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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019  

 

Aos quatorze dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezenove, às Oito horas, na 

sala de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio 

devidamente nomeados pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do Decreto n. 2.131/2019, 

para o ato de Adesão a Registro de Preços para para Contratação de Empresa 

especializada de serviços de assessoria especializada, para Revisão de 

pagamentos efetuados pela administração municipal visando a possível 

identificação e recuperação de valores pagos a maior e/ou reduzir o saldo do 

endividamento e obrigações correntes, notadamente a recuperação das verbas 

indenizatórias e eventuais com base na decisão do Tema de repercussão geral 

163 e ainda conferência da alíquota GILRATE, para atender a Secretaria de 

Administração do Município de Pimenta/MG. Adesão à Ata de Registro de Preços nº 

003/2019 referente ao Pregão Presencial nº 006/2018. CISPAR- Consórcio Público 

Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto São Paranaíba), iniciado os 

trabalhos, foi realizado o cadastro da Empresa INSTITUTO TERRA DE MINAS, 

CNPJ: 05.770.170/0001-79, com sede na Rua Prefeito Alberto Cunha nº 62, Andar 02 

Sala 207, Centro, na cidade de Mateus Leme/MG, CEP: 35.670-000, representada pelo 

Sr. CLÁUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO, advogado, OAB nº 132291/MG, CPF: 

014.885.716-78, RG-5184892 SSP/MG,  detentora da Ata de Registro de Preços 

cadastrando, para tanto, as certidões e documentos obrigatórios, quais sejam:  a) 

Estatuto do Instituto e Alterações; b) Licença para localização e funcionamento; c) Prova 

de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; d) Certidão Negativa de Débitos 

Federais; e) Certificado de Regularidade do FGTS; f) Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas; g) Certidão Negativa de Débitos Municipais; h) Certidão Negativa de 

Débitos Estadual;  i) Certidão Negativa Civil e Criminal; j) Certidão Falência e 

Concordata; k) Certidão TCU, l) Certidão TRF 1ª região m) Certidão Negativa CAFIMP; 

n)  Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme inciso V, 

art. 27 da Lei 8.666/9, o)  Declaração de Inteiro Teor; p) Atestados de capacidade técnica. Foi 

registrado no SIAP a adesão gerando assim, no âmbito do município de Pimenta/MG, o 

Pregão nº 022/2019, Processo nº 034/2019. Registra-se que não foi possível conferir 

com o original a documentação, devido ter enviada por e-mail, a documentação foi 

retirada do processo Pregão Presencial nº 006/2018 adesão a Ata de Registro de 

Preços nº 003/2019.  
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Após a adesão registra-se nesta ata que o registro, o preço foram conforme se segue:  

 

FORNECEDOR: INSTITUTO TERRA DE MINAS 
 

Item ESPECIFICAÇÕES 

Remuneração/valor 

máximo previsto/ 

proposto para cada 

R$10,00 (dez reais) 

recuperados para o 

Município (R$) 

01 

 Revisão de pagamentos efetuados pela 

administração municipal visando a possível 

identificação e recuperação de valores pagos a 

maior e/ou reduzir o saldo do endividamento e 

obrigações correntes, notadamente a recuperação 

das verbas indenizatórias e eventuais com base na 

decisão do Tema de repercussão geral 163 e 

ainda conferência da alíquota GILRATE. 

R$1,30 

 

O Município aderi  a  Ata de Registro de Preços até o valor de R$119.600,00 (Cento 

e Dezenove Mil e Seiscentos Reais), sendo este o teto máximo de pagamento pelos 

serviços, o que representa 13% (treze por cento), do valor estimado da recuperação  

concernente as verbas indenizatórias e eventuais no valor de R$922.568,56 

(Novecentos e Vinte e Dois Mil Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta 

e Seis centavos), com base na decisão do Tema de repercussão geral 163 e ainda 

conferencia da alíquota GILRATE. Foi realizado também, a validação das Certidões 

online. Em sendo assim, a pretensão em formalizar o contrato mediante a adesão da ata 

de registro de preços é medida que se amolda na legislação correlata, sendo que está 

presente a vantajosidade da contratação, a adesão da ata de registro de preços é medida 

imperativa. Ato contínuo, o processo será encaminhado à Procuradoria Municipal, para, 

nos termos do Art. 38, Parágrafo Único da Lei 8.666/93, emita o competente Parecer 

Jurídico. Em seguida, encaminha-se à autoridade competente para que se proceda à 

homologação. Em nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão, lavrando-

se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por quem de direito. 


