
 

 

  

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 031/2022 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022 

 

 

OBJETO: Pregão presencial visando a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 

serviços de coleta, carga, armazenamento, tratamento e processamento de dados para controle de 

convênios e contratos de repasse, monitoramento dos programas e respectivos chamamentos do 

governo federal relacionados à celebração de instrumentos dessa natureza, com a disponibilização 

de software na forma SaaS (Software as a Service), conforme mencionado no Anexo I que é parte 

integrante deste edital, observadas as especificações ali estabelecidas, para os municípios que com-

põem o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAI-

BUNA – CIMPAR. 

 

CONSULTAS/RETIRADA DO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: NA SALA DA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CIMPAR, SITUADA NA AV. RUI 

BARBOSA, Nº 642, SANTA TEREZINHA, JUIZ DE FORA - MG, CEP 36045-410.  

 

ESCLARECIMENTOS/RETIRADA DO EDITAL VIA: E-MAIL: juridico@ampar-mg.org.br - 

TELEFONE (32) 3224-8400.  

 

 

AVISO IMPORTANTE 

 

Senhor Licitante. 

Visando a comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação deste Consórcio e V.S.ª, 

solicitamos o preenchimento do recibo de entrega do edital e seu depósito junto ao órgão 

responsável, ou por meio do e-mail juridico@ampar-mg.org.br. O não encaminhamento/entrega 

do recibo exime o órgão licitante da entrega do edital, assim como as comunicações de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

Todas as comunicações formais emanadas do CIMPAR ocorrerão por meio do endereço eletrônico 

informado pelo Licitante quando da entrega do recibo e/ou credenciamento, sendo de vossa inteira 

responsabilidade a correta e diária conferência deste. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 031/2022 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022 

 

                                    PREÂMBULO 

 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA - 

CIMPAR, órgão gerenciador, inscrito no CNPJ sob o nº 21.565.740/0001-45, com endereço na 

Av. Rui Barbosa, nº 642, Santa Terezinha, Juiz de Fora - MG, CEP 36045-410, por intermédio de sua 

Pregoeira, Srª. Leiriane Luma e Silva, nomeado pela Portaria nº 014/2022 torna pública por meio de 

sua Pregoeira a abertura do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2022, na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. A realização deste 

procedimento pelo Consórcio se dará nos termos do §1º, do art. 112, da Lei Federal nº 8.666/1993, 

com redação incluída pela Lei Federal nº 11.107/2005, com possibilidade de formalização de 

eventuais contratos individualizados por cada Ente participante consorciado. 

 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1 - O Pregão será realizado em sessão pública, no dia 20/12/2022, as 10:00h, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação do CIMPAR, localizada na Av. Rui Barbosa, nº 642, Santa Terezinha, Juiz 

de Fora - MG, CEP 36045-410. 

 

II - DO OBJETO 

 

A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 

serviços de coleta, carga, armazenamento, tratamento e processamento de dados para controle de 

convênios e contratos de repasse, monitoramento dos programas e respectivos chamamentos do 

governo federal relacionados à celebração de instrumentos dessa natureza, com a disponibilização 

de software na forma SaaS (Software as a Service), conforme especificado no Anexo I que é parte 

integrante deste edital, observadas os preceitos ali estabelecidos, para os municípios que compõem 

o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA – 

CIMPAR. 
 

II - 1 JUSTIFICATIVA: Considerando os novos formatos aplicados pelo Governo Federal, com 

uso de plataformas e sistemas de controle dos convênios e contratos de repasse, surge a necessidade 

de aprimoramento por parte da gestão municipal, com vistas ao monitoramento, submissão e 

acompanhamento de propostas, execução e prestação de contas, reduzindo o risco de perda de 

recursos, retrabalho e responsabilização por inobservância normativa, por meio do uso de 

tecnologia adequada, em atenção aos interesse públicos e aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

 



 

 

  

 

III - SOLICITANTE 

 

Secretaria executiva do CIMPAR. 

 

IV - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

 

1 - Cópia deste edital encontra-se disponível na sede do CIMPAR, localizado na Av. Rui Barbosa, 

nº 642, Santa Terezinha, Juiz de Fora - MG, CEP 36045-410, nos dias úteis,  no horário de 14h 

as 17h; ou podem ser solicitadas via e-mail: juridico@ampar-mg.org.br , mediante preenchimento e 

entrega/envio do RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL. 

 

2 – Os interessados em participar do certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao 

processo licitatório com vista às possíveis alterações e avisos. 

 

3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail 

juridico@ampar-mg.org.br, impreterivelmente até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para 

abertura das propostas.  

3.1 - As respostas do Pregoeira às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas 

exclusivamente ao  e-mail informado. 

 

4 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas até dois dias úteis antes da 

data final fixada para recebimento das propostas mediante petição objetivamente 

fundamentada e protocolizada  na sala da Comissão Permanente de Licitação do CIMPAR, 

localizada na Av. Rui Barbosa, nº 642, Santa Terezinha, Juiz de Fora - MG, no horário de 

14h as 17h, serão aceitas impugnações via e-mail ou correios, cabendo ao Pregoeira decidir 

sobre o requerimento no prazo de até dois dias úteis.  

4.1 - A petição, esclarecimento ou impugnação, será dirigida à autoridade subscritora do Edital, 

devendo conter informações necessárias à identificação do Impugnante, que deverá comprovar no 

ato poderes para tal agir, e indicar e-mail para comunicação da decisão.  

4.2 - O CIMPAR não reconhecerá, em juízo de admissibilidade, impugnações endereçadas por 

outros meios, sem poderes ou intempestivas.  

4.3 - Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas.  

4.4 - A decisão do Pregoeira será enviada ao impugnante por exclusivamente por correio 

eletrônico ao e-mail indicado. 

 

V - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que 

atendam às condições de habilitação estabelecidas no Título VII deste instrumento convocatório. 

 

2 - Não poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas: 

2.1 - que estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 

2.2 - que tenham sido declaradas suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar 

com o CIMPAR, durante o prazo da sanção aplicada; 
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2.3 - que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal, Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

2.4 - que tenham sido declaradas impedidas de licitar e contratar com a Administração Direta e 

Indireta, durante o prazo da sanção aplicada; 

2.5 - que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93, observada a exceção prevista 

no § 1º do art. 9º da mesma Lei; 

2.6 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação; 

2.7 - estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

2.8 - em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição, de forma a ampliar a 

concorrência. Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de 

conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas 

empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender 

satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de 

participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela. 

 

3 - A observância das vedações dos itens anteriores é de inteira responsabilidade do licitante que, 

pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

 

VI - DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 

envelopes lacrados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome do licitante e 

todos os dados que o identifiquem, os seguintes dizeres: 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA - 

CIMPAR 

Processo Licitatório nº. 031/2022 

Pregão Presencial nº. 012/2022 

Envelope nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL LICITANTE: 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA - 

CIMPAR 

Processo Licitatório nº. 031/2022 

Pregão Presencial nº. 012/2022 

Envelope nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL LICITANTE: 

 

2 - Todos os documentos necessários à participação no certame deverão ser apresentados em 

original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor 

público autorizado, ou ainda por cópia acompanhada do original para autenticação pelo 

Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio. Eventual aceitação de documento fora da 

especificação de validade acima ficará ao critério do Pregoeira. 

 

3 - Serão aceitas propostas escritas enviadas pelo correio ou entregues por portador, reconhecendo 

desde já que tal agir implicará na impossibilidade de praticar atos durante a  



 

 

  

 

sessão, especialmente neste caso, o licitante não poderá ofertar lances ou praticar qualquer ato 

durante a sessão. 

 

VII - DO CREDENCIAMENTO 

 

1 - Para o credenciamento, a ser realizado até a sessão de abertura das propostas, as pessoas 

jurídicas deverão apresentar os seguintes documentos, além do preenchimento do Anexo III: 

 

1.1 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

1.2 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual constem 

poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado dos 

correspondentes documentos indicados no item 1.1 supra, e que comprove os poderes do mandante 

para a outorga. A ausência de credenciamento prévio não inibe a oferta de proposta, porém, impede 

o oferecimento de lances na fase própria. 

1.3 – Na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Declaração conforme modelo 

do Anexo VI do Edital. 

1.4 - Declaração de pleno atendimento e concordância, conforme modelo do Anexo V do Edital, 

observando-se que todo o teor do conteúdo encontrado no modelo deverá constar na declaração a 

ser entregue no certame. 

1.5- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através de certidão ativa 

regularmente expedida pela RFB 

1.6- Documento de Identificação (RG, CPF) do representante legal ou do procurador; 

 

VIII - DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

1- A proposta de preço deverá ser legível e conter os seguintes elementos: 

1.1 - Cabeçalho contendo todos os dados que identifiquem o licitante; 

1.2 - Número do Pregão e do Processo; 

1.3 - Descrição técnica detalhada do objeto da presente licitação em conformidade com as 

especificações do Anexo I deste Edital; 

1.4 – A proposta será apresentada em uma única via preferencialmente digitada em linguagem clara, 

sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada, com todas as suas páginas 

rubricadas, contendo os preços unitários por item e a marca ofertada, conforme modelo do Anexo II 

do edital. 

1.4.1 - Na proposta deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos fixos e 

variáveis, como por exemplo: tributos, seguros, juros, transporte, e todas as demais despesas, diretas 

ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

 

2- Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

 

3 - Serão desclassificadas as propostas que: 

3.1 - não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste Edital ou imponham condições; 

3.2 - sejam manifestamente inexequíveis; 



 

 

  

 

3.3 - sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o 

julgamento. 

 

4 - Não serão motivos de desclassificação as simples omissões irrelevantes para o entendimento 

da proposta e que não causem prejuízo ao contratante, a critério do Pregoeira. 

 

5 - Toda a especificação estabelecida para o objeto, assim como a forma de pagamento, será 

tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial. 

 

6  - O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento 

às exigências previstas neste Edital.  

 

 

IX - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

1 - O Envelope destinado aos "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a 

seguir relacionados: 

 

1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

1.1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do 

documento de eleição de seus administradores; 

1.1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria 

em exercício; 

1.1.4 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento expedido no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

1.1.5- Declaração na forma prevista no Anexo IV e, conforme a condição, também o Anexo VI, 

ambos deste Edital. 

 

1.2 - REGULARIDADE FISCAL: 

1.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através de certidão ativa 

regularmente expedida pela RFB; 

1.2.2 - prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativa à sede do 

licitante, através de certidões regularmente expedidas por cada entidade; 

1.2.3 - prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

através de certidão regularmente expedida pela CEF; 

 

1.2.4 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n o. 5.452, de 1 de maio de 1943 (CNDT). 

 

 

 

 



 

 

  

 

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

1.3.1.-Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa 

Jurídica, com prazo de no máximo 90 (noventa) dias da data da sessão de abertura dos envelopes 

contendo toda a documentação de habilitação. 

1.3.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigível, 

devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados 

há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta. 

1.3.3 O Balanço das  sociedades  anônimas  ou  por  ações  deverá ser  apresentado  em  publicação  

no Diário Oficial. As demais firmas deverão apresentar cópia do Balanço, certificada pelo contador 

registrado no Conselho de Contabilidade competente, mencionando expressamente, o número do 

livro “Diário” e folhas em que o Balanço se acha transcrito, registrado da Junta Comercial da sede 

da Licitante. 

1.3.4 A análise da qualificação econômico/financeira, considerando a possibilidade de aporte inicial 

pela licitante vencedora de equipamentos e insumos, acarretando na sua necessária e imprescindível 

solidez financeira, será realizada de forma objetiva por meio da apresentação dos índices contábeis 

calculados pelos dados do balanço, assinado pelo licitante e/ou pelo contador, atendendo aos limites 

estabelecidos a seguir: 

 

Índice de Liquidez Geral (ILG) expressado da forma seguinte: 

1,00
ongoPrazaoExigívelaL+culantePassivoCir

oaLongoPrazRealizável+lanteAtivoCircu
=ILG  

 

Índice de Liquidez Corrente (ILC) expressado da forma seguinte: 

 

1,00
culantePassivoCir

lanteAtivoCircu
=ILC

 
 

1.3.5.1-. Os índices acima não ferem ao disposto no art. 31, da Lei 8.666/1993 e foram 

estabelecidos em valores extremamente razoáveis para avaliar a qualificação econômico-financeira 

dos licitantes. O índice de Liquidez Corrente demonstra a capacidade de pagamento a curto prazo, 

relacionando tudo que se converterá em dinheiro no curto prazo com as dívidas também de curto 

prazo. Índice menor do que 1,00 demonstra que a empresa não possui recursos financeiros para 

honrar suas obrigações de curto prazo, o que pode inviabilizar a continuidade das atividades da 

empresa. O índice de Liquidez Geral demonstra a capacidade de pagamento da empresa a longo 

prazo, relacionando tudo que se converterá em dinheiro no curto e no longo prazo com as dívidas 

também de curto e de longo prazo. Índice menor do que 1,00 demonstra que a empresa não possui 

recursos financeiros suficientes para pagar as suas dívidas a longo prazo, o que pode comprometer a 

continuidade das atividades da empresa. Os índices estabelecidos atendem ao disposto no art. 31, § 
5o, da Lei 8.666/93, pois permitem a comprovação da situação financeira da empresa de forma 

objetiva, foram estabelecidos observando valores usualmente adotados para a avaliação da situação 

financeira das empresas e não frustram ou restringem o caráter competitivo do certame, pois foram 

estabelecidos em patamares mínimos aceitáveis. Uma vez habilitada, a maior ou menor pontuação 

obtida pela concorrente não terá qualquer influência na sua classificação final. 

 



 

 

  

 

1.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

1.4.1. Atestado de Capacidade Técnica comprovando aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível com as características e quantidades do objeto da licitação, através da  

apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento 

ao objeto da presente licitação.  

1.4.2.- NÃO SERÃO CONSIDERADOS atestados de capacidade técnica os emitidos por pessoas 

jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de 

que faça parte a proponente. 

1.4.3- Poderão ser solicitada(s) cópia(s) de contrato(s), atestado(s), declaração(ões) ou outros 

documentos idôneos que comprove(m) as informações dos atestados apresentados, por meio de 

diligências. 

2 - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas Públicas, certidões positivas 

com efeito de negativas ou, certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão 

judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

 

3 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o 

previsto neste título inabilitará o licitante. 

4 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo o 

original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

 

5 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do proponente e, 

preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, observando ainda o que 

segue, conforme preceitua a legislação vigente: 5.1 - se o proponente for a matriz, todos os 

documentos deverão estar em nome da matriz; 5.2 - se o proponente 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. 

 

6 - A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão apresentar toda a 

documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade 

fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.  

6.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP 

for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, para 

regularização da documentação e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de negativa.  
6.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente 

fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeira.  

6.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias úteis 

inicialmente concedidos.  

6.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº. 8.666/93, 

sendo facultado ao Pregoeira convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 



 

 

  

 

 

7 - Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência plena na data fixada 

para sua apresentação.7.1 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo 

órgão expedidor deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura do 

Pregão. 

 

8 - O licitante obriga-se, como critério de habilitação, nos termos do modelo de Declaração de 

Pleno Atendimento - Anexo V deste Edital, a declarar a superveniência de fato impeditivo da 

habilitação, observadas as penalidades cabíveis. 

 

 

X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

1 – No dia e hora determinados, na sala da Comissão Permanente de Licitação do CIMPAR, 

localizada na Av. Rui Barbosa, nº 642, Santa Terezinha, Juiz de Fora - MG, CEP 36045-410, o 

Pregoeira declarará aberta a Sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos 

licitantes além dos credenciados e dos que apresentaram os envelopes, dando-se início a abertura 

dos envelopes contendo a Proposta e a Documentação de Habilitação, respectivamente. 

 

2 - A análise das propostas pelo Pregoeira, no que se inclui a verificação da exequibilidade, visará 

ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

3 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios: 

3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO por LOTE. 

3.2- Salienta-se que ao proceder ao lançamento, o valor informado deve ser correspondente 

ao total do lote. 

3.2.1- Registra-se que os serviços deverão ser prestados pelo período de 12 meses. Dessa forma, 

para apuração do total da proposta de preços referente ao item 02 do lote, deverá ser multiplicado o 

valor mensal por 12, e pela quantidade total por mês. 

3.2.1.1- Exemplo: O item 02 dispõe de 41 prestações de serviços no mês para o período de 

12 meses. Supondo um valor unitário de R$ 100,00/mês por 12 meses, teríamos: 

3.2-1.1.1. O cálculo seria 41 x R$ 100,00 x 12 meses = R$  49.200,00 (valor total anu-

al). 

3.2-1.2. Quanto ao item 01, considerando tratar-se de prestação única (implantação de 

software), a multiplicação deverá ser simples (valor da prestação x quantitativo). 

3.2-1.3. Para cálculo do valor final unitário da prestação de serviços por número de habi-

tantes conforme detalhamento realizado nos itens 4.1 e 4.2 deste termo de referência, será utilizado 

o desconto linear, conforme percentual aferido entre o valor inicial e o valor final após o desconto 

ofertado pela empresa vencedora. 

 



 

 

  

 

4 - O Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 

de forma sequencial, a partir do autor da proposta de menor desconto e os demais em ordem 

decrescente, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate. 

 

5  - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 

lances. 

 

6 - Os lances deverão ser formulados por lotes, em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, que será estipulada pelo Pregoeira e Equipe de Apoio no ato do 

pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro. 

 

7 - Na licitação será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

 

7.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 

proposta melhor classificada. 

 

8 - Para efeito do disposto na cláusula anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 

forma: 

 

8.1 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de maior desconto àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

8.2 - Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do 

item 9, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 2° do 

artigo 44 da Lei Complementar n°. 123/06 e legislações posteriores, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito. 

8.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no §2° do artigo 44 da Lei 

Complementar n°. 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

9 - Na hipótese da não contratação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

10 - O disposto anteriormente em relação às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte só se 

aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

 

11 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte só poderá usufruir dos benefícios legais se fizer 

constar na fase do credenciamento a documentação que comprove esta condição. 

 

12 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 



 

 

  

 

 

13 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeira, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da última proposta apresentado 

pelo licitante, para efeito de posterior ordenação. 

 

14 - O Pregoeira poderá negociar com o autor da melhor oferta com a finalidade de menor preço. 

 

15 - Considerada aceitável a oferta de menor preço será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

 

16 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão 

ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 

16.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

 

16.2 – O CIMPAR não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 

informações no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

 

17 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será 

habilitado e declarado vencedor do certame. 

 

18 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor e, em caso 

positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

oferta cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

19 - Da Sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes, e que, no final será assinada pelo Pregoeira e Equipe de 

Apoio. 

 

XI - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 

sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de suas razões, ficando os 

demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

 

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito 

de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeira ao licitante vencedor e o 

encaminhamento do processo à Autoridade Competente para a homologação. 

 



 

 

  

 

3 - As razões e respectivas contrarrazões recursais deverão ser entregues exclusivamente no 

endereço da Comissão Permanente de Licitação do CIMPAR até às 17h do último dia do prazo, 

em uma via original, contendo razão social, número do CNPJ e endereço da empresa, rubricado em 

todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, acompanhado de 

cópia do documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação 

específico para tal agir. 

3.1 - O Pregoeira não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por outros meios 

ou a endereços eletrônicos ou sem comprovação da representatividade. 

 

4 - Interposto o recurso, o Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, com a 

prestação das devidas informações, à Autoridade Competente. 

 

5 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

6 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

7 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará os itens do objeto do certame ao 

licitante vencedor. 

 

8 - O adjudicatário será convocado a apresentar os documentos exigidos pelo município consorciado 

interessado, no máximo de 30 (trinta) dias corridos deste certame e, atendidas as condições 

estabelecidas, assinará o Contrato junto ao mesmo. 

 

XII - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONTRATANTES 

 

1 - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada, fixando-lhe, quando não 

pactuado, prazo para corrigi-la. 

 

2 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas. 

 

3 - Fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 

Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 

inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 

 
4 - Rejeitar todo e qualquer material ou serviço recebido em desconformidade com as 

especificações deste Edital. 

 

5 – Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidente na fonte, 

sobre rendimentos pagos a qualquer título (CF/1988, artigo 158, I) e demais descontos legais. 

 

XIII - DA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

Observado o disposto no artigo 67 da Lei n. 8.666/93, a gestão/fiscalização da entrega do objeto 

será realizada por representante da Administração do Município Contratante especialmente 

designado para acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual. 



 

 

  

 

 

XIV- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

I - Termo de Referência; 

II - Modelo de Proposta Comercial; 

III – Modelo de Carta de Credenciamento; 

IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

V – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento; 

VI - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP; 

VII- Minuta da Ata de Registro de Preço (ARP); 

VIII - Minuta do Contrato. 

 

2- O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação.  A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 

inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 

penais cabíveis. 

 

3 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 

original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.  

 

4 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o Pregoeira poderá, a 

seu critério, solicitar o assessoramento de órgãos ou de profissionais. 

 

5 - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de 

modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será 

considerado especificado e válido. 

 

6 - O Pregoeira poderá adotar medidas saneadoras durante o certame e relevar omissões e erros 

formais que, no seu entendimento, não prejudiquem o objetivo do certame, observadas na 

documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a 

promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, 

conforme disposto no § 3°, do artigo 43 da Lei nº. 8.666/93. 

6.1- O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a   

inabilitação do licitante. 
 

7 - A simples participação do licitante nesta licitação implica expressamente no conhecimento 

integral dos termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que 

disciplinam a matéria. 

 

8 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação com os Municípios 

consorciados, ou com o CIMPAR, uma vez que estes terão faculdade em celebrar o ajuste, a 

depender de seus interesses. Poderá o CIMPAR revogá-la, no todo ou em parte, por razões de 

interesse público e /ou de sua discricionariedade, ou mesmo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou 

por provocação decorrente de ato escrito e fundamentado. A minuta contratual poderá sofrer 



 

 

  

 

alterações face a particularidade de cada município consorciado, respeitado os critérios da ARP. 

Municípios consorciados: Andrelândia/MG, Aracitaba/MG,  Argirita/MG, Astolfo Dutra/MG, 

Belmiro Braga/MG, Brás Pires/MG, Bicas/MG, Cataguases/MG, Chacára/MG, Comendador Levy 

Gasparian/RJ, Coronel Pacheco/MG, Descoberto/MG, Dona Euzébia/MG, Dores do Turvo/MG, 

Ewbank Da Câmara/MG, Goianá/MG, Guarani/MG, Itamarati de Minas/MG, Juiz de Fora/MG, 

Leopoldina/MG, Lima Duarte/MG, Matias Barbosa/MG, Oliveira Fortes/MG, Paiva/MG, Pedro 

Teixeira/MG, Piau/MG, Piedade do Rio Grande/MG, Pirapetinga/MG, Rio Novo/MG, Rio 

Pomba/MG, Rio Preto/MG, Rodeiro/MG, Santana Do Deserto/MG, Santana do Garambéu/MG, 

Santa Bárbara Do Monte Verde/MG, Santa Rita Do Jacutinga/MG Santo Antônio do 

Aventureiro/MG, Santos Dumont/MG, São João Nepomuceno/MG, Simão Pereira/MG, 

Tabuleiro/MG, Tocantins/MG, Valença/RJ. 

 

9 - O CIMPAR poderá prorrogar, por sua conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas ou para sua abertura. 

 

10 - Para atender a seus interesses, o CIMPAR poderá, com anuência dos vencedores, alterar 

quantitativos e especificações que não alterem as características básicas dos objetos dos lotes, sem 

que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 

1º do artigo 65, da Lei no. 8.666/93. 

 

11- Os contratos decorrentes deste processo licitatório poderão ser formalizados dentro da vigência 

da ata de registro de preço. 

 

12 - Fica eleito o foro da Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais 

conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a 

qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, salvo os livremente pactuados 

nos contratos individualizados com os municípios consorciados. 

 

Juiz de Fora/MG, 02 de dezembro de 2022. 

 

 

 

                     Leiriane Luma e Silva                                                    José Maria Novato 

Pregoeira                                                                  Pres. CIMPAR 

                                           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a 

prestação dos serviços de coleta, carga, armazenamento, tratamento e processamento de dados para 

controle dos convênios e contratos de repasse e monitoramento dos programas e respectivos chama-

mentos do governo federal relacionados à celebração de instrumentos dessa natureza, com a disponi-

bilização de software na forma SaaS (Software as a Service), para os municípios que compõem o 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA – 

CIMPAR. 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

                             

 

Processo Licitatório n° 031/2022 

Modalidade: Pregão Presencial n° 012/2022 

Tipo: Menor Preço Mensal. 

 

I- DA JUSTIFICATIVA 

 

Como uma iniciativa do Governo Federal em prol da simplificação, automação e racionalização dos 

processos de transferências voluntárias da União, tornando-se a entidade responsável por todo o 

ciclo de vida dos convênios, contratos de repasse e termos de parceria, foi criado o Sistema de Ges-

tão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv), em 2008.  

O Siconv deu um passo importante no que diz respeito à aproximação entre a Administração Públi-

ca Federal e demais entes, automatizando os processos de transferência de recursos e desburocrati-

zando as atividades fins, ao substituir processos físicos por alternativas digitais. 

Nesse sentido, nasce a Plataforma +Brasil, que aprimora e amplia os resultados positivos alcança-

dos pelo Siconv. Agora, como um sistema único online, de âmbito nacional, e com potencial para 

integrar outros sistemas, úteis na operacionalização de diferentes modalidades de recursos da Uni-

ão, desde a formalização da proposta até a prestação de contas final. 

Com vistas à se ajustar aos novos formatos aplicados pelo Governo Federal, no que tange à gestão 

da informação e de recursos, agora, muito mais digital, nasce para a municipalidade a demanda por 

novas ferramentas e recursos que proporcionem rastreabilidade, simplicidade e transparência. 

O sistema de cooperação com órgãos e entidades governamentais dos entes da Federação, bem co-

mo com entidades privadas sem fins lucrativos, é realizado pela União por meio de transferências 

voluntárias, seja por convênios, contratos de repasse ou termos de parceria, que executam de forma 

descentralizada ações de interesse público e recíproco, financiados total ou parcialmente por recur-

sos do orçamento federal. 



 

 

  

 

Do ponto de vista dos municípios, os convênios e os contratos de repasse despontam como instru-

mentos essenciais à consecução da finalidade pública local. Isso porque, esses instrumentos perfa-

zem fontes extraordinárias ou complementares de receitas, muitas vezes indispensáveis à prestação 

e/ou aprimoramento de serviços públicos essenciais. 

Embora vitais para o financiamento de serviços públicos municipais, a oferta e disponibilização 

desses recursos, dentro do orçamento da União, submete-se a uma dinâmica específica, com a im-

posição de obrigações formais à entidade municipal proponente, que, uma vez não atendidas, impli-

cam perda da oportunidade de captação. 

Ademais, após a obtenção desses recursos, ainda há necessidade de prestação de contas, segundo 

rígidos controles formais, que, quando não atendidos, podem acarretar responsabilização do admi-

nistrador público municipal.  

Dessa forma, torna-se indispensável atuar de forma assertiva e eficiente quando da solicitação, for-

malização, execução e prestação contas de convênios e contratos de repasse junto ao Governo Fede-

ral.  

Inobstante os avanços trazidos, ainda existem fragilidades na execução dessas tarefas. Nesse senti-

do, dados obtidos apontam: 

▪ Dentre as 889 mil propostas de convênios apresentadas no período supracitado, apenas 198 

mil foram efetivadas, o que representa uma taxa de eficiência de apenas 18%; 

▪ Dos 198 mil convênios celebrados, 152 mil precisaram passar por correções (77% de taxa de 

retrabalho); 

Somada a essa realidade, ainda existem riscos desdobramentos relacionados à execução dos convê-

nios e contratos de repasse e de possíveis ações de improbidade administrativa, muitas vezes gera-

dos por falta de conhecimento das obrigações ou do manuseio da Plataforma +Brasil ou por falta de 

recursos humanos, principalmente por parte dos convenentes municipais. 

Como exemplo, a validação de prestação de contas pode levar até 24 meses para ser efetivada pela 

entidade concedente, que pode implicar sérios problemas de aderência à realidade verificada no 

momento de efetivação, uma vez que o convênio ou objeto contratado, após esse prazo, pode não 

receber o adequado monitoramento por parte do convenente municipal.  

Consequentemente, poderão não ser prestadas as devidas informações, gerando, muitas vezes, por 

ausência dos esclarecimentos necessários, possíveis tomadas de contas especiais e, com isso, graves 

impactos à administração pública e à sociedade. 

Diante desse cenário, o CIMPAR tem como objetivo com a presente licitação: 

▪ Possibilitar a obtenção de serviços informatizados para otimizar o gerenciamento de convê-

nios e contratos de repasse junto ao Governo Federal; 

▪ Promover a gestão e o acompanhamento quanto à submissão de propostas e suas devidas 

tramitações; 



 

 

  

 

▪ Monitorar a execução e prestação de contas, de modo a reduzir os riscos de perda de recur-

sos, retrabalho e inobservância apresentadas; 

▪ Mitigar os riscos de eventual responsabilização do gestor público, alertando-o quanto à ne-

cessidade de realização de atos essenciais. 

A contratação proposta visa, portanto, possibilitar a prestação de serviço informatizado à Adminis-

tração municipal, para:  

▪ Informá-la sobre a publicação de novos editais (programas ou chamamentos), com o objeti-

vo de fomentar a captação de recursos financeiros pela celebração de convênios e contratos de re-

passe que possam ser de interesse de qualquer município consorciado;   

▪ Promover o acompanhamento e gerenciamento eletrônico desses instrumentos de financia-

mento, inclusive as fases de execução e prestação de contas; 

▪ Possibilitar a captação inteligente e eficiente de recursos de emenda parlamentares, a partir 

da coleta de informações junto à Plataforma +Brasil; 

Por fim, com objetivo de modernizar e racionalizar os processos de captação e gerenciamento de 

recursos, a solução, além de se integrar aos sistemas e políticas orçamentárias do Governo Federal, 

deve oferecer as funcionalidades necessárias para que gestores públicos municipais tenham não só 

acesso aos dados, mas condições de participar ativamente do processo de repartição de receitas, 

considerando as necessidades da municipalidade, bem como da população. 

Acerca dos   quantitativos, o CIMPAR deflagrou o presente procedimento licitatório, valendo-se 

ainda de quantitativo próprio para Instituição, cuja metodologia utilizada considerou possíveis de-

mandas dos municípios consorciados. 

Tem-se que a figura do consórcio público possui como uma de suas funções primordiais a execução 

da gestão pública, destinada a auxiliar os diversos municípios que a sustentam, facilitando as con-

tratações públicas e propiciando o ganho em economia de escala, especificamente nas compras con-

juntas e licitações compartilhadas, especializando-se no aperfeiçoamento dos procedimentos licita-

tórios e gerando melhor capacidade de negociação mercadológica. 

Sendo assim, com o objetivo de oferecer aos consorciados um suporte mais eficiente no que tange o 

surgimento de possíveis demandas, o quantitativo desta requisição alcançará todos os municípios 

consorciados. 

No contexto atual, o Consórcio é composto de 41 (quarenta e um) municípios devidamente consor-

ciados, conforme especificado a seguir com suas respectivas populações: 



 

 

  

 

Município Nº de habitantes Município Nº de habitantes Município Nº de habitantes

Andrelândia 12189 Goianá 4014 Rio Preto 5493

Aracitaba 2056 Guarani 8926 Rodeiro 8333

Argirita 2681 Itamarati de Minas 4395 Santa Bárbara do Monte Verde 3212

Astolfo Dutra 14358 Juiz de Fora 577532 Santa Rita de Jacutinga 4843

Belmiro Braga 3422 Leopoldina 52690 Santana do Garambéu 2494

Brás Pires 4255 Lima Duarte 16749 Santana do Deserto 3985

Carvalhos 4445 Matias Barbosa 14626 Santo Antônio do Aventureiro 3602

Cataguases 75942 Oliveira Fortes 2128 Santos Dumont 46357

Chácara 3216 Pedro teixeira 1804 São João Nepomuceno 26530

Comendador Levy Gasparian 8590 Piau 2719 Simão Pereira 2621

Coronel Pacheco 3095 Piedade do Rio Grande 4436 Tabuleiro 3669

Dona Euzébia 6664 Pirapetinga 10791 Tocantins 16769

Dores do Turvo 4202 Rio novo 8964 Valença 77.202

Ewbank da Câmara 3932 Rio Pomba 18007  

*https://cidades.ibge.gov.br. População estimada em 2021. 

Ao contemplar no presente procedimento quantitativo que possa abarcar demanda de seus consorci-

ados, esta Instituição, enquanto consórcio público de direito público, instrumentaliza e consolida o 

federalismo cooperativo, nos termos do art. 241 da Constituição Federal de 1988. 

Frisa-se que o quantitativo estimado para o CIMPAR representa mera expectativa de aquisição, vis-

to que o quantitativo em questão poderá suprir futuras demandas dos municípios consorciados ao 

CIMPAR - ou que venham a se consorciar -, mas que em momento preliminar não se manifestaram 

sobre a pretensa aquisição. Portanto, evidencia- se este quantitativo não se configura como uma 

demanda certa, não havendo garantia de solicitação deste. Ressalta-se que a ata de registro de pre-

ços, oriunda do sistema de registro de preços, não goza das mesmas prerrogativas contratuais, sendo 

que o referido documento não impõe à Administração Pública a obrigatoriedade da compra. 

Tais esclarecimentos são necessários, e visam a transparência das informações e das relações que 

vierem a serem estabelecidas entre a Instituição e os detentores dos preços registrados, uma vez que 

celebrada a ata, ambas as partes estão sujeitas aos direitos e obrigações decorrentes desta relação. 

Imperioso destacar que a adoção do sistema de registro de preços no processo de aquisição de bens 

e serviços pela Administração Pública justifica-se pelas inúmeras vantagens trazidas por tal institu-

to. O atendimento à imprevisibilidade das demandas; a agilidade nas aquisições; a transparência; e a 

possibilidade de maior participação de pequenas e médias empresas, são algumas destas vantagens 

que, certamente, contribuem para o alcance da Eficiência Administrativa. Sendo então a melhor 

opção para a aquisição em questão. 

Ainda, verifica-se que o edital possibilitará adesões aos itens licitados por Órgãos não participantes 



 

 

  

 

do certame. Cumpre esclarecer que em decorrência da natureza jurídica do CIMPAR e do grande 

número de consorciados, a permissão de adesões em nossos editais se faz extremamente importante 

uma vez que possibilita aos consorciados a compra de itens que se fizerem necessários e que eles, 

por algum motivo, ainda não conseguiram licitar. 

As compras conjuntas realizadas pelos consórcios facilitam muito a vida operacional dos Municí-

pios e agrega até mesmo vantagens econômicas em decorrências do quantitativo mais alto, porém, 

pode ser que no momento de planejar a licitação algum Município ainda não possua necessidade 

dos itens e ao longo do tempo, caso a necessidade surja, ele poderá aderir e atender sua demanda. 

Cumpre esclarecer que, em regra, as licitações devem ser realizadas por item, a fim de preservar a 

competitividade e a isonomia no certame, conforme previsto nas legislações licitatórias. Ocorre, 

porém, que se esse procedimento puder causar prejuízo para o conjunto ou complexo da licitação 

(questões de ordem técnicas) ou para a economia de escala (questões econômicas) e, desde que jus-

tificado, é perfeitamente possível o agrupamento. 

O critério de julgamento adotado na presente licitação será o de menor valor total do lote, porém, a 

fim de evitar "jogo de planilhas" e consequente prejuízo ao erário, não serão aceitos valores unitá-

rios superestimados em relação à média encontrada no mercado. Ou seja, a disputa ocorrerá pelo 

valor global do lote, entretanto, a proposta vencedora deverá apresentar valor unitário igual ou infe-

rior ao estimado em pesquisa, de tal forma fica a Instituição protegida de possíveis danos ao erário. 

No caso em tela, o agrupamento ocorreu exatamente em virtude da viabilização técnica e econômi-

ca, haja vista que se trata de contratação de um mesmo sistema, ou seja, possui a mesma plataforma 

de funcionamento, porém com definições de preços diferentes de acordo com número de habitantes 

de cada município. Diante disso, resguardando a economia de escala, em busca da proposta mais 

vantajosa aos Órgãos Públicos. 

II- DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

2.1- A pretensa contratação tem suas especificações técnicas e quantidades descritas na tabela 

abaixo: 

2.2- Conforme exigência legal foi realizada pesquisa de preços de mercado e estimativa de custos, 

junto às empresas do ramo e demais fontes, sendo apurada a média aritmética dos preços. 

2.3- Descrição por ITEM: 



 

 

  

 

Lote Item Descrição Unidade Quantidade mensal Quantidade para 12 meses

1

Prestação de serviços de IMPLANTAÇÃO DO 

SOFTWARE, de acordo com os prazos e 

especificações descritas no Termo de Referência.

Unidade 41 41

2

Prestação dos serviços de coleta, carga, 

armazenamento, tratamento e processamento de 

dados para controle dos convênios e contratos de 

repasse e monitoraramento dos programas  e 

respectivos chamamentos do governo federal 

relacionados à celebração de instrumentos dessa 

natureza, com a disponibilização de software na 

forma SaaS (Software as a Service).

Serviço/mês 41 492

1

 

* A prestação de serviços indicada no item 01 se dará de forma única e, portanto, mantém o mesmo 

quantitativo para 12 meses. A prestação indicada no item 02 se dará de forma mensal e, portanto, gerará o 

quantitativo anual indicado. 

 

III-  DETALHAMENTO DOS ITENS 

 

3.1- DA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE: 

Mínimo Máximo

0 5000 Unidade 22 22

5.001 10.000 Unidade 6 6

10.001 15.000 Unidade 4 4

15.001 20.000 Unidade 3 3

20.001 30.000 Unidade 1 1

30.001 50.000 Unidade 1 1

50.001 70.000 Unidade 1 1

70.001 100.000 Unidade 2 2

500.001 1.000.000 Unidade 1 1

Prestação de serviços de 

IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE, de 

acordo com os prazos e 

especificações descritas no Termo 

de Referência.

Descrição
Número de Habitantes (IBGE 2021) Unidade

(Serv. Único)

Quantidade 

CIMPAR

Quantidade 

Total

 

* A Implantação corresponde a disponibilidade do serviço, instalação, configuração, parametrização e treinamento de 

operadores para atuarem como multiplicadores da usabilidade e operação do sistema em cada um dos municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

3.2- DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL 

                      

Mínimo Máximo

0 5000 Mês 22 264

5.001 10.000 Mês 6 72

10.001 15.000 Mês 4 48

15.001 20.000 Mês 3 36

20.001 30.000 Mês 1 12

30.001 50.000 Mês 1 12

50.001 70.000 Mês 1 12

70.001 100.000 Mês 2 24

500.001 1.000.000 Mês 1 12

Quantidade 

Total

Prestação dos serviços de coleta, 

carga, armazenamento, tratamento 

e processamento de dados para 

controle dos convênios e contratos 

de repasse e monitoraramento dos 

programas  e respectivos 

chamamentos do governo federal 

relacionados à celebração de 

instrumentos dessa natureza, com 

a disponibilização de software na 

forma SaaS (Software as a 

Service).

Descrição
Número de Habitantes (IBGE 2021)

Unidade
Quantidade 

CIMPAR

 

 

3.3- DOS VALORES DE REFERÊNCIA  

 

ITEM  OBJETO  QUANT.  

MENSAL  

QUANT. 

PARA 12 

MESES 

PREÇO UNITÁ-

RIO DE REFE-

RÊNCIA  

1  Prestação de serviços de IMPLAN-

TAÇÃO DO SOFTWARE, de acor-

do com os prazos e especificações 

descritas no Termo de Referência. 

41 41 R$ 123.466,10  

2 Prestação dos serviços de coleta, 

carga, armazenamento, tratamento 

e processamento de dados para con-

trole dos convênios e contratos de 

repasse e monitoramento dos pro-

gramas e respectivos chamamentos 

do governo federal relacionados à 

celebração de instrumentos dessa 

natureza, com a disponibilização de 

software na forma SaaS (Software 

as a Service). 

41  492 R$  1.824.600,00  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

IV- CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

4.1- O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO por LOTE. 

4.2- Salienta-se que ao proceder o lançamento no sistema, o valor a ser  lançado é correspon-

dente ao ITEM. 

4.2-1. Registra-se que os serviços deverão ser prestados pelo período de 12 meses. Dessa forma, 

para apuração do total da proposta de preços referente ao item 02 do lote, deverá ser multiplicado o 

valor mensal por 12, e pela quantidade total por mês. 

4.2-1.1. Exemplo: O item 02 dispõe de 41 prestações de serviços no mês para o período de 

12 meses. Supondo um valor unitário de R$ 100,00/mês por 12 meses, teríamos: 

4.2-1.1.1. O cálculo seria 41 x R$ 100,00 x 12 meses = R$  49.200,00 (valor total anual). 

4.2-1.2. Quanto ao item 01, considerando tratar-se de prestação única (implantação de sof-

tware), a multiplicação deverá ser simples (valor da prestação x quantitativo). 

 

V- DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

5.1- Os serviços de que trata o objeto desta requisição se referem aos de coleta, carga, armazena-

mento, tratamento e processamento de dados para controle dos convênios e contratos de repasse e 

monitoramento dos programas e respectivos chamamentos do governo federal relacionados à cele-

bração de instrumentos dessa natureza. 

5.2- As informações deverão ser disponibilizadas pela empresa contratada através de software na 

forma SaaS (Software as a Service), com a entrega de no mínimo 04 acessos para cada órgão con-

tratante. 

5.3- Os dados disponibilizados deverão contemplar, minimante: 

 

5.3-1.  Módulo de controle de projetos para captação de recursos federais: 

▪ Disponibilização de informações sobre a publicação de novos editais (programas ou 

chamamentos), com o objetivo de fomentar a captação de recursos financeiros pela celebração de 

convênios e contratos de repasse que possam ser de interesse dos municípios consorciados; 

▪ Disponibilização de consulta dos recursos a serem destinados pelos  parlamentares 

provenientes das emendas individuais, de bancada e de relator geral, fornecendo a possibilidade de 

pesquisa por autor, partido e bancada estadual. 

 

5.3-2.  Módulo de controle das propostas, convênios e contratos de repasse: 

▪ Ferramenta para acompanhamento das tramitações de todas as propostas, convênios e 

contratos de repasse dos municípios consorciados junto à Plataforma Mais Brasil, devendo 



 

 

  

 

contemplar, minimamente a possibilidade de consulta por nº. do convênio, situação, ano e orgão. 

▪ Ferramenta para acompanhamento dos desembolsos e empenhos relativos aos convênios e 

contratos de repasse dos municípios consorciados junto à Plataforma Mais Brasil. 

▪ Integração ininterrupta entre os serviços e a Plataforma Mais Brasil, para identificação de 

tramitação ou prazo para cumprimento de exigências ou pendências; 

▪ Emissão de relatórios referentes as propostas, em formato “XLSX”, devendo contemplar, 

minimamente as colunas nº. da proposta, nome do parlamentar, objeto da proposta, situação da 

proposta, ano, orgão, dia fim da vigência da proposta, valor global, valor de contrapartida, e valor 

de repasse. 

▪ Emissão de relatórios referentes aos convênios e contratos de repasse em formato “XLSX”, 

devendo contemplar, minimamente as colunas nº. do convênio, nome do parlamentar, objeto da 

proposta, situação, ano, orgão, dia fim da vigência do convênio, dia limite da prestação de contas, 

valor global, valor de contrapartida, valor de repasse, valor empenhado, valor desembolsado e valor 

do saldo em conta. 

▪ Envio de notificações, por meio do sistema, sobre as propostas e instrumentos monitorados, 

com a identificação das atualizações ou tramitações das propostas, convênios ou contratos de 

repasse. 

 

5.3-3.  Módulo de gerenciamento de atividades: 

▪ Ferramenta visual que possibilite o gerenciamento de projetos, fluxos de trabalho e o 

monitoramento de tarefas. Para tanto, deve dispor de uma estrutura de representação visual de seus 

processos de fluxo de trabalho com status simples, em forma de colunas, de modo a possibilitar o 

gerenciamento das tarefas a partir da adoção da metodologia Kanban. 

▪ Os quadros de tarefas apresentados pela ferramenta, deverão possibilitar, minimamente:  

i) a criação de novas tarefas/subtarefas, de maneira que seja possível adicionar um ou mais 

membros como responsáveis pelo acompanhamento dos fluxos;  

ii) a anexação de arquivos e documentos para avaliação;  

iii) o controle dos processos, a partir da visualização das suas datas de início e vencimento; iv) a 

definição de rótulos de prioridade em cada um dos fluxos;  

v) a comunicação interna dos usuários, por meio de funcionalidades de comunicação, inclusão de 

anotações, observações e afins; 

 

 

 

 



 

 

  

 

VI- DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

6.1- Quanto à solução a ser empregada na execução dos serviços, inclui-se:  

6.1-1. Suporte Técnico remoto: A CONTRATADA é responsável por disponibilizar ainda assistên-

cia técnica com o fim de solucionar dúvidas relacionadas às funcionalidades da solução empregada 

ou apoio ao operador em sua utilização. Será provida pela equipe técnica da contratada, em horário 

comercial das 08:00 às 17:00 horas e de segunda a sexta-feira, a pedido da contratante.  

6.1-2. Manutenção: A CONTRATADA é responsável pela correção dos erros de funcionamento, 

além da disponibilização de atualizações e adequações da solução, com o objetivo de atender às 

mudanças exigidas pelo órgão normatizador. 

 

 

José Maria Novato 

Pres. CIMPAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Processo Licitatório n° 031/2022  

Pregão Presencial RP n° 012/2022  

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Ao CIMPAR. 

Atendendo ao processo 031/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a 

prestação dos serviços de coleta, carga, armazenamento, tratamento e processamento de dados para 

controle dos convênios e contratos de repasse e monitoraramento dos programas  e respectivos 

chamamentos do governo federal relacionados à celebração de instrumentos dessa natureza, com a 

disponibilização de software na forma SaaS (Software as a Service), de acordo com o Termo de 

Referência - Anexo 1, enviado a esta empresa, elaboro a seguinte proposta: 

ITEM 1 

Descrição 
N.de Habitantes 

Unidade 
Quant.  

CIMPAR 

Quant. 

Total 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total Mínimo Máximo 

Prestação de serviços de 

IMPLANTAÇÃO DO 

SOFTWARE, de acordo com 

os prazos e especificações 

descritas no Termo de 

Referência. 

0 5000 Unidade 22 22     

5.001 10.000 Unidade 6 6     

10.001 15.000 Unidade 4 4     

15.001 20.000 Unidade 3 3     

20.001 30.000 Unidade 1 1     

30.001 50.000 Unidade 1 1     

50.001 70.000 Unidade 1 1     

70.001 100.000 Unidade 2 2     

500.001 1.000.000 Unidade 1 1     

VALOR TOTAL DO ITEM   

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ITEM 2 

Descrição 
N.de Habitantes 

Unidade 
Quant.  

CIMPAR 

Quant. 

Total 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total Mínimo Máximo 

Prestação dos serviços de 

coleta, carga, armazenamento, 

tratamento e processamento 

de dados para controle dos 

convênios e contratos de 

repasse e monitoramento dos 

programas e respectivos 

chamamentos do governo 

federal relacionados à 
celebração de instrumentos 

dessa natureza, com a 

disponibilização de software 

na forma SaaS (Software as a 

Service). 

0 5000 Mês 22 264     

5.001 10.000 Mês 6 72     

10.001 15.000 Mês 4 48     

15.001 20.000 Mês 3 36     

20.001 30.000 Mês 1 12     

30.001 50.000 Mês 1 12     

50.001 70.000 Mês 1 12     

70.001 100.000 Mês 2 24     

500.001 1.000.000 Mês 1 12     

VALOR TOTAL DO ITEM   

 

VALOR TOTAL DO LOTE (SOMA ITEM 1 E ITEM 2): 

__________________________________ 

 

➢ Prazo de validade da presente proposta            ( ) dias da data 

estipulada para sua apresentação não inferior a 60 (Sessenta) dias. 

 

 

 

, de de 2022. 

 

 

_______________________________________________________ 
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ANEXO III 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Processo Licitatório n° 031/2022  

Pregão Presencial RP n° 012/2022 

A (nome da EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0000-00, com sede no endere-

ço_________________________, neste ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com qualifi-

cação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço)   

 , pelo presente instrumento, credencia procurador(es) o(a) Senhor(a) _(nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil), (Profissão e endereço)  , para participar das reuniões relativas ao 

processo licitatório acima referenciado (ou de forma genérica para licitações em geral), o qual está 

autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da EMPRESA, 

desistir e interpor recursos, assinar propostas comerciais, apresentar lances verbais, negociar preços 

e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 

quitação, rubricar documentos, assinar atas, contratos e praticar todos os atos necessários ao proce-

dimento licitatório, a que tudo dará por firme e valioso.  

Local e Data  

 

___________________________________________ 

Assinatura  

Observações: 

 

• Utilizar papel timbrado da licitante; 

• Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa; 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE 

SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 Processo Licitatório n° 031/2022 

 Pregão Presencial RP n°012/2022 

 

A (NOME DA EMPRESA), com sede no Endereço  , inscrita   no   CNPJ/MF   sob no  nº 

 , representada neste ato por seu procurador in fine assinado, devido ao inte-

resse em participar da licitação em epígrafe que se encontra autuada no processo administrativo 

acima indicado, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de servi-

ços de coleta, carga, armazenamento, tratamento e processamento de dados para controle de convê-

nios e contratos de repasse, monitoramento dos programas e respectivos chamamentos do governo 

federal relacionados à celebração de instrumentos dessa natureza, com a disponibilização de sof-

tware na forma SaaS (Software as a Service), conforme mencionado no Anexo I que é parte inte-

grante deste edital, observadas as especificações ali estabelecidas, para os municípios que compõem 

o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA – 

CIMPAR, promovida pelo CIMPAR, DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

a) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo 

Licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

b) Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância 

do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em seu quadro de 

pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou 

insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

   

Local e data 

 

 

 

 

 

(nome, RG, CPF, cargo e assinatura do representante legal) 

 

 

 

OBS.: Favor seguir este modelo da declaração na íntegra em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DA 

HABILITAÇÃO 

 

 

Processo Licitatório n° 031/2022 

Pregão Presencial RP n° 012/2022 

 

A (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-00, com sede no ende-

reço: ________________________, representada neste ato pelo(s) (diretores ou sócios, com quali-

ficação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), na condição 

de interessada em participar da licitação em epígrafe que se encontra autuada no processo adminis-

trativo indicado, cujo objeto trata-se da contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 

serviços de coleta, carga, armazenamento, tratamento e processamento de dados para controle de 

convênios e contratos de repasse, monitoramento dos programas e respectivos chamamentos do 

governo federal relacionados à celebração de instrumentos dessa natureza, com a disponibilização 

de software na forma SaaS (Software as a Service), conforme mencionado no Anexo I que é parte 

integrante deste edital, observadas as especificações ali estabelecidas, para os municípios que com-

põem o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAI-

BUNA – CIMPAR., promovida pelo CIMPAR, DECLARA, sob penas da Lei, QUE CUMPRE EM 

SUA PLENITUDE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 

Local e data. 

 

 

 

 

(Assinatura do Representante da Empresa) 

 

 

 
OBS.: Favor seguir este modelo da declaração na íntegra em papel timbrado da empresa. 
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      ANEXO VI 

               MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

Processo Licitatório n° 031/2022 

Pregão Presencial RP n° 012/2022 

 

 

        A (NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)______________________, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0000-00, por intermédio de seu representante     legal,   

o(a)    Srª.(a)  , portador do Documento de Identidade nº  e 

CPF nº 000.000.000-00, DECLARA, sob as penas    da    Lei,    que    cumpre    os    requisitos    

legais    para    qualificação como_____________________(incluir uma das condições da empresa, 

se é Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), nos termos da legislação vigente, 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/06, e que não está sujeita a quaisquer dos 

impedimentos previstos nos incisos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos artigos 42º a 49º da referida Lei. 

Local e data. 

 

 

 

 

 
(Assinatura do Representante da Empresa) 

 

 

 

 

 

OBS.: Favor seguir este modelo da declaração na íntegra em papel timbrado da empresa. 
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      ANEXO VII 

          Minuta de Ata de Registro de Preços nº  /___ 

Processo Licitatório n° 031/2022 

Pregão Presencial RP n° 012/2022 

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, Srª José Maria 

Novato, inscrito(a) no CPF sob o nº 529.658.566-68, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG-

SSP/MG; considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 

PRESENCIAL, nº  012/2022, realizado em __/__/2022, processo administrativo n.º 031/2022, 

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: 

 

DO OBJETO - A presente ata tem por objetivo o registro de preço para contratação de pessoa 

jurídica especializada na prestação de serviços de coleta, carga, armazenamento, tratamento e 

processamento de dados para controle de convênios e contratos de repasse, monitoramento dos 

programas e respectivos chamamentos do governo federal relacionados à celebração de 

instrumentos dessa natureza, com a disponibilização de software na forma SaaS (Software as a 

Service), 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. 

DO VALOR - Pelos serviços prestados o Contratante pagará ao Contratado uma única vez a 

importância prevista no item 1 referente implantação do software e mensalmente a importância 

prevista no item 2, conforme detalhamento abaixo: 

ITEM 1 

Descrição 
N.de Habitantes 

Unidade 
Quant.  

CIMPAR 

Quant. 

Total 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total Mínimo Máximo 

Prestação de serviços de 

IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE, 

de acordo com os prazos e 

especificações descritas no Termo de 

Referência. 

0 5000 Unidade 22 22     

5.001 10.000 Unidade 6 6     

10.001 15.000 Unidade 4 4     

15.001 20.000 Unidade 3 3     

20.001 30.000 Unidade 1 1     

30.001 50.000 Unidade 1 1     

50.001 70.000 Unidade 1 1     

70.001 100.000 Unidade 2 2     

500.001 1.000.000 Unidade 1 1     

VALOR TOTAL DO ITEM   
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ITEM 2 

Descrição 
N.de Habitantes 

Unidade 
Quant.  

CIMPAR 

Quant. 

Total 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total Mínimo Máximo 

Prestação dos serviços de coleta, 

carga, armazenamento, tratamento e 

processamento de dados para 

controle dos convênios e contratos 

de repasse e monitoramento dos 

programas e respectivos 

chamamentos do governo federal 

relacionados à celebração de 

instrumentos dessa natureza, com a 

disponibilização de software na 

forma SaaS (Software as a Service). 

0 5000 Mês 22 264     

5.001 10.000 Mês 6 72     

10.001 15.000 Mês 4 48     

15.001 20.000 Mês 3 36     

20.001 30.000 Mês 1 12     

30.001 50.000 Mês 1 12     

50.001 70.000 Mês 1 12     

70.001 100.000 Mês 2 24     

500.001 1.000.000 Mês 1 12     

VALOR TOTAL DO ITEM   

 

IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA: (...................) 

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) - 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. 

VALIDADE DA ATA - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua 

assinatura, não podendo ser prorrogada, salvo os contratos decorrentes, devidamente justificados e 

fundamentados, por cada contratante per si, face a natureza essencial e contínua do objeto desta 

ata.//  

REVISÃO E CANCELAMENTO - 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 havendo êxito 

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).  

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.  

 

CONDIÇÕES GERAIS - As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e 
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demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Contrato 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 .../..../2022. 

 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA – 

CIMPAR 

 

 

José Maria Novato 

Representante legal do órgão gerenciador 

 

 

Representante(s) legal(s) do(s) fornecedor(es) registrado(s) 

 

 

Leiriane Luma e Silva 

Pregoeira 
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ANEXO VIII  

MINUTA DE CONTRATO 

 

São partes neste contrato, através de seus representantes signatários, como CONTRATANTE  o  

MUNICÍPIO  DE  _______________/MG,  inscrito no CNPJ sob o no. 

_________________________, com endereço à 

____________________________________________________________, CEP ,    aqui    

representado    pelo Prefeito  Municipal, __________________ e,        como        CONTRATADO,    

a    [sociedade empresária     ............................................,     inscrita     no     CNPJ/MF     sob     o 

nº. ........................., sediada  na Rua/Av. .............................................., nº. .........., no Bairro 

...................., na Cidade de ......................., com o CEP. .............................., neste ato por seu(s) 

representante(s) legal(is), Srª(a). ................................, portador da  Carteira  de  Identidade  nº.  

......................., inscrito(a)  no  CPF/MF  sob  o nº ..............]  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa jurídica especializada na 

prestação de serviços de coleta, carga, armazenamento, tratamento e processamento de dados para 

controle de convênios e contratos de repasse, monitoramento dos programas e respectivos 

chamamentos do governo federal relacionados à celebração de instrumentos dessa natureza, com a 

disponibilização de software na forma SaaS (Software as a Service), 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. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: 

2.1- Pelos serviços prestados o Contratante pagará ao Contratado uma única vez a importância de 

R$ ___________ referente ao item de IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE e a importância mensal 

de R$ ______________, conforme item II do anexo I do Edital. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

A nota fiscal dos serviços prestados deverá ser apresentada na Prefeitura Municipal de _______ até 

o dia 25 de cada mês e o pagamento será efetuado até o 5º dia do mês subsequente. A nota fiscal 

deverá ser apresentada juntamente com as CND’s Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista e 

FGTS. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei, 

tendo como termo inicial a assinatura deste instrumento. O valor do contrato poderá ser reajustado 

calculado com base no IPCA, a cada período de 12 (doze) meses, no caso de haver prorrogações. 

 

CLÁUSULA QUINTA - REGIME LEGAL DA CONTRATAÇÃO E CLÁUSULAS 

COMPLEMENTARES 

O presente contrato rege-se pelas normas consubstanciadas nas Leis Federais nº. 

10.520/2002 e 8.666/93, complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais constantes da 

Licitação modalidade Pregão Presencial n°. 012/2022, homologada em    /    /        . 
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CLÁUSULA SEXTA - SECRETARIA COMPETENTE PARA FISCALIZAÇÃO,  

ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

É competente para pleno e total recebimento do objeto deste contrato, bem como a fiscalização do 

seu cumprimento, a Secretaria Municipal _____________. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A dotação orçamentária será conforme especificado abaixo, sendo facultado à Administração 

Pública Municipal modificá-la unilateralmente quando assim lhe convier. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES I – DO CONTRATADO: 

Constituem obrigações do Contratado: 

a) Cumprir fielmente as exigências deste Edital, de modo que os serviços sejam prestados de 

acordo com o Anexo I - Termo de Referência, sob pena de multa de 30% (trinta por cento) do 

valor da contratação. 

b) Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com 

os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, 

previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas, impostos e quaisquer outros que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 

c) Indenizar o CIMPAR por todo e qualquer dano decorrente da execução do objeto, direta ou 

indiretamente, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos. 

d) Cumprir os prazos previstos neste Edital. 

e) Manter-se durante toda a execução do contrato fiel às obrigações assumidas, com todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei no. 8.666/93 e no presente Edital. 

 

II - DO CONTRATANTE: 

Constituem obrigações da Contratante: 

a) Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação do serviço, 

fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 

b) Efetuar os pagamentos devidos ao Contratado nas condições estabelecidas. 

c) Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade do 

Contratado pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 

inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 

d) Rejeitar todo e qualquer serviço e em desconformidade com as especificações do Anexo I - 

Termo de Referência deste Edital. 

e) Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Importo Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 

incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título (CF/1988, artigo 158, I). 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

O contrato poderá ser rescindido unilateralmente, pela Administração, na ocorrência de quaisquer 

um dos motivos especificados nos artigos 77 e seguintes da Lei nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

10.1 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 
descumprimento contratual: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação do serviço, ou por atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30 o(trigésimo) dia, calculados sobre o valor 
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total do serviço constante da Nota de Empenho. 

b)  30% (trinta  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  contratação,  na  hipótese  do Contratado 

injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos 

de descumprimento contratual, quando o Município, em face da menor gravidade do fato e 

mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

 

10.2 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo Contratante. Se os valores não forem suficientes, a diferença  será  

descontada  da  garantia  prestada  ou  deverá  ser recolhida pelo Contratado no prazo máximo de 03 

(três) dias úteis a contar da aplicação da sanção. 

 

10.3 - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente 

com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após regular processo administrativo 

em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

10.4 - Ao Município caberá, também, na forma da Lei nº. 8.666/93, interpelar o contratado civil ou 

penalmente nos casos de descumprimento do presente instrumento contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos com fundamento na Lei nº. 8.666/93, cujas normas ficam 

incorporadas integralmente neste instrumento, ainda que não se faça menção expressa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

Qualquer modificação de forma qualitativa ou quantitativa, redução ou acréscimo do objeto ora 

contratado, bem como prorrogação de prazo poderá ser determinada pela Contratante, lavrando-se o 

respectivo termo, conforme os artigos 57, §1°, e 65 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

As partes contratantes elegem, para solução judicial de qualquer questão oriunda da presente 

contratação, o foro da Comarca de  _________________,  Estado  de  Minas Gerais, valendo esta 

cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha 

a ser. 

 

E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) 

vias de único teor e validade, para um só efeito legal. 

 

_________________(MG), ......... de .................................................. de   2022. 
 
_______________________________________ 
Contratante 
 
_______________________________________ 
Contratado 

Testemunhas 

_______________________________________ 

 
_______________________________________ 


