anexo I considerar-se-ão tacitamente aceitas pela licitante 
no ato da entrega de sua proposta comercial. 
6.1.5 Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, e outros ônus 
que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto, os quais se darão a expensas da 
contratada. 

6.1.6 O prazo de validade da proposta devera ser de no maxio 60 (sessenta dias) contados a partir 
da sessão publica. 
6.1.7 Na composição dos valores dos itens deverão estar cotados todos os itens do mesmo,  
para que haja a integralidade do objeto cotado. 

 
7. DO PREENCHlMENTO DA PROPOSTA 

a. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

i. Valor unitário e total do item; 

ii. Marca; 

iii. Fabricante; 

iv. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do 

registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

b. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

c. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

d. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

e. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

f. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 

i. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, após o devido processo legal, gerar 

as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 

públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 
8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

a. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital. 
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b. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde Iogo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 

ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

i.Também será desclassificada a proposta  que identifique o licitante. 

ii. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

iii. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação. 

c. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

d. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

e. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

f. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 

e as regras estabelecidas no Edital. 

g. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior 

ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final. 

 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro Iugar. 

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessâo pública será suspensa e reiniciada somente após comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, 

do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 

empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 
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2015. 

 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta 

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 

art. 3º, § 2º, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens 

produzidos:  

no pais; 

por empresas brasileiras; 

por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada no momento presencialmente dentre 

as propostas ou os lances empatados. 

 
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro Iugar  

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estimado pela 

Administração, observado o disposto no parágrafo único do art. 7o, no § 9o do art. 26 do Decreto n.° 

10.024/2019. 

 Será desclassificada a proposta que apresentar preço final incompatível com o estimado pela 
Administração, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 

ao saneamento das propostas 

 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 
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outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas 

 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 A negociação será realizada presencialmente com os licitantes presentes. 

 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital.  

 O valor final ofertado e/ou negociado para os itens, dentro da proposta de preços, será considerado nas 

duas primeiras casas decimais, sem arredondamentos. 

 
10. DA HABILITAÇÃO 

 

 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro Iugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a verificação dos documentos: 

Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o 

gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, 

dentre outros. 

 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

 

 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos.  

  

 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

  

Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

 

 Os licitantes deverão apresentar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada para fins 

de habilitação: 
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 Habilitação jurídica: 

 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; inscrição no 

Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a 

matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

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

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

 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971; 

 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

 REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e 
à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

 

b) Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual, admitida comprovação também, por 
meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e 
em fase de adimplemento; 

 

c) Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal, admitida comprovação também, por 
meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e 
em fase de adimplemento; 

 
d) Certidão de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva 
com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento 

 

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso; 

• Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
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• caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

 

 - RELATIVOS À REGULARIDADE TRABALHISTA: 

 
a) Certidão de Regularidade de Débito —CNDT, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva com 
efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento 

 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

a) Certidão Negativa de Açóes de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e Extrajudicial (Lei n°. 
11.101/05), emitida pelo órgão competente, expedida nos últimos 90 (noventa) dias caso não conste o 
prazo de validade. 

b) Na hipótese de apresentação de certidão positiva de recuperação judicial, o (a) Pregoeiro verificará 
se a licitante teve seu plano de recuperação judicial homologado pelo juízo, conforme determina o art. 
58 da Lei 11.101/2005. 

c) Caso a empresa licitante não obteve acolhimento judicial do seu plano de recuperação judicial, a 
licitante será inabilitada, uma vez que não há demonstração de viabilidade econômica. 

d) As Licitantes terão que apresentar BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (DRE) 
do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da Lei, devidamente AUTENTICADO ou 
REGISTRADO no órgão competente, para aferir se a empresa/licitante possui patrimônio líquido mínimo 
(para licitantes constituídas a mais de um ano) e/ou capital social (para licitantes constituídas a menos 
de um ano), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da proposta/contratação, nos termos dos 
parágrafos 2º e 3º, do art. 31, da Lei Federal 8.666/93. Vedada sua substituição por Balancetes ou 
Balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta. Tais documentos terão que obedecer aos requisitos 
formais de elaboração estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência Contábil, assim necessário 
apresentar o Termo de Abertura do Livro Diário e o Termo de Encerramento, devendo constar também 
a Certidão de Regularidade do Contador — CRC, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade competente. 
 Apresentar Também: Análise de Liquidez Financeira da Empresa, mediante obtenção de cálculos de 
índices contábeis: Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG) e Liquidez Corrente (ILC), superiores a 1 
(um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
ILG ; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

Ativo Total 

ISG ; 
Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

Para fins do disposto no subitem anterior, considera-se “valor da proposta/contratação” o somatório 
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dos itens em que o licitante venha a ser convocado e tenha a sua documentação analisada. 
 

 Quando se tratar de sociedade constituída a menos de 01 (um) ano, esta deverá 
apresentar apenas o Balanço de Abertura, que deverá conter a identificação e assinatura legível 
(chancela) do responsável contábil da empresa devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante e/ou em outro órgão equivalente. 

 

 As Licitantes consignadas no regime de tributação com base na Lei 9.249/1995 e que 
integram a Escrituração Contábil Digital — ECD, conforme dispõe a Instrução Normativa RFB № 
1420, de 19 de Dezembro de 2013, atualizada pela Instrução Normativa RFB № 1594, de 01 de 
Dezembro de 2015 e o Sistema Público de Escrituração Digital — SPED, deverão apresentar: 

 

a) Recibo de Entrega de Livro Digital; 
b) Termo de Abertura e Encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado; 
c) Balanço Patrimonial e Demonstrações dos Resultados do Exercício extraídos do Livro Digital (DRE). 

 
As exigências constantes nos subitens 12.3.2.4 não afastam a obrigatoriedade da licitante de 
apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, devidamente registrados e no prazo 
da Lei, observado ainda o disposto no Art. 1.186, inciso II, do Código Civil Brasileiro. 

 

a) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (Sociedade Anônima) 

a.1.) Publicados em Diário Oficial; 
a.2.) Publicados em jornal de grande circulação; 
a.3.) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante; ou 
a.4.) Por fotocópia autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

 

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) 
b.1.) Por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente 
autenticado ou registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 
equivalente. 

 

11. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Para fins de aferimento da qualificação técnica, as empresas interessadas em participar do 
certame, deverão apresentar atestado de capacidade técnica, (declaração ou certidão) fornecido(s) 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que a licitante já forneceu, a 
contento, objeto em quantidade de no mínimo 10% compatível com o da presente licitação. 

 
O (s) Atestado (s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de 
direito público e privado, comprovando o desempenho da licitante em contrato pertinente e compatível 
em características e quantidades com o objeto da licitação, será conforme indicado abaixo; 

 

O (s) Atestado (s) emitido (s) por pessoa de direito privado deverá (rão) ter firma do emitente 
reconhecida em cartório competente; o (s) atestado (s) emitido (s) por pessoa de direito público deverá 
(rão) constar órgão, cargo e matricula do emitente (art. 6o da OT n°. 001/2017/SUPEL alterada pela OT 
n°. 002/2017/SUPEL); 

 
Entende-se por pertinente e compatível em características o (s) atestado (s) que em sua individualidade 

ou soma de atestados, contemplem que a licitante fornceu os objetos do presente termo de referência 

ou similares/compatíveis/assemelhados, conforme o (s) item (ns) que o licitante apresentar proposta; 
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12. DOS RECURSOS 

a.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido imediatamente, para 

que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 

b. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

i. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso. 

ii. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito. 

iii. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, que se manifestar imediatamente, e abrira o prazo para 

manifestar as razões, ficando os demais licitantes, desde Iogo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

c. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

d. Os recursos apresentados somente terão efeito devolutivo e não suspenderão as decisões recorridas. 

e. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

A convocação sera feita por e-mail aos licitantes. 

 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

a. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

b. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

 

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 

a. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 

16. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 

a. Não haverá exigência de garantia contratual dos serviços fornecidos na presente contratação. 
 

17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

a. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 02 (dois) dias, contados a 

partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 

encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
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previstas neste Edital. 

b. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 

da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e 

devolvida no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento. 

c. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 

ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 

durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

d. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos 

os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) 

item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

e. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens 

ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, 

excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos 

previstos no art. 3º da Lei n° 8.666, de 1993; 

 

18 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE  

 

 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato 

ou emitido instrumento equivalente. 

O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 

Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital. 

 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso 

de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 02 (dois) dias, a 

contar da data de seu recebimento. 

 
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 
O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica 
no reconhecimento de que: referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de 
negócios ali estabelecida as disposições da Lei n° 8.666, de 1993; a contratada se vincula à sua 
proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; a contratada reconhece que as hipóteses de 
rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da 
Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições 

de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 

contrato ou da ata de registro de preços. 

Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 

edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo 

da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar 

outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 
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habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 

assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

 

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

a. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no 

Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO  

a. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

a. As obrigações da Contratante  e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 
 

21. DO PAGAMENTO 

a. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

a. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  

i. nâo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; não assinar a ata de 

registro de preços, quando cabível; 

ii. apresentar documentação falsa; 

iii. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

iv. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

v. não mantiver a proposta; 

vi. cometer fraude fiscal; 

vii. comportar-se de modo inidôneo; 

b. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão 

para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 

c. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

d. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

i. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nâo acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

ii. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 

licitante; 

iii. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
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iv. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 

cinco anos; 

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a  

 

Contratante pelos prejuízos causados; 

f. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

g. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização — PAR. 

h. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

i. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública 

Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 

público. 

j. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, os municípios ou esta entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil. 

i. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando- se o 

procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999. 

k. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

l. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

m. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

a. Até 02 (dois) dia úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

comaraltoriopardo@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço  CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR Rua dos Perereiras 

nº 423 sala 04, Edificio Mendes, Centro Taiobeiras/MG. 

b. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

mailto:comaraltoripardo@gmail.com
mailto:comaraltoriopardo@gmail.com


 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR 
Rua dos Pereiras nº 423, Sala 04, Edificio Mendes, Centro, – CEP: 39550-000 – Taiobeiras – Minas Gerais 

Telefone: (38) 99920-4731 – E-mail: comaraltoripardo@gmail.com 
  

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

c. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

d. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

e. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos. 

f. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

g. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

a. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

b. Não havendo expediente 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 mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

c. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília — DF. 

d. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

e. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

f. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

g. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

h. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

i. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 
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j. Em caso de divergência entre disposiçôes deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compôem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

k. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço DO Comar Rua dos pereiras nº 423, 

centro Taiobeira/MG ou podera ser solicitado por email comaraltoriopardo@gmail.com, nos dias 

úteis, no horário das 08 horas às 11horas e das 13 horas às 17:00 horas (horário local), mesmo 

endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 

aos interessados. 

l. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

25.22.1 Fazem parte deste instrumento convocatório, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 
documentos: 

 

a) Anexo I: Termo de Referência (TR); 

b) Anexo II: Modelo de Carta Proposta (Especificações Técnicas); 

c) Anexo III:  Planilha Referencial de Preços; 

d) Anexo V: Modelo de Declaração Independente de Proposta; 

e) Anexo VI: Minuta da Ata de Registro de Preços - ARP; 

 

Taiobeiras, 22 de setembro de 2021 
 

 
 

Danilo Mendes Rodrigues  

Pregoeiro 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

Em atendimento as solicitações dos municípios consorciados, e, por deliberação do Presidente do CONSÓRCIO Denerval 
Germano da Cruz, elaboramos o presente Termo de Referência, contendo as informações necessárias para dar subsídio 
a instauração de procedimento licitatório na modalidade de Pregão, com fulcro na Lei Federal ri° 10.520/2002 e Decreto 
ri° 10.024/19, na forma presencial, do tipo Menor Preço por Item, visando a futura e eventual contratação do objeto 
solicitado, através de Sistema de Registro de Preços (SRP), por meio de Licitações Compartilhadas, cuja fundamentação 
legal está prevista no art. 17, da Lei Federal n° 11.107/2005, que inclui o §1° no art. 112, da Lei Federal 8.666/93. 

 
1. OBJETO 

 
O presente Termo de Referência tem por objeto a implantação de Sistema de Registro de Preços visando à futura e 
eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PLATAFORMA PARA GESTÃO DAS 
INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS RURAIS DOS MUNICÍPIOS ACOMPANHADO DE PORTAL PARA NOTIFICAÇÃO, 
INTIMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRONICO - DTE, VISANDO ATENDER AS 
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 1640/2016, 1877/2019 E 1940/2020 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ATENDIMENTO 
AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS relacionados no item 1.3, por um período de 12 meses, 
prorrogáveis com base no artigo 57, item II da Lei 8666/93 para possíveis contratos oriundos da eventual Ata, visando 
atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta dos Municípios Consorciados, conforme 
especificações técnicas, unidades e quantidades definidas neste termo de referência e seus Anexos. 

 
Os Órgão Participantes aptos a integrar a futura e eventual Ata de Registro de Preços - ARP são os seguintes Municípios: 
Novorizonte, Santa Cruz de Salinas, Ninheira, Berizal, Curral de Dentro, Cachoeira do Pajeú, Rio Pardo de Minas, Santo 
Antônio do Retiro, São João do Paraíso, Taiobeira, Vargem Grande, Fruta de Leite, Montezuma, Salinas e Indaiabira. 

 
Os entes públicos consorciados, não se obrigam a adquirir itens relacionados do(s) licitante(s) vencedor(es), podendo até 
realizarem licitação específica para aquisição do objeto, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do 
registro terá preferência, respeitando as legislações relativas às licitações e contratos. 
 
O CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR monitorará os preços dos serviços, 
avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, convocando os 
fornecedores para negociar novos valores. 

2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

Lei Federal n°. 10.520 de 17 de julho de 2002, com a Lei Federal n° 8.666/93, de forma subsidiária; Lei Complementar ri°. 
123/2006, atualizada pelas Leis Complementares n° 147/2014 e 155/2016. Aplicam-se também: Lei Federal n° 
11.107/2005; Decretos Federais n°(s): 7.892/2013 e 9.488/2018; além das demais alterações, normas e regulamentos 
atinentes à matéria. 

a. DAS DEFINIÇÕES 
 
i. Para efeitos deste Termo de Referência (TR) e decorrente licitação, observadas os dispostos aplicáveis pela 
legislação Federal, Estadual, Municipal (Leis, Decretos, Resoluções) normas e demais regulamentos atinentes à matéria, 
consideram-se: 
 
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR, pessoa 
jurídica de direito público, sob a forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob n° 19.856.351/0001-27, órgão 
responsável pela condução do Conjunto de procedimentos da licitação compartilhada e seu gerenciamento.  
 

 
ÓRGÃO PARTICIPANTE: Município, doravante denominado CONTRATANTE, seus órgãos ou entidades que participam dos 
procedimentos iniciais da licitação compartilhada para o registro de preços e integra a ARP Ata de Registro de Preços.  
 
ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE CARONA: Órgão ou entidade que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da 
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licitação, pretende aderir à ARP.  
 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação 
de serviços, aquisição e locação de bens, para contratações futuras.  
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP: documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura 
contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, 
conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. 
 
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS IRP: protocolo de intenção contendo o rol de objetos a serem submetidos 
futuramente ao SRP ou SRPP, visando a permitir a participação de outros órgãos.  
 
LICITAÇÃO COMPARTILHADA: Licitação que nos termos do Edital, decorrem contratos administrativos celebrados pelos 
municípios consorciados. 
 
DETENTORA: Licitante vencedora e adjudicatária da Ata de Registro de Preços - ARP, doravante denominada de 
CONTRATADA, especializada no ramo de atividade, cujo código CNAE, se enquadra na área dos materiais solicitados 
neste Termo de Referência. 
 
ii. Além das constantes neste TR, serão levadas em considerações outras definições regulamentadas na estrita 
observância ao Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, suas respectivas alterações, demais normas e 
regulamentos atinentes a matéria. 

 
 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVO ESTIMADO  
 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
  UND 

 
QTDE 

 
PREÇO MÉDIO 

MENSAL 

 
TOTAL 12 MESES 

MUNICÍPIOS DE ATÉ 5.000 HABITANTES (TOTAL DE 02 MUNICÍPIOS) 

01 Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de 
plataforma para gestão das 
informações geográficas rurais dos 
municípios acompanhado de portal 
para notificação, intimação e 
comunicação através do domicílio 
tributário eletrônico DTE, visando 
atender as Instruções Normativas 
1640/2016, 1877/2019 e 1940/2020 
da Receita Federal do Brasil. 

 
MÊS 

 
24 

 
 

 
 

 
TOTAL DO ITEM 

 

 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
   

UND 

 
QTDE 

 
PREÇO MÉDIO 

MENSAL 

 
TOTAL 12 MESES 

MUNICÍPIOS DE ATÉ 5.001 ATÉ 10.000 HABITANTES (TOTAL DE 08 MUNICÍPIOS) 
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01 Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de plataforma para 
gestão das informações geográficas 
rurais dos municípios acompanhado de 
portal para notificação, intimação e 
comunicação através do domicílio 
tributário eletrônico DTE, visando 
atender as Instruções Normativas 
1640/2016, 1877/2019 e 1940/2020 
da Receita Federal do Brasil. 

 
MÊS 

 
96 

 
 

 
 

  
TOTAL DO ITEM 

 

 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
   

UND 

 
QTDE 

 
PREÇO MÉDIO 

MENSAL 

 
TOTAL 12 MESES 

MUNICÍPIOS DE ATÉ 10.001 ATÉ 20.000 HABITANTES (TOTAL DE 01 MUNICÍPIOS) 

01 Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de plataforma para 
gestão das informações geográficas 
rurais dos municípios acompanhado de 
portal para notificação, intimação e 
comunicação através do domicílio 
tributário eletrônico DTE, visando 
atender as Instruções Normativas 
1640/2016, 1877/2019 e 1940/2020 
da Receita Federal do Brasil. 

 
MÊS 

 
12 

 
 

 
 

 
TOTAL DO ITEM  

 

 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
   

UND 

 
QTDE 

 
PREÇO MÉDIO 

MENSAL 

 
TOTAL 12 MESES 

MUNICÍPIOS DE ATÉ 20.001 ATÉ 30.000 HABITANTES (TOTAL DE 01 MUNICÍPIOS) 

01 Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de plataforma para 
gestão das informações geográficas 
rurais dos municípios acompanhado de 
portal para notificação, intimação e 
comunicação através do domicílio 
tributário eletrônico DTE, visando 
atender as Instruções Normativas 
1640/2016, 1877/2019 e 1940/2020 
da Receita Federal do Brasil. 

 
MÊS 

 
12 

 
 

 
 

 
TOTAL DO ITEM  

 

 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
    
UND 

 
QTDE 

 
PREÇO MÉDIO 

MENSAL 

 
TOTAL 12 MESES 

MUNICÍPIOS DE ATÉ 30.001 ATÉ 50.000 HABITANTES (TOTAL DE 03 MUNICÍPIOS) 
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01 Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de plataforma para 
gestão das informações geográficas 
rurais dos municípios acompanhado de 
portal para notificação, intimação e 
comunicação através do domicílio 
tributário eletrônico DTE, visando 
atender as Instruções Normativas 
1640/2016, 1877/2019 e 1940/2020 
da Receita Federal do Brasil. 

 
MÊS 

 
36 

 
 

 
 

                                                                TOTAL DO ITEM 

 
Valor Total por Extenso: R$ ......................,00 (..............................................................) 

 
MUNICÍPIOS ATÉ 5.000 HABITANTES: (TOTAL DE 02 MUNICÍPIOS) 

- BERIZAL 
- SANTA CRUZ DE SALINAS 

 

MUNICÍPIOS DE 5.001 ATÉ 10.000 HABITANTES: (TOTAL DE 08 MUNICÍPIOS) 
- NOVORIZONTE 
- INDAIABIRA 
- MONTEZUMA 
- VARGEM GRANDE 
- FRUTA DE LEITE 
- CURRAL DE DENTRO 
- CACHOEIRA DO PAJEÚ  
- SANTO ANTONIO DO RETIRO 

 
MUNICÍPIOS DE 10.001 A 20.000 HABITANTES: (TOTAL DE 01 MUNICÍPIOS) 

- NINHEIRA 
 

MUNICÍPIOS DE 20.001 A 30.000 HABITANTES: (TOTAL DE 01 MUNICÍPIOS) 
- SÃO JOÃO DO PARAISO  

 
MUNICÍPIOS DE 30.001 A 50.000 HABITANTES (TOTAL DE 03 MUNICÍPIOS) 

- RIO PARDO DE MINAS 
- SALINAS 
- TAIOBEIRAS 

 
 1.1 - DESCRIÇÃO DO SOFTWARE 

a) Especificações Técnicas: 
● Sistema desenvolvido em plataforma 100% (cem por cento) WEB com rotinas diárias de backup e com as 

seguintes características: 

● Controle das comunicações e prazos fiscais eficientes e seguro, com emissão de notificações e intimações de 
forma prática e digital, utilizando-se do Domicílio Tributário Eletrônico DTE, bem como a possibilidade de 
integração com o sistema SIGEPWEB dos Correios para emissão via AR; 

● Cruzamento das informações provenientes de diferentes bases de dados sobre as propriedades rurais; 

● Identificação dos imóveis por imagens de satélite de última geração, possibilitando a identificação de plantios, 
instituição de reserva legal, área consolidada, dentre outras melhorias nas propriedades; 

● Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) para o armazenamento seguro das informações 
coletadas em um Data Center com acesso exclusivo ao fiscal; 

● Calculadora para ajuste de rebanho em conformidade com a Instrução Normativa SRF n° 256/02; 

● Checklist de cumprimento das Instruções Normativas RFB ri°. 1640/16 e n°. 1877/19; Levantamento de VTN 

mailto:comaraltoripardo@gmail.com


 

 

  

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR 
Rua dos Pereiras nº 423, Sala 04, Edificio Mendes, Centro, – CEP: 39550-000 – Taiobeiras – Minas Gerais 

Telefone: (38) 99920-4731 – E-mail: comaraltoripardo@gmail.com  

(Valor da Terra Nua) nos termos da Instrução Normativa RFB n° 1877; 

● Emissão de Intimações e Notificações Complementares para definição de prorrogação de prazos, agendamento 
de diligências e requisições de documentos, através do Domicílio Tributário Eletrônico - DTE; 

● Emissão de Termo de Juntada de AR e de encaminhamento de processos (com e sem impugnação) à Receita 
Federal do Brasil, conforme Norma de Execução COFIS n° 2, de 5 de julho de 2013; 

● Treinamento de utilização do software e consultoria para monitoramento de resultados. 

 
 b) Serviços Auxiliares 

▪ Constituem serviços auxiliares à cessão de uso da plataforma o treinamento, atualização mensal, implantação, 
atendimento e suporte técnico operacional, conforme abaixo descrito: 

● Treinamento e Capacitação - Diz respeito à transferência de conhecimentos relativos à utilização e operação das 
funcionalidades inerentes a plataforma multifuncional, mediante a realização de curso presencial, com duração 
de até 4h (quatro horas); 

● Atualização Mensal - Atualização visando adequações da plataforma para atender as mudanças inerentes à 
legislação; 

● Manutenção evolutiva - Garantir a atualização da plataforma, mediante aperfeiçoamento das funções 
existentes ou adequação às novas tecnologias; 

● Implantação - Integração entre as bases de dados do Município e da plataforma, visando a importação dos 
dados necessários; 

● Suporte Técnico - Serviços de esclarecimentos técnicos da plataforma, via telefone, fax, e-mail, celular, Skype 
e/ou WhatsApp, ainda, assessoria técnica presencial junto ao Município. 

● Consultoria Técnica - E empresa, através do sistema, deverá auxiliar o Município na elaboração e embasamento 
dos fundamentos técnicos do trabalho, bem com na elaboração e embasamento de peças técnicas. 

 
c) REGIME DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

● Os serviços descritos serão disponibilizados mediante a cessão de licença de uso da plataforma, pelo prazo de 
12 (doze) meses, por meio da qual é concedido o direito de uso via senhas e certificado digital com graduação 
de privilégios e permissões. 

 
d) SENHAS DE ACESSO 

● O acesso a plataforma se dará exclusivamente via senha pessoal e certificado digital padrão ICP-Brasi1. 
 
e) RELATÓRIOS 

● A plataforma deverá disponibilizar ao menos 03 (três) modelos de relatórios customizáveis:  
● Relatório por Valor; 
● Relatório por Prazo; 
● Relatório por Atividade; 

 
f)  PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

● A plataforma deverá estar disponível para acesso via web (através de sítio eletrônico especialmente criado 
para tal finalidade), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura do termo contratual. 

 
g) SUPORTE 

● O suporte técnico deverá ser por telefone, via chat, conexão remota ou deslocamento dos técnicos da 
proponente ao local da prestação dos serviços caso seja possível à solução sem a presença ou deslocamento 
imediato, conforme necessário. 

 
h) SEGURANÇA DE ACESSO 

● As tarefas deverão ser acessíveis especificamente através de permissão de uso somente a usuários autorizados. 
● As autorizações ou desautorizações, por usuário, deverão ser dinâmicas e ter efeito imediato. 
● Possuir mecanismo de Log para monitorar as operações de inclusões, exclusões e 
● alterações, registrando data e hora, usuário, identificação de cada operação e a identificação do IP de origem. 

 
i) ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA 
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● Deverão ser disponibilizadas as atualizações através da Internet e de forma automatizada. 
 
j) BACKUP E RECUPERAÇÃO DOS DADOS 

● A Plataforma deverá conter a realização de backups dos dados de forma automática, agendadas no servidor de 
dados conforme estudo de necessidade realizado na implantação do sistema. 

 
4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO por ITEM modo de disputa ABERTO atendendo-se 
aos princípios da competitividade, eficiência e vantajosidade, consagrados no art. 3º, §1°, inciso l da Lei 8.666/93, pois 
este será um formato mais vantajoso para a Administração diante da gerada ampliação da disputa que proporciona. 

 
5. JUSTIFICATIVA 

 
O Imposto Territorial Rural (ITR) é um tributo previsto pela Constituição Federal (inciso VI do artigo 153), e cobrado 
anualmente das propriedades rurais. O valor a ser cobrado varia de acordo com o tamanho da propriedade e com a 
sua utilização. Segundo a Agência Senado, quanto maior a quantidade de terra sem utilização (terra nua) em uma 
propriedade, maior o imposto que deve ser pago por ela. 
Diferentemente da arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que é considerada como uma das 
principais fontes de renda para os municípios, a arrecadação do ITR é muito baixa, sendo de pouca releváncia para os 
cofres públicos. 
A arrecadação do ITR originalmente disposta em lei prevê a sua divisão entre o governo federal e as prefeituras dos 
municípios onde as propriedades rurais se localizam. No entanto, desde 2005, os municípios interessados podem 
celebrar convênios com a União para que passem a fiscalizar e realizar a cobrança do ITR. Nesse caso, é possível que o 
município obtenha 100% de todo o valor da arrecadação. 
Apesar dos efeitos positivos para os municípios causados por esta mudança na legislação, o ITR ainda apresenta baixa 
arrecadação, se considerarmos todo o seu potencial. E isso se deve às falhas no método de cálculo do tributo. 
A principal informação declarada pelos contribuintes é o Valor da Terra Nua (VTN), que representa o valor das terras 
não utilizadas do imóvel, excluindo-se as terras com algum tipo de proteção ambiental e as cobertas por florestas. 
Desta forma, o ITR incide somente sobre o VTN, desconsiderando-se o valor total do imóvel. 
Também não são todas as propriedades que precisam pagar o ITR. Estão isentas as pequenas glebas rurais (o 
tamanho previsto em lei varia de acordo com a localização do imóvel), desde que o proprietário não tenha outro 
imóvel rural ou urbano. 
Além das dificuldades com a autodeclaração dos contribuintes, no caso dos municípios que arrecadam o ITR, as 
prefeituras devem ainda informar à Receita Federal cinco parâmetros sobre a terra nua relacionados à pastagem, 
lavoura e áreas de preservação. O intuito desta ação é definir o VTN médio da região, mas o que se observa na prática 
é uma grande variação do VTN de município para município, o que traz inseguranças jurídicas sobre a arrecadação. 
Segundo Renato Culau (Confederação Nacional dos Municípios) em entrevista à Agência Senado, quando cobrado 
apropriadamente pelos municípios, o ITR estimula a produção, o que resulta em uma maior arrecadação do ICMS por 
parte das prefeituras. Desta forma, o ITR deve ser visto não somente corno fim, mas também como meio para 
garantir uma melhor utilização das propriedades rurais. 
Independentemente de uma possível revisão no cálculo do imposto, é importante ressaltar a importância do 
protagonismo dos municípios na fiscalização e na arrecadação do ITR. Quando os municípios tornam para si essa 
responsabilidade, além de garantir 100% dos recursos do ITR, também têm a oportunidade de fiscalizar de perto a 
conformidade das declarações dos contribuintes com a lei, e aumentar os valores arrecadados. 

 
6.  DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO  

 
A opção pela contratação da atividade, através de contrato administrativo, justifica-se em face dos Municípios 
consorciados não disporem de sistemas de gestão informatizado para auxiliar os corpos técnicos disponíveis, além do 
mesmo constituir-se meio mais eficiente para a administração gerir as atividades não finalísticas.  
Os serviços são eminentemente acessórios e não ligados diretamente à atividade fim dos órgãos e, conforme os 
termos dos artigos 13 e 67 da Lei 8.666/93, devem ser, preferencialmente, terceirizados. Então, com vistas a atender 
à moderna visão da Administração Pública que orienta sempre para um objetivo claro em busca de maior celeridade 
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e eficiência nas atividades que lhes são pertinentes, se faz necessário que seja realizada a contratação, inclusive 
porque a administração não dispõe do contingente pessoal e equipamentos para atendimento do controle da 
demanda. Na opção por este formato de contratação, deve-se considerar que hoje as ferramentas tecnológicas são 
usados em larga escala por grandes corporações e Governos, visando à redução de custos e o aumento da qualidade. 
Neste interim, considerando que a essência da intenção da contratação baseia-se na apresentação de um serviço de 
qualidade indiscutível, abrigando legalidade nos mecanismos da contratação de software que auxilie o corpo técnico 
fiscal de cada um dos Municípios Consorciados por meio de contrato administrativo, precedido, como regra, de 
licitação (art. 37, XXI, da CF/1988). 

 

7. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
O fornecimento da plataforma para informações geográficas para gestão do imposto territorial rural ITR deverá ser 
realizada nos municípios consorciados participantes da presente Ata de Registro de Preços a ser licitada, relacionados 
no item 02 (dois) deste Termo de Referência. 

8.  PRAZO DE ENTREGA: 

● Objeto será recebido PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, o qual 
procederá a verificação da qualidade e conformidade corri a especificação, mediante emissão de certificação 
pelo fiscal do contrato, gerando o recebimento DEFINITIVAMENTE. 

● Caso não ocorra o procedimento de recebimento PROVISÓRIO, esses serão considerados realizados, e desta 
forma o objeto DEFINITIVAMENTE recebido. 

● Caso o serviço não corresponda ao exigido pelo Edital, o FORNECEDOR deverá providenciar, no prazo máximo 
de até 72 (setenta e duas) horas, a sua substituição visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo 
da incidência das sanções previstas no Edital, Lei 8.666/93 e a alterações subsequentes, Lei 10.520/02, e 
demais legislações aplicáveis. 

●     Os pedidos de fornecimento serão formalizados pelos MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, sendo que a prestação 
dos serviços e a emissão da respectiva nota fiscal estão condicionadas ao recebimento da Autorização de 
Fornecimento. 

●     O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do fornecedor pela solidez e 
segurança. Também não exclui a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução deste Contrato, 
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato. 

●     O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo 
ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente o objeto deste contrato. 

●     O prazo estabelecido para entrega poderá ser prorrogado quando solicitado pelo Contratado e desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

 

9.   DAS ESTIMATIVAS DE CUSTOS 
 

As pesquisas de preços visando estimar os valores máximos, médias e mínimas de preços do certame será obtida 
através site banco de preços, em conformidade ao inciso  
 
10.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
Conforme o art. 7º, § 2' do Decreto Federal n° 7.892/2013, na licitação para registro de preços não é necessário 
indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento 
hábil. 
 
11. DO PAGAMENTO/FATURAMENTO: 

 
●     O pagamento será efetuado a DETENTORA/CONTRATADA por meio de depósito e ou transferência bancária, 

depois de constatada a regularidade na entrega dos produtos, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura. A 
nota fiscal/fatura deverá estar devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso 
XIV alíneas a, b e c, combinado com o art. 73, inciso II, alínea a e b da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, qual 
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deverá estar discriminada de acordo com a Nota de Empenho (Autorização de Fornecimento), devidamente 
certificada e aprovada pela Comissão de Recebimento designada, do órgão CONTRATANTE, devendo para isto, 
vir explicitado na Nota Fiscal o nome da instituição bancária, agência, localidade e número da conta corrente 
em que deverá ser efetivado o crédito. 

▪     A CONTRATANTE efetuará o pagamento no período não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados depois de 
constatada a regularidade na entrega do (s) objeto (s), mediante a apresentação da nota fiscal/fatura e 
certificação, nos termos e condições do subitem anterior. 

▪     A (s) empresa (s) contratada (s), na data do pagamento, deverá comprovar através de documentos hábeis, a 
regularidade com os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, de acordo com o inciso IV do artigo 29 da 
Lei n° 8.666/93, a saber: 

 
a) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal, sede da Pessoa Jurídica; 
b) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Estadual, sede da Pessoa Jurídica; 

c) Certidão de Regularidade Perante a Receita Federal e Dívida Ativa da União, unificada conforme, 
Portaria MF 358 de 05 de setembro de 2014, regulamentada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n0 
1.751, de 02/10/2014; 

▪       No caso da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou 
documentação, a CONTRATANTE se reservará o direito de pagar apenas a parcela não controvertida no 
prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da futura CONTRATADA de representar cobrança, as 
partes controvertidas com as devidas justificativas, nestes casos, a CONTRATANTE, deverá efetuar o 
pagamento no prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos, contado a partir da data final do período de 
adimplemento de cada parcela". 

▪     Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO da CONTRATANTE, a seu critério, 
poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida. 

▪      Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento 
das condições contratuais. 

▪     A administração da CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum 
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras, à 
exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão. Os eventuais encargos financeiro, 
processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua 
exclusiva responsabilidade. 

▪     A Administração da CONTRATANTE efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os 
pagamentos à CONTRATADA. 

▪    O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal pela contratada, devidamente 
atestadas pela Administração, conforme disposto no art. 73 da Lei n° 8.666, de 1993. 

▪     O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Administração, será de não superior a 30 
(trinta) dias corridos, contados da data de sua apresentação. 

12.    DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

a. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de 2002, a 
contratada que: 

I - Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
II - Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
III - Falhar ou fraudar na execução do contrato; IV - Comportar-se de modo inidôneo; 
V - Cometer fraude fiscal; 
VI - Não mantiver a proposta; 
VII - Apresentar documento ou declaração falsa. 

b. Sem prejuízo das sanções cominadas no artigo 87, I, III e IV, da Lei n° 8.666/93, pela inexecução total ou 
parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa 
de até 10% (dez por cento) sobre a parcela inadimplida. 

c. Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se não apresentar 
situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada 
multa de até 1 % (um por cento) sobre o valor adjudicado. 

d. A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
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certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do instrumento contratual, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a 
prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado, e será descredenciada no 
Cadastro de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
Edital e das demais cominações legais, devendo ser incluída a(s) penalidade(s) no SICAF e Cadastro de 
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública do Municipio de Taiobeiras 

e. A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, 
acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a 
receber do Estado e/ou Município, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia úteis, contados de sua 
intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo e, mantendo-se o insucesso, seus dados 
serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a 
Administração proceder à cobrança judicial. 

f. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração. 

g. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante se sujeitar à Declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente. 

h. A sanção denominada Advertência só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, 
assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, 
cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a 
adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais 
significativo. 

i. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em 
desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados a administração ou a terceiros. 

j. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha 
a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei. 

k. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se 
enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e 
comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido. 

l. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

m. A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF, 
bem como em sistemas Estaduais. 

n. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Estado de Rondônia e 
cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral de Fornecedores do Estado de Rondônia, conforme 
período determinado na Lei 8.666/93 e 10.520/2000, de acordo com a modalidade de licitação. 

o. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o não 
cumprimento, por parte da empresa detentora da Ata, das obrigações assumidas, ou a infringência de 
preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação, segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades: 

I - Advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para as quais tenha a 
Contratada concorrida diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Estado de 
Rondõnia, 
II - Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, por atraso no fornecimento e por entrega em desacordo 
com as especificações estabelecidas neste Edital, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, 
até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho; 

III - Multa de 10% (dez por cento), na hipótese de inexecução parcial ou total de cada Nota de Empenho, 
calculada sobre o valor total da inadimplência ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações 
assumidas. 
p. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa detentora da 

Ata ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
q. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua 

aplicação não exime a empresa detentora da Ata da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato 
venha acarretar prejuízos aos entes públicos consorciados. 

r. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis. 
s. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá sofrer, sem 

prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas, que 
poderão ser aplicadas cumulativamente. 
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t. Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento. 
u. Cancelamento do preço registrado, procedendo-se à paralisação do fornecimento. 
v. O preço registrado poderá ser cancelado pela Administração Pública, nos termos do Artigo 24 e 25 do 

Decreto 18.340/13, quando: 
I - A Detentora do Registro deixar de cumprir total ou parcial as condições da Ata de Registro de Preços. 
II - A Detentora do Registro não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração, 
III - A detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas no Edital; 
IV - A Detentora do Registro que praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 
V - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no 
mercador ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei 8.666/93 ou no artigo 7º da 
Lei 10.520/02. 
VI - Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado. 
w. O cancelamento do registro nas hipóteses do parágrafo acima, alíneas: "I, II, III, IV, V, V, VI", será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
x. O cancelamento do registro nas hipóteses do parágrafo acima, alíneas: ”I, II, III, IV, V”, acarretará ainda a 

aplicação das penalidades cabíveis asseguradas o contraditório e a ampla defesa. 
y. 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: 
I) Por razões de interesse público; 
II) A pedido do fornecedor, desde que devidamente fundamentado e justificando e estando em consonância 
com a legislação vigente. 
z. Aos CONTRATADOS que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o 

contrato (quando for o caso) e/ou não retirar a Nota de Empenho, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não 
mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo 
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o 
caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados aos entes públicos 
consorciados pelo infrator: 

I) advertência; 

II) multa, 

III) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração peloprazo de até 02 (dois) 
anos; 
IV) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 

13. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

a. A rescisão do Contrato ou outros instrumentos hábeis poderá ter lugar, de pleno direito se: 
b. Durante a vigência de o contrato ou outros instrumentos hábeis, a empresa CONTRATADA deixar de 

entregar os materiais solicitados pela CONTRATANTE, de acordo com o que preconiza o artigo 77 e 78 
da Lei Federal n° 8666/93 de 21 de junho de 1993, podendo a mesmo ser unilateral amigável ou 
judicial, nos termos e condições do artigo 79 da referida lei. 

c. A empresa CONTRATADA receber da CONTRATANTE mais de 2 (duas) advertências formais, 
comunicando o não cumprimento da entrega dos materiais, sem justa causa, ou prévia comunicação a 
administração. 

d. A empresa CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão dos artigos 77 
a 80 da Lei n° 8.666/93. 

14.   DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES 

A Contratada, obriga-se a: 
a) Prestar os serviços, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das 
especificações do Edital e da proposta; 
b) Manter durante o prazo de vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram 
exigidas na licitação; 
c) Fornecer e arcar com todas as despesas relativas à prestação dos serviços; 
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d) Prestar os serviços dentro dos prazos estabelecidos no Edital; 
e) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente instrumento; 
f) Arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou 
comerciais. 

A Contratante, obriga-se a: 
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta; 
b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização do recebimento dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 
dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis; 
c) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições nos equipamentos, fixando 
prazo para efetuar a troca; 
d) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação dos serviços, nos prazos e condições estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 

15.   DO PROCEDIMENTO(S) DE FISCALIZAÇÃO 
 

a. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 
b. Nos termos do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar 
e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
c. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

16.  DA DECLARAÇÃO DE BENS/MATERIAIS DE USO COMUM 

 
Os itens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens e serviços comuns, assim definidos 
como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, 
por meio de especificações usuais do mercado, nos termos da Lei n° 10.520/02 e Decreto n° 10.024/19. 
 

 
17.     DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Após homologado o resultado do certame licitatório, a Administração do Órgão Gerenciador COMAR, 
convocará a primeira licitante classificada e, se for o caso, as demais melhores classificadas no certame, conforme 
condições dispostas no Art. 11 do Decreto Federal 7.892/2013, obedecida à ordem de classificação e aos 
quantitativos propostos, para assinatura da Ata de Registro de Preço - ARP. 

O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços será de até 05 (cinco) dias corridos após a convocação. 
A Administração poderá convocar formalmente a licitante vencedora, informando o local, data e hora para a 

reunião e assinatura da Ata de Registro de Preço. 
O prazo para que a licitante vencedora compareça após ser convocada, poderá ser prorrogado, desde que 

ocorra motivo justificado e aceito pela Instituição. 
No caso de a primeira licitante classificada, após convocada, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de 

Registro de Preço, sem prejuízo das punições previstas neste Edital e seus Anexos, o pregoeiro, poderá, mantida a 
ordem de classificação, convocar os demais licitantes, conforme ordem de classificação. 

Publicada na Imprensa Oficial do Estado de Rondônia - DOE a Ata de Registro de Preços terá efeito de 
compromisso de fornecimento, conforme o artigo 14 do Decreto Federal n.° 7.892/2013. 

 
 18. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
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A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 

Os órgãos e entidades 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. 

A consulta encaminhada pelo órgão/entidade interessado em aderir a ata de registro de preços deverá conter 
a indicação do pregão, do fornecedor beneficiário, do item e a quantidade desejada. 

O órgão gerenciador apenas poderá recusar a adesão a ata de registro de preços nas seguintes hipóteses: 

a) Após o término da vigência da ata de registro de preços. 
b) Após consumido a totalidade dos itens registrados, tanto pelo gerenciador quanto pelos 

participantes. 
c) O fornecedor detentor do registro for penalizado por falha grave na execução do objeto. 
d)  Após esgotado o limite de adesões previsto no art. 22, § 4º do decreto federal 7.892 de 

2013. 
 

Atendido o item acima, a manifestação do órgão gerenciador acerca da possibilidade de adesão a ata de 
registro de preços deverá ocorrer no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do órgão/entidade 
interessado 

Caberá ao fornecedor 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 e órgãos participantes. 

As aquisições ou contratações adicionais (adesões) não poderão exceder por órgão ou entidade, a 50% (cem 
por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para 
os Órgãos Participantes.  

O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para os Órgãos Participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem 

 
19.  DO PREÇO REGISTRADO 

 
Os preços registrados na Ata de Registro de Preços (ARP) são inalteráveis durante todo o período de vigência 

desta, ressalvados os casos excepcionais que permitam o procedimento de reequilíbrio, sempre obedecidas às 
determinações contidas no art. 65 da Lei n-8.666/93. 

Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou a majoração do preço dos 
materiais registrados, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores/Detentores da Ata. 

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão 
advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao Detentor do 
Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 
 20. DA REVISÃO DE PREÇOS REDUÇÃO 

 
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao preço praticado 

no mercado, caberá ao Órgão Gerenciador convocar o fornecedor para uma negociação, com vistas à redução de 
preços, podendo ocorrer o seguinte: 

a) Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o seu preço aos limites encontrados e 
compatíveis aos de mercado, devendo o novo preço ser registrado na Ata como alteração posterior; 
b) Negociação frustrada, assim entendida àquela em que o fornecedor Detentor da Ata não aceita reduzir 
seu preço ao valor de mercado, devendo, neste caso, ser liberado do compromisso assumido, para a 
convocação do fornecedor seguinte, respeitada a ordem classificatória, com vistas iguais oportunidades de 
negociação; 
c) Se no caso do inciso II, a negociação frustrada se estender a todos os demais fornecedores registrados na 
Ata, não tendo qualquer deles reduzido o preço do produto ao patamar compatível com o mercado, caberá 
ao órgão participante providenciar a contratação desejada por meio de outro certame licitatório regular. 
 

 18.4  DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS MAJORAÇÃO 
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Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados no SRP, de forma a comprometer o 
fornecimento, pelo Detentor da Ata, nas condições inicialmente acordadas, dever-se-á obedecer ao seguinte 
procedimento: 

Cabe ao fornecedor protocolar junto ao Órgão Gerenciador, um requerimento de reequilíbrio economico -
financeiro de preços devidamente justificado e instruído com documentos capazes de evidenciar o surgimento de 
uma onerosidade excessiva em relação às obrigações inicialmente assumidas, produzida pelo aumento no custo do 
produto no mercado atual, valendo-se, por exemplo, de notas fiscais antigas e recentes, listas de preços de 
fabricantes. Comprovantes de transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes, a juízo do órgão gerenciador. 

Ao Órgão Gerenciador cabe a realização das pesquisas de mercado e demais atos necessários, com vistas a 
verificação da ocorrência da majoração alegada pelo fornecedor, nos moldes da Lei 10.520/02; Lei 8.666/93, demais 
normas e regulamentos atinentes a matéria; 

O requerimento de Reequilíbrio de Preços será apreciado por uma Comissão de Renegociação designada por 
ato administrativo do Presidente (a) do COMAR, ao qual caberá, também, a homologação da decisão final desta 
Comissão, após a submissão do procedimento à Assessoria Jurídica e Controladoria Interna do COMAR para fins de 
análise e parecer. 

É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento dos produtos enquanto aguarda o trâmite dos 
Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas neste ato convocatório, 
na Ata de Registro e na legislação pertinente; 

Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Órgão Gerenciador, o 
reequilíbrio econômico-financeiro requerido, deverá ser providenciada a publicação da alteração da Ata de Registro 
de Preços no Diário Oficial do Estado - DOE, para fins de validade do novo preço registrado; 

Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade vinculada ao prazo regular de 
validade da Ata de Registro; 

No caso de indeferimento do Requerimento de Reequilíbrio Economico-financeiro, poderá o Órgão 
Gerenciador liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante decisão 
fundamentada; 

Se liberado o primeiro Detentor da Ata, poderá Órgão Gerenciador providenciar a convocação dos detentores 
remanescentes, respeitada a ordem classificatória, para fins de renegociação dos preços registrados; 

 
18.5   DA ALTERÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
0s preços registrados poderão ser revistos, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do 

caput do artigo 65 da Lei 8.666/93. 
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ANEXO II: MODELO DE CARTA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS) 
 

Prezados, 
 

Encaminhamos a Superintendência de Licitações (CPL) deste Consórcio Público/comar, nossa “Proposta 

de Preços”, cujo valor total é de R$ (por extenso), composta e irreajustável de acordo 

com as exigências do Edital, em conformidade com as características e especificações constantes no 

Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão em epígrafe, conforme a seguir: 
 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
 
UND QTDE PREÇO MÉDIO MENSAL TOTAL 

MUNICÍPIOS DE ATÉ 5.000 HABITANTES (TOTAL DE 04 MUNICÍPIOS) 

 
 
 
 

01 

Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de plataforma para gestão 
das informações geográficas rurais dos 
municípios acompanhado de portal para 
notificação, intimação e comunicação 
através do domicílio tributário 
eletrônico DTE, visando atender as 
Instruções Normativas 1640/2016, 
1877/2019 e 1954/2020da 
Receita Federal do Brasil  

 
 
 
 
 

 
MÊS 

 
 
 
 

 
48 

  

TOTAL OO ITEM 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
UND 

QTDE PREÇO MÉDIO MENSAL TOTAL 

MUNICÍPIOS DE 5.001 ATÉ 10.000 HABITANTES (TOTAL DE 08 MUNICÍPIOS) 

 
 
 
 

 
02 

Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de 
plataforma para gestão das 
informações geográficas rurais dos 
municípios acompanhado de portal 
para notificação, intimação e 
comunicação através do domicílio 
tributário eletrônico DTE, visando 
atender as Instruções Normativas 
1640/2016, 1877/2019 e 1940/2020 
da Receita Federal do Brasil 

 

 

 

 

 

MÊS 

 
 
 
 
 

96 

  

TOTAL DO ITEM  
 

Valor Total por Extenso: ( ) 
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2. Prazo de validade da Ata de Registro de Preços — ARP: 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de sua  

 

publicação no Diário Oficial do município, nos termos e condições constantes do Edital. 
3. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de cadastramento da 
proposta inicial no sistema eletrônico, nos termos e condições constantes do Edital. 
4. Prazo para entrega do (s) produto (s): 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da 
Nota de Empenho e/ou outro documento equivalente, nos termos e condições constantes do Edital. 

 

Segue os dados da Empresa Detentora da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP): 

 
Razão Social: CNPJ:     
Endereço Completo: CEP:    
E-mail : Telefone (s): ( ) Fax: ( ) 

Instituição Bancária: Agência: Conta:    
 

Segue os dados de seu (s) representante(s) legal para assinatura da futura e eventual ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS (ARP): 

 
NOME (S): 
CARGO (S): 
NACIONALIDADE (S): ESTADO CIVIL: 
PROFISSÃO: RG: CPF: 
RESIDÊNCIA (DOMICÍLIO): 

 
Declaro que: 

a) Estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de Pregâo, bem como 
aceitamos todas as condições, obrigações e responsabilidades especificadas no Anexo - Termo de 
Referência e no Anexo VI — Minuta da Ata de Registro de Preços - ARP. 
b). Os preços unitários e totais ofertados em cada item estão abaixo dos preços praticados no mercado, e, 
de acordo com os preços estimados no presente certame. 

c) Nos preços propostos já estão computados todos os custos com mão de obra, materiais, impostos, 
taxas, fretes, insumos, equipamentos, encargos sociais e trabalhistas, remuneração, e, demais despesas 
que direta ou indiretamente estejam relacionados com a entrega dos materiais, objeto deste Pregão, 
inclusive obedecendo a todas as normas de segurança que constituirão o único, exclusivo e completo 
preço dos materiais. 

 
Atenciosamente, 

(Local) , de 2020. 
 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

CARGO/FUNÇÃO 

 
Carimbo do CNPJ 

(Apresentar em papel timbrado da empresa licitante) 

 
OBSERVAÇÕES: 

1. Deve vir junto a PROPOSTA: DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA, 
conforme modelo ANEXO III do Edital. 
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B.1) ANEXO II-B: PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS; 

PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR. 

A/C: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

 
REF: PREGÃO PRESENCIAL № 002/2021 

Processo Administrativo № 010/2021. 

Início das Disputas de Preços: 00 de agosto de 2020 às 10:00 Horas (Horário de Brasília/DF) 

 
PREÇOS DE REFERÊNCIA 

 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de plataforma para gestão das informações geográficas rurais dos municípios 
acompanhado de portal para notificação, intimação e comunicação através do domicílio tributário 
eletronico dte, visando atender as instruções normativas 1640/2016, 1877/2019 e 1954/2020da receita 
federal do brasil em atendimento as necessidades dos municípios consorciados. 

 
  

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE PREÇO MÉDIO 
MENSAL 

TOTAL 12 MESES 

MUNICIPIOS DE ATÉ 5.000 HABITANTES (TOTAL DE 04 MUNICiPIOS) 

 
 
 

01 

Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de plataforma para gestão das 
informações geográficas rurais dos 
municípios acompanhado de portal para 
notificação, intimação e comunicação 
através do domicílio tributário eletrônico 
DTE, visando atender as Instruções 
Normativas 1640/2016, 1877/2019 
e 1954/2020da Receita Federal do Brasil 

 
 
 
 
MÊS 

 

 
 
 
 

48 

 
 

 
4.000,00 

 
 

 
192.000,00 

MUNICÍPIOS DE 5.001 ATÉ 10.000 HABITANTES (TOTAL DE 08 MUNICÍPIOS) 

 
 
 
 

02 

Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de plataforma para gestão das 
informações geográficas rurais dos 
municípios acompanhado de portal para 
notificação, intimação e comunicação 
através do domicílio tributário eletrônico 
DTE, visando atender as Instruções 
Normativas 1640/2016, 1877/2019 
e 1954/2020da Receita Federal do Brasil 

 
 
 
 

MÊS 

 
 
 
 

96 

 
 

 
5.000,00 

 
 

 
480.000,00 

MUNICÍPIOS DE 10.001 ATÉ 20.000 HABITANTES (TOTAL DE 11 MUNICÍPIOS) 

 
 
 
03 

Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de plataforma para gestão das 
informações geográficas rurais dos 
municípios acompanhado de portal para 
notificação, intimação e comunicação 
através do domicílio tributário eletrônico 
DTE, visando atender as Instruções 
Normativas 1640/2016, 1877/2019 
e 1954/2020da Receita Federal do Brasil 

 
 
 
 

MÊS 

 
 
 
 

132 

 
 

 
6.000,00 

 
 

 
792.000,00 

MUNICÍPIOS DE 20.001 ATÉ 30.000 HABITANTES (TOTAL DE 06 MUNICÍPIOS) 
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04 

Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de plataforma para gestão das 
informações geográficas rurais dos 
municípios acompanhado de portal para 
notificação, intimação e comunicação 
através do domicílio tributário eletrônico 
DTE, visando atender as Instruções 
Normativas 1640/2016, 1877/2019 
e 1954/2020da Receita Federal do Brasil 

 
 
 

 
MÊS 

 
 
 

 
72 

 
 
 

7490,00 

 
 
 

539.280,00 

MUNICÍPIOS DE 30.001 ATÉ 50.000 HABITANTES (TOTAL DE 07 MUNICÍPIOS) 
 
 
 

05 

Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de plataforma para gestão das 
informações geográficas rurais dos 
municípios acompanhado de portal para 
notificação, intimação e comunicação 
através do domicílio tributário eletrônico 
DTE, visando atender as Instruções 
Normativas 1640/2016, 1877/2019 
e 1954/2020da Receita Federal do Brasil 

 
 
 

 
MÊS 

 
 
 

 
84 

 
 
 

7.500,00 

 
 
 

630.000,00 
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ANEXO III: MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

AO 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR. 

A/C: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

REF: PREGÃO PRESENCIAL 002 /2021  

Processo Administrativo № 010/2021. 

Início das Disputas de Preços: 05 de setembro de 2021 às 08:30 Horas (Horário de Brasília/DF) 

1. OBJETO: : Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de plataforma para gestão das informações geográficas rurais dos municípios 

acompanhado de portal para notificação, intimação e comunicação através do domicílio tributário 

eletronico dte, visando atender as instruções normativas 1640/2016, 1877/2019 e 1954/2020da 

receita federal do brasil em atendimento as necessidades dos municípios consorciados. 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  

 
A Empresa (Razão Social) Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ Sob 

n°:........................................, Sediada à.............................................................................., município de 

..........................................,Estado    de...........................................,    neste    ato    representado     (a) 

por....................................................., portador (a) da cédula de identidade/RG n°. e 

do CPF n°....................................................., doravante denominado Licitante, para fins do disposto no 

Pregão PRESENCIAL em epígrafe, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial em epígrafe foi elaborada de maneira 

independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 

do respectivo Pregão por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico em epígrafe quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

(c) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico em epígrafe não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato do respectivo Pregão antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial em epígrafe não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante do COMAR antes da abertura oficial das propostas; e, 

(e) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

(Local) , de 2020. 
 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE 

LEGAL CARGO/FUNÇÃO/ RG E CPF 

-3 Carimbo do CNPJ 

 

(apresentar em papel timbrado da empresa licitante) 
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ANEXO IV: MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS — ARP 

MINUTA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) N°. /COMAR/2021 

 
PREGÃO PRESENCIAOL N° 002/2021. PROCESSO N' 010/2021 VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 
De um lado, o CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO RIO PARDO - COMAR pessoa  

jurídica de direito público, sob a forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob n° 

19.856.351/0001-27, situado a rua das Pereiras, nº 523, Centro, Taiobeiras/MG, neste ato 

representado pelo PRESIDENTE o prefeito do Município de Taiobeiras, Denerval Germano da Cruz 

doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR e de outro lado à Empresa:     

  Pessoa Jurídica, inscrita no 

CNPJ n°. , neste ato representado por 

  , Sr. (a)  , portador da cédula 

de Identidade Rg. №.  e do CPF n°.  , em 

ordem de preferência por classificação, doravante denominada DETENTORA, resolvem firmar o 

presente ajuste para Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal 

n° 10.520/02; Decreto Federal no 7.892, de 23 de janeiro de 2013; Decreto Estadual 18.340/2013; Lei 

Federal n° 8.666/93, demais normas e regulamentos aplicáveis, e, em conformidade com as 

disposições do Edital de Pregăo Presencial n° 002/2021, mediante as condições e cláusulas a seguir 

estabelecidas. A formalizaçäo da presente Ata decorre da licitação em referência, realizada pelo 

COMAR, nos termos do que permite o art. 112 e §§ da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores 

alterações. 

 
1. DO OBJETO 

 : Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de plataforma para gestão das informações geográficas rurais dos municípios 

acompanhado de portal para notificação, intimação e comunicação através do domicílio tributário 

eletronico dte, visando atender as instruções normativas 1640/2016, 1877/2019 e 1954/2020da 

receita federal do brasil em atendimento as necessidades dos municípios consorciados. 

 
2. DA VIGÊNCIA DA ATA 

 0 presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 

 
 Durante o prazo de vigência desta Ata, a Administração do COMAR e quaisquer dos Municípios 

Participantes não serão obrigados a adquirir os materiais, exclusivamente pelo Sistema de Registro de 

Preços(SRP), podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba 

recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas, sendo, entretanto, assegurada aos 

detentores do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condişóes. A Administração 

poderá, ainda, cancelar a Ata, na ocorrência de quaisquer das hipóteses legalmente previstas neste 

instrumento, garantidas à (s) empresa (s), neste caso o contraditório e a ampla defesa. 
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 DESCRIÇÃO DO OBJETO E DOS PREÇOS HOMOLOGADOS E REGISTRADOS POR ITEM: 

e 
Descrição do Objeto Unid. Qtd. 

 

 
 BASE NORMATIVA (LEGISLAÇÃO APLICÁVEL) 

 

Esta Ata de Registro de Preços (ARP) é decorrente da Licitação, Modalidade de Pregão, na forma 

Presencial de n° 002/SRP/2021, que se faz nos termos do que permite o art. 112 e §§ da Lei Federal 

n° 8.666/93 e se destina em atender os MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, MEMBROS PARTICIPANTES 

de: 

 

MUNICÍPIOS ATÉ 5.000 HABITANTES: (TOTAL DE 02 MUNICÍPIOS) 
- BERIZAL 
- SANTA CRUZ DE SALINAS 
 

MUNICÍPIOS DE 5.001 ATÉ 10.000 HABITANTES: (TOTAL DE 08 MUNICÍPIOS) 
- NOVORIZONTE 
- INDAIABIRA 
- MONTEZUMA 
- VARGEM GRANDE 
- FRUTA DE LEITE 
- CURRAL DE DENTRO 
- CACHOEIRA DO PAJEÚ  
- SANTO ANTONIO DO RETIRO 
 

MUNICÍPIOS DE 10.001 A 20.000 HABITANTES: (TOTAL DE 01 MUNICÍPIOS) 
- NINHEIRA 
 
MUNICÍPIOS DE 20.001 A 30.000 HABITANTES: (TOTAL DE 01 MUNICÍPIOS) 

- SÃO JOÃO DO PARAISO  
 
MUNICÍPIOS DE 30.001 A 50.000 HABITANTES (TOTAL DE 03 MUNICÍPIOS) 

- RIO PARDO DE MINAS 
- SALINAS 
- TAIOBEIRAS 

 

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS — ARP 

 
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços (carona) qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública Municipal que não tenha participação no certame, mediante prévia consulta 

ao Órgão Gerenciador e anuência da (s) detentora (s), desde que devidamente comprovada a 

vantagem, e, respeitada, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal n° 

8.666/93 e no Art. 11 da Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Federal n° 7.892/2013. 

 
Caberá à Contratada da Ata de Registro de Preços e ao Município Contratante, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, 
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desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, anteriormente 

assumidas; 

 
 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50 % (cinquenta 

por cento) dos quantitativos dos itens do Instrumento Convocatório e registrados na Ata de Registro de 

Preço para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 
 O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independentemente, do número de órgãos não participantes que 

aderirem; 

 
Os órgãos usuários não serão obrigados a contratar com os serviços ora registrado dos 

fornecedores constante da Ata de Registro de Preços, facultando-se a realização de licitação 

específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência 

de fornecimento em igualdade de condições. 

 
4. DO PREÇO REGISTRADO 

 
 Os preços registrados na Ata de Registro são inalteráveis durante todo o período de vigência 

desta, ressalvados os casos excepcionais que permitam o procedimento de reequilíbrio, sempre 

obedecidas às determinações contidas no art. 65 da Lei — .666/93.  

 

Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou a majoração do 

preço dos produtos registrados, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores 

Detentores da Ata. 

 
5. DA REVISÃO DE PREÇOS — REDUÇÃO 

 
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador convocar o fornecedor para uma negociação, 
com vistas à redução de preços, podendo ocorrer o seguinte: 

 

Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o seu preço aos limites encontrados e 
compatíveis aos de mercado, devendo o novo preço ser registrado na Ata como alteração posterior; 

 

Negociação frustrada, assim entendida àquela em que o fornecedor detentor da Ata não aceita 
reduzir seu preço ao valor de mercado, devendo, neste caso, ser liberado do compromisso 
assumido, para a convocação do fornecedor seguinte, respeitada a ordem classificatória, com vistas 
iguais oportunidade de negociação; 

 

Se no caso do inciso II, a negociação frustrada se estender a todos os demais fornecedores 
registrados na Ata, não tendo, qualquer deles reduzido o preço do bem ou serviço ao patamar 
compatível com o mercado, caberá ao órgão participante providenciar a contratação desejada por 
meio de outro certame licitatório regular. 

 
6. DO REEQUILÍBRIO ECONIMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS — MAJORAÇÃO 
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Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados no SRP, de forma a 

comprometer o fornecimento, pelo Detentor da Ata, nas condições inicialmente acordadas, dever-

se-á obedecer ao seguinte procedimento: 

 
Cabe ao fornecedor protocolar junto ao Órgão Gerenciador, respeitados os prazos definidos, um 

requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro de preços devidamente justificado e instruído 

com documentos capazes de evidenciar o surgimento de uma onerosidade excessiva em relação às 

obrigações inicialmente assumidas, produzida pelo aumento no custo do produto no mercado atual, 

valendo-se, por exemplo, de notas fiscais antigas e recentes, listas de preços de fabricantes. 

Comprovantes de transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes, a juízo do órgão 

gerenciador; 

 
Ao Órgão Gerenciador cabe a realização das pesquisas de mercado e demais atos necessários, com 

vistas a verificação da ocorrência da majoração alegada pelo fornecedor, observados o que rege a 

Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/2002, demais normas e regulamentos atinentes a matéria; 

 

O requerimento de Reequilíbrio de Preços será apreciado por uma Comissão de Renegociação 

designada por ato administrativo do Presidente (a) do COMAR, ao qual caberá, também, a 

homologação da decisão final desta Comissão, após a submissão do procedimento à Assessoria 

Jurídica e a Controladoria Interna para fins de análise e parecer;  

 

É vedado ao Detentor do Registro interromper a prestação do serviço enquanto aguarda o trâmite 

dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no 

ato convocatório, na Ata de Registro de Preços e na legislação pertinente; 

 
Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Órgão 

Gerenciador, o reequilíbrio econômico-financeiro requerido, deverá ser providenciada a publicação 

da alteração da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios, para fins de validade do 

novo preço registrado; 

 
Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade vinculada ao prazo 

regular de validade da Ata de Registro; 

 
No caso de indeferimento do Requerimento de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, poderá o Órgão 

Gerenciador liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, 

mediante decisão fundamentada; 

 
Se liberado o primeiro Detentor da Ata, poderá Órgão Gerenciador providenciar a convocação dos 

detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória, para fins de renegociação dos preços 

registrados; 

 
7.DA INALTERABILDADE DO OBJETO 

 
7.1. É vedado a prestação de serviços com características diversas das constantes na Ata de Registro 

de Preços (ARP) e na proposta, bem como descaracterize, de qualquer forma, o objeto licitado; 
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8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

Descumprir disposições da Ata de Registro de Preços, do Edital ou das leis aplicáveis ao caso; 

Não assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;  

Restar, frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução; 

 
Estiver deferida sua solicitação de cancelamento; 

 
Estiverem presentes razões de interesse público. 

 
 O cancelamento do Registro deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador, mediante decisão 

fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas em lei. 

 

 O fornecedor poderá solicitar ao Órgão Gerenciador, mediante requerimento devidamente 

instruído, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, 

decorrentes de caso fortuito ou de força maior, capaz de comprometer a perfeita execução 

contratual; 

 
 Conforme recomende a situação, poderá o Órgão Gerenciador realizar as diligências que entender 

necessárias para a verificação da ocorrência do fato alegado pelo fornecedor como ensejador da 

solicitação de cancelamento; 

 
 O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação no Diário Oficial 

do Estado, sendo, desta forma, vedada a interrupção no fornecimento dos produtos cuja requisição, 

empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa data. 

 
9. DA CONVOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 
 Serão fornecedoras do objeto desta licitação, com os respectivos preços registrados na Ata 

subsequente ao procedimento licitatório (Pregão presencial № 002/2021), as Empresas cujas 

propostas forem classificadas em primeiro Iugar. 

 
 O fornecedor poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia seguinte ao recebimento da convocação expedida pelo 

Órgão Gerenciador da Ata do registro de Preços. 

 
 Se a Empresa com preço registrado em primeiro Iugar recusar-se a receber a nota de empenho, a 

Administração do COMAR convocará a Empresa classificada em segundo Iugar, para efetuar a 

entrega dos produtos e assim por diante, podendo ser registradas tantas Empresas quantas 

necessárias para que, em função das propostas, seja atingida a quantidade total estimada para o 

item, aplicando às faltosas as penalidades admitidas em lei e previstas no Edital. 

 
 Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro colocado não 
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for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de quantidade ou 

desempenho superior, devidamente, justificado e comprovado a vantagem, e as ofertas sejam em 

valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros preços. 

 
A licitante Contratada da Ata de Registro de Preços (ARP) ficará obrigada quando for o caso a 

atender todas as Notas de Empenho emitidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços, 

mesmo se a prestação dos serviços for prevista para data posterior ao vencimento da mesma. 

 
10. DO PAGAMENTO 

 
O pagamento será efetuado de acordo com as disposições previstas no Termo de Referência, Anexo I 

do Edital;  

 

11. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E FORMAS DE RECEBIMENTOS DOS SERVIÇOS 

 
11.1 - O prazo, o a prestação dos serviços e suas condições de entrega e recebimento obedecerão às 

disposições contidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital; 

 
12. DAS OBRIGAÇÃO DA DETENTORA DO REGISTRO (ARP): 

 
12.1 - As obrigações da CONTRATADA são as resultantes da aplicação da Lei Federal n-°. 8.666/93, 

demais normas pertinentes, bem como, às previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital; 

 
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Conforme descrito no Termo de Referência, Anexo I do Edital; 

 
14. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Conforme descrito no Termo de Referência, Anexo I do Edital; 

 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 Caberá comição de  Licitações a condução do conjunto de procedimentos do certame para a 

adjudicação do registro de preços e o gerenciamento da Ata dele recorrente,no entanto, a alocação 

das despesas/recursos, análise do mérito das quantidades adquiridas, bem como a finalidade 

pública na utilização dos materiais será de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas do 

órgão requisitante. 

 
 Caberá à Detentora da Ata de Registro de Preços e a Administração do COMAR, observadas as 

condições estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde 

que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, anteriormente assumidas. 

 
 Fica a Contratada ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas as cláusulas e 

condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento 

impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes; 
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 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles 

poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 

assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições. 

 
 Fica a Detentora ciente que a publicidade da Ata de Registro de Preços (ARP) na imprensa oficial terá 

efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada na licitação, 

em especial ao Pregão Presencial para Registro de Preços qualificado neste instrumento. 

 
A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão a 

Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/02, Decreto Federal n° 7.892/13 demais normas, 

complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e 

especialmente aos casos omissos; 

 
A publicação resumida deste instrumento deverá ser providenciada pela Administração do COMAR 

até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias 

daquela data, nos termos do §1° do Art. 61 da Lei Federal 8.666/93 (atualizada pela Lei n° 8.8883, de 

1.994). 

 
 Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços - ARP: 

 
 O Edital de Licitação do Pregão Eletrônico № 002/2021; 

 
 O Anexo I — Termo de Referência do Edital; 

 
 A Proposta de Preços da Contratada. 

 
16.0 — DO FORO 

 
16.1. As partes elegem o Foro da Comarca do Município de Taiobeiras/MG para dirimir quaisquer 

dúvidas, bem como para promoverem quaisquer ações que por ventura sejam necessários para o 

bom e fiel cumprimento do pacto ora celebrado, renunciando quaisquer outros por mais privilegiado 

que seja. E por estarem de acordo, é lavrada a presente Ata de Registro de Preços (ARP) em 03 (três) 

vias, de igual teor, o qual depois de lido e achado de acordo segue assinado pelas partes e por duas 

testemunhas que a tudo assistiram, extraídas as cópias que se fizerem necessárias. 

 

_________________________ 

Denerval Germano da Gruz  

Presidente do Comar 

Orgão Gerenciador/Contratante 

 

___________________________ 

DETENTOR DA ATA  
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