
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 12/2021 

SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO, 

SISTEMAS  DE  INFORMAÇÕES 

GEOGRÁFICAS  E   CADASTRO 

TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO (CTM) 

PARA MODERNIZAÇÃO E 

REESTRUTURAÇÃO   TRIBUTÁRIA, 

TERRITORIAL E FISCAL DOS MUNICÍPIOS 

INTEGRANTES DO CONSÓRCIO 

 

 
O CIMPAR - CONSÓCIO 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 José Maria Novato, considerando o julgamento da 

licitação na modalidade de pregão, na forma PRESENCIAL, para REGISTRO DE 

PREÇOS nº 11/2021, realizado em 09/08/2021, processo licitatório nº 12/2021, 

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: 

IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA: 

GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS 

LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.338.574/0001-62, com sede a rua Inglaterra , nº 840, 

bairro Vila Nossa Senhora de Fátima, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CEP 

15.015-510, email geodados@geodados.com.br, telefone 17- 2139-0800 sendo o 

representante legal o Srº Flavio Gonçalves Boskovitz, brasileiro, casado, geólogo, 

portador da carteira de identidade nº 3.942.981-7, PCMG, CPF nº 462.336.601-49, 

residente e domiciliado à rua Célia Novaes Moreira, nº 90, casa 15, Jardim Moyses 

Haddad, São José do Rio Preto, SP, CEP 15.093-138 vencedora do certame da licitação 

em epigrafe. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. 

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para SERVIÇOS DE 

AEROLEVANTAMENTO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 

GEOGRÁFICAS E CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO 

(CTM) PARA MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO TRIBUTÁRIA, 

TERRITORIAL E FISCAL DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO 

CONSÓRCIO, com a finalidade especificada nos termos do Pregão nº 12/2021, 

juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pela empresa 

vencedora, conforme o Termo de Referência. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO. 

2.1 - Os preços a serem pagos, constam no Anexo I deste instrumento, e nele estão 

inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, salários, encargos e obrigações 

sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra, combustível e quaisquer despesas 

inerentes à execução do objeto; e 

2.2 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar 

contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a 

contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 

8.666/93, consolidada, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do 
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS. 

3.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

3.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou 

quando o fornecedor: 

a) Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 

b) Não formalizar contrato, ser for o caso, decorrente do Registro de Preços ou 

não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa 

aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos 

praticados no mercado; 

d) Incorrer em inexecução total ou parcial da ata de registro de preços decorrente 

do registro de preços; 
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3.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, 

comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar 

cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de 

Preços; 

3.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a 

ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente; 

3.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção 

administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, 

observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento; 

3.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, 

mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento; 

3.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 

comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se 

cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação; e 

3.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser 

formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação 

dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

4.1 - O pagamento dos serviços a serem executados poderá efetuado em parcelas, 
conforme medições apresentadas, por serviços efetivamente realizados e aceitos, de 

acordo com as medições efetuadas pela fiscalização do CONTRATANTE; 

4.2 - Os pagamentos só serão efetuados mediante apresentação da Nota Fiscal e dos 

documentos pertinentes, constantes na minuta do contrato, ao contratante. Estando os 

documentos aptos, o pagamento será efetuado em até 30 dias da sua efetiva entrada na 

Contabilidade; 

4.3 - O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante Ordem 

Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para 

pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as demais condições do 

presente Instrumento de Contrato; 

4.4 - A CONTRATADA, optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a 

Nota Fiscal/Fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução 

Normativa SRF nº. 480, de 15/12/2004 (substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB 

nº. 791, de 10/12/2007). Caso não faça, ficará sujeita à retenção de imposto e 

contribuições, de acordo com a referida Instrução; 
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4.5 - A Nota Fiscal/Fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para 

retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado, que 

recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação; 

4.6 - A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento 

pela Administração, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma 

para o atraso. É devida desde a data limite fixada no Contrato para pagamento até a data 

correspondente ao efetivo pagamento da parcela; 

4.7 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 

4.9 - O pagamento somente será realizado para os serviços prestados na Ordem de 

Serviços emitida pelo Município contratante. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA. 

5.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado 

do dia de sua assinatura, vedada a sua prorrogação; e 

5.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços 

apresentará como termo inicial o recebimento da Autorização de fornecimento/Nota de 

Empenho, e como termo final a execução do objeto. 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

6.1 - As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações 

orçamentárias e serão especificadas ao tempo da emissão da Autorização de 

Fornecimento/Nota de Empenho. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO. 

7.1 - O prazo de vigência da Contratação será variável, conforme a necessidade da 

administração, sendo que sua eficácia dar-se-á a partir da data da emissão da Autorização 

de Fornecimento/Execução e da Nota de Empenho; 

7.2 - O objeto licitado será entregue/executado rigorosamente de acordo com suas 

especificações contidas na planilha de serviços (que faz parte do Edital), e na proposta da 

empresa vencedora, sendo que quaisquer alterações somente poderão ser realizadas se 

constarem de proposta apresentada, por escrito, e aprovada pelo contratante; 

7.3 - Caso venham a acontecer impedimentos de ordem operacional, financeira ou 

institucional com o convocado, a contratante poderá contratar o mesmo objeto, atendendo 

a ordem de classificação na licitação, conforme § 2º do art. 64 da Lei nº 8.666/93, 

consolidada; 

7.4 - A responsabilidade pela entrega/execução do objeto em tempo hábil e do pessoal 

necessário, será da Contratada. Consequentemente, ela não poderá solicitar prorrogação 

de prazo, nem justificar retardamento na conclusão da entrega/execução do objeto em 

decorrência de qualquer tipo de 

lapso referente a estes itens; e 
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7.5 - Somente será admitida a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação 

do contratado com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 

cisão ou incorporação, mediante a expressa anuência prévia do Contratante. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO 

OBJETO. 

8.1 - A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada na forma do artigo 67 de Lei 

nº 8.666/93, consolidada; 

8.2 - O prazo de início de execução admite prorrogação, a critério do órgão requisitante, 

devendo ser justificado por escrito, ou desde que ocorra algum dos seguintes motivos: 

8.2.1 - Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, 

que altere fundamentalmente as condições de cumprimento do Edital; 

8.2.2 - Aumento das quantidades inicialmente previstas no Edital, nos limites permitidos 

na Lei nº 8.666/93, consolidada; 

8.2.3 - Impedimento de cumprimento do Edital por fato ou ato de terceiros, reconhecido 

pela Administração em documentos contemporâneos a sua ocorrência; e 

8.2.4 - Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração Municipal. 

8.3 - A execução do objeto não exclui a responsabilidade da empresa quanto à qualidade 

do mesmo ofertado. 

8.4 - O órgão requisitante não será obrigado a usar o quantitativo total do objeto, podendo 

assim, haver variação a menor ou a maior dos quantitativos, nos limites permitidos por 

Lei. 

8.5 - Caso o objeto não corresponda às especificações exigidas, a licitante deverá 

providenciar, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da data 

de notificação, a sua substituição. 

8.6 - O recebimento definitivo se dará mediante emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo e dependerá do atendimento integral das condições exigidas no edital e neste 

Termo de Referência. 

8.7 - A licitante deverá executar o objeto após a solicitação das Secretarias e dos demais 

Órgãos através de Autorização de Fornecimento. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

9.1 A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 

fornecimento do (s) produto (s), sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 

87 da Lei nº 8.666/93, a saber: 

9.1.1 Multa das seguintes formas: 
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9.1.2.1 Advertência; 

9.1.2.2 Multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre 

o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o 

contrato encontre-se parcialmente executado; 

9.1.2.3 Multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por centro), incidente 

sobre o valor da proposta adjudicada, nos casos de descumprimento do prazo para retirada 

da Ordem de Fornecimento ou atraso quanto ao prazo de entrega dos produtos objeto da 

licitação, calculada pela fórmula: 

M = 0,01 x C x D 

Tendo como correspondente: 

M = valor da multa 

C = valor da obrigação 

D = número de dias em atraso. 

9.1.2.4 Multa de 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor da proposta adjudicada, no 

caso de descumprimento das previsões do item 2.8 da CLÁUSULA SEGUNDA; 

9.1.2.5 Multa de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da proposta adjudicada, 

pelo atraso e/ou pela recusa em fornecer o(s) produto(s) adjudicado(s); 

9.1.2.6 Para efetuar o pagamento da multa, eventualmente imposta, ser-lhe-á concedido 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação. Após esse prazo, não sendo 

efetuado o pagamento, serão então acrescidos os juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês e seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na 

dívida ativa do Município, podendo ainda a administração deduzir de qualquer crédito a 

ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente; 

9.2 Suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com a Administração 

Pública Municipal, Direta ou Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente 

nas hipóteses em que o licitante convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não celebrar o contrato, ou ainda: 

9.2.1 Cometer fraude fiscal; 

9.2.2 Apresentar documento falso; 

9.2.3 Fizer declaração falsa; 

9.2.4 Comportar-se de modo inidôneo, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos 

nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93; 

9.2.5 Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido; 
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9.2.6 Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

9.2.7 Não mantiver a proposta; 

9.2.8 Para os fins do item 10.2.4; 

9.2.9 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que será concedido sempre que a 

CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada; 

9.2 Caso a empresa se recuse a retirar a Ordem de Fornecimento e a fornecer o (s) 

produtos (s) adjudicado (s), aplicar-se-á o previsto no art. 4º, inciso XVI, da Lei 

10.520/02, devendo as licitantes remanescentes serem convocadas na ordem de 

classificação de suas propostas na etapa de lances; 

9.3 Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 

8.666/93; 

§ 1º. As sanções previstas nos itens 9.1.2.3, 9.2, 9.2.9, não são cumulativas entre si, mas 

poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos; 

9.4 As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE após a 

devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia; 

9.5 A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie 

de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões 

de defesa; 

9.6 O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 

110 da Lei nº 8.666/93. 

9.7 A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao 

Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 

10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) 

anos de sua aplicação. 

9.8 Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela 

Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos 

ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 

9.9 Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor 

residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da 

diferença. 

 

 
Assinado de 

 

 

BOSKOVITZ: GONCALVES 

 

BOSKOVITZ:46233 

 
 

 



 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES. 

10.1 - A contratada obrigar-se-á a: 

10.1.1 - Executar o objeto licitado nas condições previstas no edital; 

10.1.2 - Manter e cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste Instrumento; 

10.1.3 - Executar o objeto obedecendo às especificações, aos itens, aos subitens, aos 

elementos, às condições gerais e específicas desta Ata, às disposições da legislação em 

vigor, bem como aos detalhes e instruções fornecidos; 

10.1.4 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus 

empregados em razão da execução do objeto; 

10.1.5 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem 

prévia e expressa anuência da contratante; 

10.1.6 - Cumprir, satisfatoriamente e em consonância com as regras desta Ata e legislação 

vigente, a entrega do objeto adjudicado; 

10.1.7 - Executar o objeto da licitação de acordo com o prazo estabelecido nesta Ata, os 

quais serão recebidos pelo(s) servidor(es) a ser(em) designado(s) pela Administração; 

10.1.8 - Apresentar os documentos de cobrança, inclusive Nota(s) Fiscal(is) /Fatura(s), 

com descrição completa dos serviços, com discriminação das máquinas e veículos 

envolvidos; 

10.1.9 - Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 

tributários, resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal 

nº 8.666/93, consolidada; 

10.1.10 - Todas as despesas com pessoal correrão por conta da contratada; e 

10.1.11 - A contratada deverá manter, durante toda a execução da Ata, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas nesta licitação, inclusive aquelas relativas às especificações. 

10.2 - A contratante obrigar-se-á a: 

10.2.1 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários para a 

perfeita execução do objeto licitado; 

10.2.2 - Notificar à contratada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer 

em função da execução do objeto, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades; 

10.2.3 - Efetuar os pagamentos devidos à contratada, na forma estabelecida na Cláusula 

Quinta desta Ata; 

10.2.4 - Rejeitar no todo ou em parte o que estiver fora das especificações ou em 

desacordo com as obrigações 

assumidas pela contratada; 
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10.2.5 - Designar, formalmente, um servidor para acompanhar, conferir, receber e 

fiscalizar a execução do objeto contratado, verificando a sua correspondência com as 

especificações prescritas no edital, atestando sua conformidade; 

10.2.6 - Atestar e receber o objeto de acordo com as condições e especificações 

estabelecidas no anexo I do instrumento convocatório; e 

10.2.7 - Demais obrigações constantes no instrumento convocatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO. 

11.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 

78 e 79 da Lei nº. 8.666/93, consolidada, no que couberem com aplicação do art. 80 da 

mesma Lei, se for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS. 

12.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos 

nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93, consolidada. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E DA ADESÃO POR 

OUTROS ÓRGÃOS. 

13.1 - A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada pelo ente 

Contratante, representada por servidor, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, 

consolidada, o qual deverá atestar a execução dos serviços, observados a Cláusula Nona 

desta Ata, sem o que não será permitido qualquer pagamento. 

13.2 - 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 

para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

13.3 - As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro 

de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, os quantitativos dos itens 

registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

13.4 - 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. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

14.1 - Todas as comunicações relativas a presente Ata de Registro de Preços serão 

consideradas como regularmente feitas, se entregues ou enviadas por ofício 

protocolizado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO. 

15.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora/MG, para dirimir quaisquer dúvidas, 

porventura oriunda da presente Ata de Registro de Preços. 

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Ata de Registro de Preços 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas igualmente 

signatárias. 

 

 
Juiz de Fora, MG, 13 de Setembro de 2021. 
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