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Ata de Registro de Preços nº 04/2021 
 

Processo Licitatório n° 02/2021 

Pregão Presencial RP n° 02/2021 

Vigência: 12 (doze) meses. 

 

 
O CIMPAR - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Paraibuna, com sede na 

Av. Rui Barbosa, 642, Santa Terezinha - CEP: 36045-410, Juiz de Fora – MG, inscrito(a) no 

CNPJ/MF sob o nº 21.565.740/0001-45, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr Paulo César 

Santos Neves, inscrito(a) no CPF sob o nº 506.640.936-04, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº MG- 3.284.684 SSP/MG; considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na 

forma PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇOS nº 02/2021, realizado em 22/01/2021, 

processo administrativo n.º 02/2021, REGISTRA os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e 

qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as 

condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes nas Leis Federais nº 

10.520/02 e 8.666/93 c/c previsão legal de licitação compartilhada, artigo 17, da Lei Federal n. 

11.107/05, que incluiu § 1º, no artigo 112, da Lei Federal 8.666/ e suas alterações, e em 

conformidade com as disposições a seguir: 

 

1 DO OBJETO 

 

1.1 A presente ata tem por objetivo o registro de preços para futuras contratações de prestação de 

serviços, conforme mencionado no Anexo I que é parte integrante deste edital, observadas as 

especificações ali estabelecidas, para os municípios que compõem o CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR. 

 

2 ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

 

2.1 São órgãos e entidades públicas participantes deste registro de preços: o Consócio 

Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Paraibuna – CIMPAR (Órgão Gerenciador) e seus 

Municípios Consorciados (Órgãos Participantes), mediante compartilhamento da licitação, art 112 

da Lei 8.666/93.  
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3 VALIDADE DA ATA 

 

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo 

ser prorrogada. 

 

3.2 A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, 

todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades pelo descumprimento 

de qualquer de suas cláusulas. 

 

4 ADESÃO DOS ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 

4.1 Adesão Carona à Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser realizada por 

órgãos e entidades não participantes da licitação, mediante prévia e expressa autorização do órgão 

gerenciador (Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Paraibuna - CIMPAR). 

 
4.2 O órgão ou entidade não participante, interessado na adesão carona, deverá encaminhar a 
solicitação ao Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Paraibuna - CIMPAR. 

 
4.3 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. 

 

4.4 Cumprida as exigências para a adesão carona, o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do 

Vale do Paraibuna - CIMPAR, por autoridade a quem os poderes tenham sido delegados, emitirá a 

respectiva autorização formal. 

 

4.5 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 

ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

 
4.6 Caso o órgão ou entidade não possua mais interesse na adesão autorizada, deverá enviar ao 

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Paraibuna – CIMPAR, cópia da autorização e 

do pedido de cancelamento, com indicação do número autorizado. 

 

4.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 

relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
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4.8 As contratações decorrentes de adesão carona a esta Ata de Registro de Preços não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo registrado. 
 

4.9 O quantitativo decorrente das adesões caronas 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. 

5 DA QUANTIDADE REGISTRADA 

 
5.1 As quantidades e valores obtidos encontram-se especificadas no termo de referência anexado 

ao edital 

5.2 O valor geral máximo para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva se dá 

pela multiplicação das áreas públicas e o valor do metro quadrado com BDI, chegando em um valor 

global de R$19.798.574,2 reais 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE DE 
M2 ARBITRADA 

PARA OS 
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 

VALOR DO 

M2    

ESTIMADO 

DE ACORDO 

COM O CUB 

VALOR TOTAL 

 
 

1 

Total de Municípios 

integrantes ao Consórcio 

de acordo com o item 10 do 
termo de referência 

 
 

80.741,3m² 

 
 

R$ 245,21 

 
 

R$ 19.798.574,2 

 
 

 

6 DO PREÇO REGISTRADO 

 

6.1 O desconto registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições 

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 
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ITEM 

 

UN 

 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

PERCENTUAL DE DESCONTO 

SOBRE A TABELA SINAPI 

(XX,X%) 

01 1 Serviços Comuns de Engenharia, contidos na tabela de 
referência SINAPI, para fornecimento de mão de obra e 
materiais necessários, para manutenção (preventiva e 
corretiva), construção e/ou adaptação das instalações 
físicas internas e externas dos prédios públicos, próprios e 
locados, vias e praças, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário para atender as demandas 
das unidades imobiliárias estabelecidas nos municípios que 
compõem o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA – 
CIMPAR 

 

 

11,50% 

( onze virgula cinquenta por cento) 

 

QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA REGISTRADA: 

 
CONSPRO CONTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 34.218.512/0001-40, localizada na Avenida 

Joaquim Nabuco, nº 989, Centro, Manaus-AM, CEP 69.020-030, TEL (92) 9147-4288, e-mail 

contato@consprocontrucoes.com.br , neste ato representada por seu socio administrador Heber Maranhão 

Rodrigues Neto , brasileiro, casado, engenheiro, , portador do RG Nº 23774746, expedido pela SSP/AM e inscrito 

no CPF sob o nº 004.466.192-48, residente na Avenida Joaquim Nabuco, nº 989, Casa 05, Centro, Manaus , 

Amazonas CEP 69.020-030, vencedora do lote único. 

 

7 REVISÃO E CANCELAMENTO 

 
7.1 O Gerenciador poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade do desconto registrados 

nesta Ata para eventual negociação: 

a) Não havendoêxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 

mais vantajosa. 

b) O registro do fornecedor será cancelado quando este: descumprir as condições da ata, 

injustificadamente; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; sofrer  sanção administrativa 

cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão 

gerenciador e órgão(s) participante(s). 

c) O cancelamento de registros nas hipóteses previstas será formalizado por despacho do 

órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O cancelamento do registro 

de preços/desconto poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 

força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

por razão de interesse público; ou a pedido do fornecedor. 
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8 CONDIÇÕES GERAIS 

 

8.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto/serviço, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital. Outros entes 

da Administração Pública Direta e Indireta poderão igualmente utilizar-se desta ARP, como órgão 

ou entidade não participante, mediante prévia e expressa anuência do órgão Gerenciador. Para 

firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois 

de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos 

participantes para eventual, caso queiram, formalização de contrato administrativo próprio. 

 
 

Juiz de Fora, em 25/01/2021. 

  

  

 

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO 

PARAIBUNA 

 CIMPAR 
Paulo César Santos Neves  

Representante legal do órgão gerenciador 

 

 

 

 

CONSPRO CONTRUÇÕES LTDA 

Heber Maranhão Rodrigues Neto 

Representante legal do fornecedor registrado 
 


