
Serviço Autonomo de gua e Esgoto 

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2017 DA CODANORTE 
(Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas) 

PREGÃO PRESENCIAL DE RESTRO DE PREÇOIS N° 002/2017 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 002/2017 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de administração, 
gerenciamento e controle do manutenção preventiva e corretivo, fornecimento de 
peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema 
informatizado e integrado para gestão de frota, por meio de internet, através 
de rede de estabelecimentos credenciados, mediante a utilização de sistema 
informatizado e de recursos tecnológicos para atender a frota automotiva do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Piumhi -M6. 

FORNECEDOR: 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA_ 

PASTA N° O1 
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SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE 
FROTAS 

Ao Senhor 
ODÉCIO DA SILVA MELO 
Diretor Executivo do SAAE de Piumhi 

Prezado Diretor: 

O SAAE tem enfrentado grandes dificuldades na manutenção de sua 
frota, com o atual modelo de licitação adotada. 

A modalidade maior desconto sobre a tabela do fabricante, não nos 
possibilita um real controle sobre os preços pagos aos fornecedores, bem como, da 
qualidade das peças fornecidas. 

Por outro lado, igualmente dificultosa a fiscalização e a eficiência na 
prestação de serviços, pois na maioria das vezes, o fornecedor da peça é um e o 
prestador do serviço é outro, demandando para a execução do serviço, a chegada 
das peças, muitas vezes vindas de outras cidades. 

Dessa forma, como meio de tornar mais eficaz a manutenção dos 
veículos com redução de custos, tomamos a liberdade de sugerir o sistema de 
gerenciamento de frotas por meio de sistema informatizado, centralizando o 
gerenciamento em uma só empresa. 

Esse modelo vem sendo utilizado há algum tempo por diversos órgãos 
do Governo Federal e Estadual, mostrando a solução mais acertada para a 

Administração. 

O que se sabe é que essa prática garante à Administração, pelo 
menos: 

a) Eficiência na prestação dos serviços: gerenciamento de manutenção 
de frota por empresa especializada; 

b) Padronização dos serviços; S/f 
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c) Realização das manutenções e reparos com celeridade, não 
ensejando retardamento nos serviços públicos em decorrência de reparos de 
veículos e máquinas. 

É importante destacar ainda outra característica desse modelo de 

contratação: a Administração Pública vincula apenas com a gerenciadora da frota e 
não aos fornecedores de peças e prestadores de serviços de mão-de-obra, 
porquanto, estes últimos serão credenciados e selecionados pela empresa 
gerenciadora para atuação em cada demanda do órgão público. 

Para fins de estimativa do valor da contratação, apresentamos a 

demanda de acordo com as necessidades do SAAE, nos termos das planilhas em 
anexo. 

No aguardo de seu apreço, subscrevemos. 

Piumhi, 25 de julho de 2017. 

Sônia Roseni Costa 
Chefe da Seção de Patrimônio, Material e Transporte 

ñ d¡ son José Pereira 

Chefe da Seção de Redes, Ramais e Elevatórias 
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CUSTOS ESTIMADOS PARA PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA 
PERIODO DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
002/2017 QUE ENCERRA EM 27/03/2018. 

Valor total estimado para Valor da prestação de 
fornecimento parcelado de peças serviços de manutenção 
automotivas originais novas geral preventiva e corretiva 
primeiro uso necessárias para da frota de veículos do SAAE 
manutenção da frota de veículos da 
autarquia SAAE Piumhi-MG Peças 

de Piumh-MG 

R$ 80.000,00 R$ 60.000,00 

VALOR TOTAL: R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais) 
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RELAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS] MOTOS 

VEÍCULOS MARCA FORD- LINHA PESADA 
ITEM PLACA VEÍCULO ANO 

1 GNA_6291 caminhao/coberta diesel Ford/F4000, 03,50t/089cv 02 portas, O3 1389 
passageiros 

2 HMWOIZB Caminhao/C aberta, diesel, Ford/F4000 Cioato Steel, O3,90T/141CV, 2003 
04 portas, cabine dupla, 05 passageiros, direção hidráulica 
Caminhão/ C aberta, diesel, Ford/F350 CD, 01,82T/2DCV, ar 

3 HLF1776 condicionado, 04 portas, cabine dupla, direção hidráulica, 05 2009 
passageiros 
Caminhão [basculante Ford Cargo 1519 B, diesel 09,33T/189CV, 02 

4 HMF_ 7500 portas, 03 passageiro, direção hidráulica 2013 

5 PXF-7018 Caminhão/ c aberta, diesel F4000, 04 portas, direção hidráulica 2015 

EQUIPAMENTO MARCA FIATALLIS - LINHA PESADA 
ITEM PLACA RETORESCAVADEIRA ANO 

1 - Retroescavadeira FIATALLIS, modelo FB-BOA 4x4 2005 
2 - Retroescavadeira NEW HOLLAND, modelo B110 2016 

VEÍCULOS MARCA VOLKSWAGEN - LINHA LEVE 
ITEM PLACA VEICULO ANO 

caminhonete Volkswagen Amarok Highline CD2.0 16v TDI 4 x 4, 
1 0133-5693 01,01T/180CV, Flex, 05 passageiros, direção hidráulica, ar 2012 

condicionado 

2 PUT-BSOO VW Saveiro Trendline 1.6 t.Flex 8V CE 2015 

VEÍCULOS MARCA FIAT - LINHA LEVE 
ITEM PLACA VEICULO ANO 

caminhonete Fiat Strada Adventure 1.811,8 Iocker flex CD, 
1 “E2777 00,65T/114CV, 02 portas, 04 passageiros, direção hidáulica 2010 

caminhonete Fiat Strada Adventure 1.8/1.8 locker flex CD, 
2 HLF2778 00,65T/114CV, 02 portas, 04 passageiros, direção hidáulica 2010 

MOTOCICLETAS MARCA HONDA 
ITEM PLACA MOTOCILCETAS ANO 

l HLV-0128 Motocicleta Honda /NXR150 BROS ESD, gasolina, 02 L/149CC 2009 
2 HLV-0129 Motocicleta Honda /NXR15O BROS ESD, gasolina, O2 L/149CC 2009 
3 HLV-013O Motocicleta Honda /NXR150 BROS ESD, gasolina, O2 L/149CC 2009 

4 PVW-9646 Motocicleta Honda /NXR160 BROS ESD, gasolina, 02 L/149CC 2015 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
gerenciamento, controle e intermediação no fornecimento de peças e prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva para atender a frota de veículos e 
máquinas do SAAE em rede especializada de serviços mediante implantação de 
sistema informatizado, no quantitativo abaixo relacionado e especificado: 

Valor total estimado para Valor da prestação de 
fornecimento parcelado de peças serviços de manutenção 
automotivas originais novas geral preventiva e 
primeiro uso necessárias para corretiva da frota de 
manutenção da frota de veiculos 
da autarquia SAAE Piumhi-MG Peças 

veículos do SAAE de Piumh- 
MG 

R$ 80.000,00 R$ 60.000,00 

VALOR TOTAL: RS 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais) 

1.2. Os valores estimados foram calculados com base nas despesas empenhadas 
nos exercícios anteriores para o seguimento em questão, tendo em conta que a frota 
desta Autarquia é composta dos seguintes veiculos e máquinas: 

VEÍCULOS MARCA FORD- LINHA PESADA 
ITEM PLACA VEICULO ANO 

1 GNA_6291 Caminhão/c.aberta . diesel Ford/F4000, U3,50t/089cv 02 1'9B9 
portas, 03 passageiros 
Caminhão/C aberta, diesel, Ford/F4000 Cioato Steel, 

2 HMN-0128 03,9OT/14lCV, O4 portas, cabine dupla, 05 passageiros, 2003 
direção hidráulica 
Caminhão/ C aberta, diesel, Ford/F35O CD, 0l,82T/ZOCV, ar 

3 HLF1776 condicionado, 04 portas, cabine dupla, direção hidráulica, 2009 

O5 passageiros 
Caminhão /basculante Ford Cargo 1519 B, diesel - . . h . _ . 2 

4- HMF 7500 09,33T/189CV, 02 portas, 03 passageiro, direçao hidraulica O13 

5 PXF_7O18 Caminhão/ c aberta, diesel F4000, D4 portas, direção 2015 hidraulica 

EQUIPAMENTO MARCA FIATALLIS - LINHA PESADA 
ITEM PLACA RETORESCAYADEIRA ANO 

1 - Retroescavadeira FIATALLIS, modelo FB-80.4 4x4 2005 
2 - Retroescavadeira NEW HOLLAND, modelo B110 2016 

*i 
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VEÍCULOS MARCA VOLKSWAGEN - LINHA LEVE 
ITEM PLACA VEICULO ANO 

Caminhonete Volkswagen AmarokHighline CD2.0 16v TDI 4 x 4, 
1 DPB-5693 0l,D1T/IBOCV, Flex, 05 passageiros, direção hidráulica, ar 2012 

condicionado 
2 PUT-8500 VW Saveiro Trendline 1.6 t.Flex 8V CE 2015 

VEICULOS MARCA FIAT - LINHA LEVE 
I TEM PLACA VE ICULO ANO 

caminhonete Fiat Strada Adventure l.8/1.8 lockerflex CD, l HLWTW 00,65T/1l4CV, O2 portas, 04 passageiros, direção hidáulica 2010 

caminhonete Fiat Strada Adventure 1.8/1.8 lockerflex CD 7 . . . , . ' 2 HLFN a 00,65T/114CV, O2 portas, 04 passageiros, direção hidaulica 2010 

MOTOCICLETAS MARCA HONDA 
ITEM PLACA MOTOCILCETAS ANO 

l HLV-0l28 Motocicleta Honda /NXRlSO BROS ESD, gasolina, 02 L/149CC 2009 
2 HLV-0129 Motocicleta Honda /NXRlSO BROS ESD, gasolina, 02 L/149CC 2009 
3 HLV-0130 Motocicleta Honda /NXR150 BROS BSD, gasolina, 02 L/l49CC 2009 

4 PVW-9646 Motocicleta Honda /NXRISO BROS ESD, gasolina, 02 L/149CC 2015 

2. DEFINIÇÃOIINFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

2.1. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi, frota composta por veículos e 
máquinas destinada a suprir a demanda dos serviços de administração, 
abastecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário. 

2.2. Regime de Execução: empreitada por preço unitário por peça adquirida ou 

serviço executado 

2.3. Valor agrupado: sim compreende a taxa de administração e a aquisição de 
peças e prestação de serviços de manutenção da frota. 

2.4. Justificativa do agrupamento: itens interligados e interdependentes (peças, 
serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veiculos e máquinas e sistema 
de gerenciamento e controle de frota). O não agrupamento causaria prejuizo ao 
conjunto. Os serviços devem ser interligados sob um único objeto e mesma 
coordenação, não se enquadrando na Súmula TCU n. 247120071. 

!Súmula 247. É obrigatória a admissão da aajiudicação por item e não por preço global, nos editais das 
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e aiienações, cujo objeto seja divisível, desde que não 
haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de 

propiciar a ampla participação de Iicitanies que, embora não dispondo de capa7dâ para a execução, 
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2.5. Tipo de licitação: menor taxa administrativa 

2.6. ExcIusividadeIBeneficio MEIEPP (art. 48, LC 12312006): não é aplicável. Pela 

peculiaridade dos serviços contratados e pelo número reduzido de empresas que 
atuam no mercado regional nos termos do art. 49 da LC 123/2006, esta licitação não 

é de participação exclusiva de Mês e EPPs. 

2.7. Condição do serviçolbem comum: serviço comum. Os serviços de 
gerenciamento, controle e fornecimento de peças e serviços de manutenção dos 
veículos frota, mediante a implantação de sistema informatizado de monitoramento 
de frota, caracterizam-se como serviços comuns, pois têm o padrão de desempenho 
de qualidade objetivamente definidos neste Termo de Referência, como estabelece 
a legislação pertinente,- Lei n. 10.520/2002 e Decreto n. 3.555/2000. 

2.8. Contato do responsável: Quaisquer esclarecimentos que se façam 
necessários poderão ser prestados pela Seção de Patrimônio, Material e Transporte, 
na sede administrativa desta autarquia ou pelo telefone (37) 3371-1332 - email: 

Iicitações@saaegiumhi.com.br. 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1. A contratação justifica-se em virtude da necessidade de suprir os veiculos e 

máquinas componentes da frota do SAAE das condições necessárias ao 
desempenho das funções atribuídas a essa Autarquia. A disponibilidade de uma 
rede de casas de peças e oficinas especializadas que atendam em tempo hábil a 

toda frota é imprescindível ao atendimento destas atribuições, assegurando o 

perfeito funcionamento e conservação dos veículos. 

3.2. A decisão na escolha por este modelo de contratação considera as vantagens 
decorrentes da melhor gestão e controle das despesas com a frota de veículos, 
gerando expectativas de redução de custos que envolvam a manutenção corretiva e 
preventiva da frota, por meio de relatórios gerenciais e da possibilidade de definir 
parâmetros de utilização e restrições diferenciadas, relacionadas aos veículos e 

usuarios. 

3.3. Com a implantação do sistema proposto, é possível almejar o alcance das 

seguintes vantagens: 

fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam faze-Io com relação a itens ou unidades autônomas, 

devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibiiidade. 
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a) aplicação em todos os veiculos da frota do SAAE, eliminando nesse caso, 
o uso de contratos individualizados com determinada oficina em razão do fabricante 

do veiculo; 

b) extensão do mercado fornecedor, possibilitando o acesso a uma rede de 
compras e serviços dispersa não só no Município, como também, regional; 

c) simplificação dos procedimentos e das rotinas de controle das aquisições 
de peças e contratações de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos 
veículos, do sistema manual para informatizado, proporcionando agilidade nos 
procedimentos, obtenção de informações da frota em tempo hábil, via internet, para 

tomada de decisões corretivas; 

d) redução dos procedimentos administrativos da Seção de Patrimônio, 
Material e Transporte, aumentando a transparência e a precisão de informações; 

e) modernização dos controles e redução do tempo de compilação e análise 

de dados; 

f) disponibilidade de um sistema de dados confiável, que facilita o controle e a 

fiscalização interna e externa. 

4. FUNDAMENTO LEGAL 

4.1. A contratação em tela, objeto deste Termo de Referência, tem amparo na Lei 
10.520/2002, Lei complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2007, Lei n° 8.666/93, 
e suas alterações posteriores, e subsidiariamente as disposições do Decreto 3.555, 
de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos 3.693, de 20/12/2000 e 3.784, de 
06/04/2001, bem como as condições estabelecidas neste termo de referência. 

5. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SISTEMA 

5.1. A obrigação principal não se restringe à aquisição pura e simples de peças e 
serviços mecânicos, a exemplo do que ocorre na contratação direta com as oficinas 
do ramo. No sistema de gerenciamento de frotas não é a Administração que contrata 
o fornecimento com as oficinas e casas de peças. A relação que se firma é entre o 

administrador do sistema e as oficinas que fornecerão as peças e prestarão os 
serviços de manutenção corretiva e preventiva. A empresa atuará na intermediação 
dos serviços de manutenção, responsabilizando-se, ainda, pelas atividades de 
gestão e controle da frota. O sistema visa promover a otimização, padronização e 

V( 
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racionalização na administração da frota de veículos do SAAE, na manutenção 
preventiva e corretiva dos veiculos em rede especializada no ramo de atividade, 
com sistema informatizado e em caráter contínuo e ininterrupto. 

5.2. A implementação do sistema possibilita o gerenciamento informatizado dos 
veiculos do SAAE, compreendendo a implantação e gestão de um sistema 
tecnológico específico com metodologia e controle , viabilizando o monitoramento 
das manutenções dos veiculos e a fiscalização financeira e operacional do processo, 

em caráter continuo, contemplando: 

a) Rede de prestadores para o fornecimento de peças e serviços de manutenção, 
cobrindo a demanda do SAAE, todos os dias da semana, credenciando 
estabelecimentos idõneos, destinados aos diversos tipos de marcas e modelos dos 

veiculos do SAAE; 

b) implantação de sistema integrado com uso de tecnologia de identificação 
eletrônica e senhas de acesso, visando à execução e controle eficientes do 

fornecimento; 

c) informatização dos controles a partir de sistema integrado, possibilitando o 
lançamento de dados, com a emissão dos relatórios financeiros, operacionais e 
gerenciais, e assim, permitindo o controle total dos gastos com manutenção da frota; 

5.3. Disponibilidade de informações que possibilitam o gerenciamento e 
administração de frota de veiculos, voltada à manutenção preventiva e corretiva; 

5.4. A importância da aplicação do sistema de gerenciamento de frota para atender 
os veiculos oficiais é avalizada pelo entendimento expresso pelo TCU - Tribunal de 
Contas da União, por meio do Acórdão 2731/2009 (voto do Ministro revisor - 
AROLDO CEDRAZ) - Plenário, que se manifestou no seguinte sentido: 

"4. Por ta! motivo, é adequado o uso do valor da taxa de administração como 
critério de julgamento. Não se trata, aliás, de nenhuma inovação, já que tai 
sistemática têm sido rotineiramente empregadas - sem qualquer critica desta 
Corte sob este aspecto, friso - em licitações para contratação de serviços de 
gerenciamento em que o contratado não e' o fornecedor direto do bem ou 
serviço fina¡ demandado pela administração. 
5. É o caso, por exemplo, dos certames para contratação de serviço de 
fornecimento de passagens aéreas, em que as agências de viagens, que não 
são as fornecedoras do serviço de transporte aéreo demandado pelo poder 

Yi 



Serviço Autónomo de Água e Esgoto 
Iicitacoes@saaep¡umhi.connbrwwwsaaepiumhimom.br CNPJ: 23.782.816i000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 2.11 - 37925-000 PlUMHl/MG 4 Telefax 37-3371-1332 

público, são selecionadas com base no valor da taxa de administração que 

cobram. 
6. O mesmo ocorre com o fornecimento de combustiveis ou de vales 

refeições, em que idêntico critério de julgamento é empregado e o entregador 
finai do produto demandado não é o distribuidor de combustiveis ou a 

empresa de vales, mas o posto de gasolina ou o restaurante credenciado em 
que o abastecimento de cada veicuio e consumo de cada refeição e feito. 
7. Esta similitude com outros tipos de certame afasta a segunda crítica feita o 

modelo, a de que não haveria definição precisa do valor total do contrato e os 
preços a serem praticados pelo fornecedor final do bem demandado. Tais 
peculiaridades, entretanto, também ocorrem nos contratos de fornecimento de 
passagens aéreas e de combustiveis e as dificuldades delas decorrentes são 

sanadas pela utilização de valores estimados, prática que este Tribunal tem 
rotineiramente admitido e que se repete no certame em foco. 

“23. O novo modelo adotado é urna tentativa de solucionar tais dificuldades. 

Além das prováveis reduções de custos dos serviços -já obtidas em contratos 
de fornecimentos de outros tipos de produtos onde foi adotada a sistemática 
inovadora, conforme apontado nos autos - haverá redução de custos 
administrativos do DPF com controle da manutenção dos veículos, além de 
implementação de avanços gerenciais que favorecerão uma melhor gestão da 

frota, com reflexos positivos sobre as ações policiais. 
24. Além disso, estaria sendo resolvido o problema do frequente e 
inadequado uso de suprimentos de fundos que tem caracterizado o atual 

modelo. 
25. Corn tais mudanças, estaria atendido, assim, também o princípio da 

eficiência. 
26. Registro, ainda, que o modelo em discussão assemelha-se à chamada 
quaiteirização, procedimento em que a gestão de um serviço já terceirizado - 

no caso concreto, a manutenção de veículos - é entregue a uma quarta 
entidade incumbida de gerenciar a atuação dos terceirizados - na situação em 

foco, o administrador da manutenção. 
27. Trata-se de uma prática bastante disseminada no mercado privado, cuja 
adoção no âmbito da administração é salutar, pois demonstra empenho em 
modernizar métodos arcaicos, ineficientes e burocráticos de gestão e, com 
isso, melhorar o desempenho dos órgãos e entidades públicos. 
28. Assim, por se tratar de inovação, que, em tese, está em consonância com 
normas e principios que regem as licitações e a atuação dos agentes 
públicos, creio que esta Corte, no desempenho do papel de indutora de 
aprimoramento da gestão pública que tem pautado a atuação dos órgãos de 
controle no mundo moderno, deve abster-se de inibir o prosseguimento da 

tentativa de inovação em análise". 

5.5. complementa esse entendimento o voto do Ministro relator ~ MARCOS 

BEMQUERER COSTA: W 
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“'26, Dessa forma, creio que a implementação do procedimento adotado pela 
Polícia Federal guarda correlação com o princípio da eficiência, que, sob o 

escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello representa uma faceta de um 
principio mais amplo tratado no Direito italiano, qual seja, o principio da "boa 
administração". Este último, na doutrina de Guido Falzone, consiste em 
desenvolver a atividade administrativa "do modo mais congruente, mais 
oportuno e mais adequado aos fins a serem alcançados, graças à escolha 
dos meios e da ocasião de utiliza-los, concebíveis como os mais idôneos para 
tanto." (in ll Dovere di Buona Amministrazione, Milão, Giuffré, Ed., 1953, p. 

64)". 

5.6. Nessa linha, foi publicada matéria sobre o assunto na Revista do TCU Brasil 
ano 41 n° 116 - Setembro a Dezembro de 2009 - Pag 96-97, link - 

httpzllportal2.tcu.qov.brlporta|IplsIportalldocsl2057622.PDF: 

“17. O gerenciamento do fornecimento de combustíveis A contratação de 
empresa gerenciadora do fornecimento de combustiveis independe da 
contratação de empresa especializada no gerenciamento da manutenção 
preventiva e corretiva de veículos, contudo segue os mesmos moldes desta, 
ou seja, a Administração transfere à empresa especializada, vencedora da 
licitação, o gerenciamento informatizado do fornecimento de combustíveis 
para abastecimento de sua frota, por meio de rede credenciada de postos de 
abastecimento localizados em âmbito estadual, regional ou nacional. Na 

prática, o agente público autorizado efetua o abastecimento de veiculo em 
qualquer dos postos credenciados pela empresa gerenciadora, por meio da 
utilização de um cartão magnético, obrigando-se esta última a apresentar 
relatórios de gastos (consumo), preços praticados, identificação do usuário e 
dos postos de combustiveis fornecedores. A contratação tradicional, ou seja, 
de um único posto de combustível, vencedor da licitação, obriga a 
Administração contratante a efetuar o abastecimento de seus veiculos no 
âmbito exclusivo desse estabelecimento. 
O modelo de contratação de empresa gerenciadora possibilita que uma rede 
de postos credenciados em várias localidades atenda à demanda da 
Administração, onde a necessidade surgir, evitando-se o uso de suprimento 

de fundos, sujeito a excessos e impropriedades. 
No campo da economicidade, a contratação de empresa de gerenciamento 
do fornecimento de combustiveis pode ter sua duração estendida para alem 
do exercicio financeiro, afastando, com isso, a necessidade de realizar-se 
licitação a cada exercicio financeiro para a aquisição de combustiveis, 
segundo a regra do art. 57, caput, da Lei n° 8.666/93. É que o contrato de 
gerenciamento, cuja natureza é a de prestação de serviços, reitere-se, 
permite que sua duração ultrapasse o exercício financeiro, podendo atingir o 

limite de 60 (sessenta) meses, desde que comprovada a vantagem 

econômica das possíveis prorrogações. 
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O Tribunal de Contas da União anotou, acerca da economicidade gerada na 
contratação de empresa gerenciadora de combustiveis, que [...] o documento 
elaborado pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (fls. 304/315, v. 1), versando sobre o uso 
do sistema de gerenciamento de frota do DPF no abastecimento de 
combustíveis - embora de objeto diverso ao que ora se analisa (manutenção) 
-, assinala um potencial de redução de gastos da ordem de R$ 1,76 milhão 
por ano (grifo não consta do original), o que, ao sentir do [...] tornam otimistas 
as expectativas quanto à diminuição de custos pela implementação de tal 
sistema de gerenciamento para manutenção de veiculos (Acórdão n” 

2731/2009, Plenário)." 

6. DOS PREÇOS E DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. A licitante vencedora será aquela que apresentar o menor percentual de 
cobrança sobre o valor de referência da previsão de gastos na manutenção 
preventiva e corretiva da frota - MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. 

7- DO MONITORAMENTO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS 

7.1. Atendendo ao principio da economicidade, que deve nortear as ações da 
Administração Pública, a empresa contratada deverá disponibilizar por meio do 
sistema de gerenciamento de frota, uma fonte de pesquisa dos preços praticados 
pela rede credenciada, com a finalidade de orientar os serviços mecânicos e a 

aquisição de peças dos veículos do contratante pelo critério do menor preço. 

Piumhi, 27 de agosto de 2017. 

  
Maria das Gr :A er erra Barros Goulart 
Pregoeira ..--  ' n. 05/2017 

Sônia Rosem Costa 
Chefe da Seção de Patrimônio, Material e Transporte 

.n “ José Pereira 
Chefe da Seção de Redes, Ramais e Elevatórias 
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PORTARiA-SAAE-PiU-Êilõ! 201 7 

“DESIGNA PREGOÉiRO e NOMEIA eogipe os 
APOEO PARÁ: ATUAREM NAS LICiTAÇOES, NA 
mODAyDADE PREGÃO PRESENCiAL e 
PREGAO PRE$ENCIAL NO REGiSTRO oe 
PREÇOS, NÕ§PERÍOD0 DE JANEiRo DE 2917 A 
DEZEMBRO  oe 2017 e DA ÓUTRÂS 

PROVIDÊNCIAS." 

O Diretor Executivo do Serviço de ;ÊÁgua e Esgoto de Piumhi, Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições legais que ihefê confere a Resoiução n** 127/2018 
de 710712016, criada peio Comitê Técnico e Admihistrativo do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Piumhi, Minas Gerais, com o obietivo de implementar a 
modalidade de iicitaçâo do tipo PREGÃO PRESENCIAL E PREGAO PRESENCML 
NO REGISTRO DE PREÇOS, reguiamentada petit) Decreto Municipai n° 2138712010 
(institui o Pregão), e Resoiução 11812013 (instituiêo Sistema de Registro de Preços), 
em cumprimento a Le¡ Federai n° 10.520/2002, subsidiariamente a Lei 81566193. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar, para exercer a atribuições iegaie de Pregoeiro na 
reaiizagão de compras na modalidade de licitação tipo PREGAO PRESENCML E 
PREGAO PRESENCIAL NO REGiSTRO DE PREÇOS, e servidora púbiice de 
carreira do SAAE de Piumhi-MG Maria das Graças Ferreira Barros Goulart, por 
meio de disputa justa entre os interessados. a eompra mais econômica, segura e 
eficiente para o SAAE de Piumhi-MG.  

Art. 2° -› Como equipe de apoio ficam nomea intes servidores:  QÊÔSERÊÊÊÊÍÉOM °  _  Aun QUIVADO NESTA 
Titulares : 5 RQUM- 
- Maria Luciana Goulart de Castro  piuMHL í FMM” ' M 

- Sônia Roseni Costa :à 

- Ailton Francisco Figueiredo 

   lrícv.g;p,g-.,_-,*__ 

Art. 3° ~ As servidores acima designadas, quando convocadas deverão 
apresentaose á Pregoeira para atuarem nas sessões, dos pregões, no dia e hora 
marcados. 5' 

Art. 4° ›- A Pregoeiro e sua equipe de apoio realizarão as seguintes atividades: 

i - O credenciamento dos interessados;  
li ~ O recebimento dos enveiopes das propostas de preços e da documentação de 

habilitação; 
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IH - A abertura dos envelopes das propostas: de preços, o seu exame e a 
cíassiíicação das propostas; '1 

IV- A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou 
tanoe de menor preço; g 

V - A abertura dos enveiopes de documentos de habilitação; 
Vi ~ A adjudicação da proposta de menor preço;  
Vi! ~ A eiaboração da ata; 1 

van - A condução dos trabathos da equipe de apoio; 
EX ~ O recebimento, exame e o parecer sobre os recursos; 
X - O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adrudioação, à 
autoridade competente para fins de homologação¡ 

 

Art. 5° » O mandato dos servidores ao§ma nomeados terá vigência até 
31/dezembrol2017, possibiíitada a recondução. ' 

Art. 6° - Os servidores nomeados djesempenharão suas atribuições 
concomitantes com as de seus respectivos cargos: e funções. 

Art. 7° - Registre-se, publique-se e cumprafse. 

Piumhi-MG, 02 de janeiro de 2017. 

't 

Eng. ooácao DA szLvÍA MELO 
Diretor Executivo doj SAAE 

camfàncamos Pam runs o: cv ' Ínmmé? . ..J 
ÀO 0$P0$TO NO ÀRTIGO 72 DA -.t- :JRGÀMÉGA 

Munscrar o a _=, Que¡ Ago  
  _ousou 

 s. naasoarsnãoro ÀDMÍNESTÊAHVO 
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DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 



=u¡=; MiNAS GERAIS 

MUNICÍPIO: PIUMHI  
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO ORÇÊSQENTO  

CODIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZAOE 

L AUTARQUIA MUNICIPAL 7.850.000,00 
,;.Ç1 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 7.550.000,00 

3 C1 01 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 7.850.000,00 
;T Saneamento 7.725.000,00 
;7.122 Administracao Geral 1.615.000,00 
;7.l22.0021 Administração 1.595.000,00 

17.l22.002l.1056 CONSTRUÇÃO AMEL.REF.EDIFICAÇAO ADMIN 25.000,00 
4.4.90.51.00 878 Obras e Instalações 25.000,00 

1.00.00 Recursos Ordinárias ;v 14 25.000,00 3.7.3.22.002l.2165 MANUIHSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ...j/j  ” 1.570.000, oo 

à' 3.l.90.04.00 879 Contratação por Tempo Determinado 130.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinárias 130.000,00 

,/70 3.1.90.11.00 880 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 550.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinárias 550.000,00 

3.1.90.13.00 881 Obrigações Patronais 157.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinárias 157.000,00 

3.1.90.16.00 882 Outras Despesas Variáveis ~Pessoal Civil 13.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinárias 13.000,00 

3.3.90.14.00 883 Diárias - Pessoal Civil 14.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinárias 14.000,00 

3.3.90.30.00 884 Material de Consumo 100.000,00 

1.00.00 Recursos Ordinárias 100.000,00 
3.3.90.32.00 885 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 8.000,00 

1.00.00 Recursos Ordinárias 8.000,00 
3.3.90.33.00 886 Passagens e Despesas com Locomoção 5_000,0U 

1.00.00 Recursos Ordinárias 5.000,00 
3.3.90.35.00 887 Serviços de Consultoria 20.000,00 

1.00.00 Recursos Ordinárias 20.000,00 
r-N 3.3.90.36.00 888 Outros Serviços Terceiros~ Pessoa Física 5.000,00 

1.00.00 Recursos Ordinárias ' 5.000,00 
3_3.90.37.00 889 Locação de Mão~de-obra 1.000,00 

1.00.00 Recursos Ordinárias 1.000,00 
3.3.90.39.00 890 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 486.000,00 

1.00.00 Recursos Ordinárias 486.000,00 
3 3.90 92.00 891 Despesas de Exercícios Anteriores 1_0o0,oo 

1.00.00 Recursos Ordinárias 1.000,00 
3.3.90.93.00 892 Indenizações e Restituições 10_oo0,oo 

1.00.00 Recursos Ordinárias 10_00g,gg 
4.4.90.52.00 893 Equipamento e Material Permanente 70.000,00 

1.00.00 Recursos Ordinárias 70.000,00 
;7.122.0022 Consorcio Publico de Saneamento Basico 2o_0o0,00 

Memory Informática Ltda - Beto Horizonte-MG - (OXX) (31)2126-6388 - memory@memory.com.br 



_ UF: MINAS GERAIS 

MUNICÍPIO: PIUMHI  
ENTEDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO ORÇÊEENTO 

CODIGO DA DESPESA FICHA EHRECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADOL 

17.511.0449 Sistema Esgoto Sanitaria Urbano Rural 70.000,00 
17.511.0449.1064 AMPLJIEEHREPAILSISTEMÀ DE ESGOTO RURAL 5.000,00 

4.4.90.51.00 911 Obras e Instalações 5.000,00 
.00.00 Recursos Ordinárias 5.000,00 

1.7.511.0449.1067 CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO RURAL 5.000,00 
4.4.90.51.00 912 Obras e Instalações 5.000,00" 

.00.00 Recursos Ordinárias y 5.000,00 

l7.511.0449.2168 OPERAÇÃO MANUIHSISTEMA ESGOTO RURAL? Ô' C) 60.000,00 
3.3.90.30.00 913 Material de Consumo 20.000,00 

.00.00 Recursos Ordinárias 20.000,00 
3.3.90.39.00 914 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 30-000,00 

.00.00 Recursos Ordinárias 30.000,00 
4.4.90.52.00 915 Equipamento e Material Permanente 10.000,00 

-/ãx .00.00 Recursos Ordinárias 10.000,00 

17.512 Saneamento Basico Urbano 5.575.000,00 
17.512.0447 Sistema Abastecimento Agua Urbano Rural 4.240.000,00 

l7.512.0447.1058 AMPLIAÇÃO REIHREAELSISTEMA AGUA URBANO 165.000,00 
4.4.9o.51.oo 91s Obras e Instalações 150.000,00” 

.00.00 Recursos Ordinárias 150.000,00 
4.4.90.61.00 917 Aquisição de Imóveis 15.000,00 

.00.00 Recursos Ordinárias 15.000,00 
17.5l2.0447.1059 CONSTRHUNID.CAP.ELEV.TR.RES.AGUA URBANA 915.000,00 

4.4.90.5l.00 918 Obras e Instalações 870.000,00/ 
.00.00 Recursos Ordinárias 870.000,00 

4.4.90.61.00 919 Aquisição de Imoveis 45.000,00 

.00.00 Recursos Ordinárias _ Éç; ” 45.000,00 17.512.0447.2169 OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA URBANO  ' “à 3.160.000,00 
3.1.90.04.00 920 Contratação por Tempo Determinado 220.000,00 

ñ .amoo Recursos Ordinárias 220.000,00 
3.1.90.1l.00 921 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.202.000,00 

. 00.00 Recursos Ordinárias 1.202.000,00 
3.1.90.13.00 922 Obrigações Patronais' 371.000,00 

.00.00 Recursos Ordinárias 371.000,00 
3 1 90 16 00 923 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 157.000,00 

.00.00 Recursos Ordinárias 157.000,00 
3.3 90 14.00 924 Diárias - Pessoal Civil 15.000,00 

.00.00 Recursos Ordinárias 15.000,00 
3 3 90.30 00 925 Material de Consumo 350_00o,o0 

.00.00 Recursos Ordinárias 350.000,00 
3 3 90.33 00 926 Passagens e Despesas com Locomoção 9_000_o0 

.00.00 Recursos Ordinárias 9_000,o0 
3.3.90.36.00 927 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 15.000,00 

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte-MG - (OXX) (31)2126-6388 - memory@memory.com.br 
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PARECER DA PREGOElRA 

Cuida-se de pedido de aquisição de peças e contratação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos por meio de 
sistema de gerenciamento de frota informatizado. 

0 termo de referência traz as informações necessárias à 
caracterização do objeto, em conformidade com o art. 14 da Lei n. 8.666I93. 

Assim entende essa Comissão por aderir - mediante carona - à 

Ata de Registro de Preços n. 00212017 do Consórcio Intermunicipal para o 
Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE. 

Referida Ata foi objeto de adesão pela vizinha Prefeitura de 
Capitólio/MG e tem atendido à contento àquela Municipalidade. 

Salienta-se, conforme já ressaltado no Termo de Referência que 
esse novo modelo de contratação - sistema de gerenciamento de frotas - tem 
sido adotado por diversos entes públicos, revelando-se medida de grande 
economia e eficiência na gestão das despesas com manutenção de veiculos 
públicos. 

Ressalta-se que o SAAE até poderia deflagrar um processo 
licitatório na modalidade pregão para contratação dos serviços, contudo, 
isso demandaria tempo e gasto com publicações, desse modo, a opção pela 
carona ensejará economia com esses expedientes administrativos, ao passo 
que, o processo que se pretende aderir satisfaz as expectativas desta 
Autarquia. 

Assim, encaminhamos o processo para deliberação do Diretor 
Executivo, para fins de autorização da implantação desse modelo de gestão 
no SAAE, mediante adesão à Ata de Registro de Preços da CODANORTE. 

Piumhi, 1° de agosto de 201 7. 

Maria das Graç eira Barros Goulart 
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Pregoeira - Portaria n. 05/201 7 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

Cuida-se de pedido de contratação de sistema de gerenciamento 
de frotas. 

0 Termo de Referência definiu com precisão o objeto a ser 
contratado. 

A Pregoeira trouxe fundamentos no sentido de que ao invés de 

instaurar processo licitatório fosse teita adesão a ata de Registro de 

Preços do CIDANORTE, que possui objeto idêntico ao que se almeja contratar, 
justificando ainda que o Município de Capitólio fez adesão recente a essa 

ata, de modo que já há rede credenciada em nossa cidade para atendimento da 

demanda nestes moldes. 

Observa-se ainda dos autos que ha previsão orçamentária para 

acobertar despesas dessa natureza. 

Sendo assim, fica autorizada a adesão, devendo ser adotadas as 

providências pertinentes para a formalização do contrato por meio de 

carona. 

Encaminhe-se previamente esse processo ã Parecer Jurídico para 

orientação quanto ao norte da adesão e após a juntada dos documentos, 0 

feito deverá ser retornado a este Diretor para homologação. 

Piumhi, 1° de agosto de 2017. 

Eng. Odecio da Silva Melo 
Diretor Executivo do SAAE 
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CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO 
LICITATÓRIO 002/2017, MODALIDADE 
PREGÃO 002/2017, REALIZADO PELO 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O 

DESENVOLV|MENTO AMBIENTAL 
SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS - 

CODANORTE. 



TERMO DE REFERÊNCIA 
Solzmtoção de (Zompra e Serxraçcus 

Ometo Contratação de empresa para prestação do servnços de acimmtstração, gerenclannento c 

controls: da manutenção pyevenuva. e ccurretwa, fornecmmento de peças. acessoraos ongnnals de 

rüpüíêiçãt), com nmpíantação e operação de sxstcma ¡nformatxzado e anâegraiío para gestão da: 

fêma. por meio de mternet, auraves de rede de cstabeleclnusnlos credenclados, nwdmnte a 

Lxuhzação de snstema míormauzado e de recursos tccnolognos ;nara atender a from autonzotaxra 

dos munmplos ñhados ao Consorcm íntennuauclpal para o íksoovolxrqmenlo AmbIentaE 

Suslentavei do 'Norte de ü/hnas v CODANORTWE O valor estimado para Contratação e de 

R$36 575 OOOJCHJHrInía e S915 snxlhões qumhentos e setenta e cmco m1! reais), contorano 

discrsmanadi) ítb-'ÂEXO 

UI 

U2 o correova¡ do frota do veiculos dos nmnlcípxos 

admmnstraçãta [Desconto/taxa 

;¡ Valor Estimado”, Percentual dc Valer do Valor Total com ' 

í Item Descrição sem a taxa de Desconto desconto em RS Percentual de 

Í-nrnoclrneralo páÍéÊÍÉadas de peças auunnoãxvas 

gonganzus nox-os prlmolrás uso, :aecesszínas para 
'roaaouaunçãxv da fra-ta¡ Lie veiculos (íox ¡nuxzicapaos 

consorcrudqss no íiülàrxNüíflTí 

RS 26 250 000 U0 

Prcsluçãzw_ :ic SCWIÇi) di: ¡raanuicrxção geral ;Jrcvcuzluvat 
RS 8 ?SD 000,00 " * * 

tonsorníiados ao (IOTJANWBÍCYIE) 

VALOR 'TOTAL FÉSTENLADO RS l 126 592,50 - - - - - - » - - -- - -- -- 

_ Vaíor Estnmadn I _ , _ 5 

: _ _ *vaior da tam¡ Vaior lot-al com  
: Item Descnçao sem a taxa de Percentualilaxn  
_ cm RS taxa ' 

admmsstrzqçãu 

É o.: ?axa dc Adnalngsãralçãt) Rs ss mm 000,09 'rm 4,5094. ' 373 ("W539 == 

Mcmtus Ciaros 

VALOR ,TOTAL COBY¡ A 'TAXA DE ADMINÍSTÍÃÁÇÃO 36 575 00mm) 
É 

A C()N'í”l~ííx'í'.›àí).r\ devem possuir obngzuoawanncnte estabelccxmentos credenciados nas crdacies 

Brasihadc Mmas  ãaxaataba Januana  Plrapora 'Iluobmras 
í l . ê _ * 

Observação Caso a empresa declarada vencedora do certame não possua estahelecnmentos 

credenciados nas localsdades acima nomeadas, dnspora do prazo de 10 (dez) dias para 
efetuar os credenuamentos, para atender aos munnclplos consorcrados ao CODANOIQTE, 

como abaixo :radicado  *F9 

c:c:rvt':-1t<_:-::.:.azczmtíeasíür Le LQFY; br 
www codarm rte cixprr: br  

 



     -~*H._.ã?.*.i-!<Z_"_Í¡F“/\i., F-'Alíã/k. (Lis DE ' "  ENETAV  SJC.) r\§=:_”,“.>F'ê"í" E DE; 

6 

l ~ Bocaiuva 'à 1 - Franctseo Sa 31 -Juramento 3¡ - São .leão da IJagÉIÃÁÀgPÉ 
2 - Betumnnm l?, - Glaucrlánduzt 22 - Lagoa dos ¡Jatos 32 - São João da Ponte 

_ 3 ~ Burmzerrc) 13 - (irão Ntogol 23 - Lontra 33 - São João do Pace: ã 

' «à - Campo Azuâ t4 - (iuaractztma 24 - Mcrabela 34 - Varzea da Patma 

5 ~ Caput-io Eneas 15 - lbta¡ 25 - Montes Ciaros 35 - Varzelártdra 

' E» - Cêaro dos Poções Jó - !biracatu 26 - Othos Uagua 

t7 - Cíoraaçãt) de Jesus â? - Itaeantbrra 27 - Padre Carvalho 

8 - Crrstatm 18 - Japonvar 28 - Paus  - ¡Erwgenhetro Navarro  19 ~jequ1tat 29 - ¡Hrapora  i0 » Franetsco Dumont  20 ~ Josenopolns 30 - Ponto Chtque 

I l. - A atual treta dos mantermos ñhados ao CODANORTE e composta de vetcuios de 

variados fabrrcantes, tars como Mercedes Benz, Ford, Hat, Frat/Doblo Rontan. Voâks Vvagen, 

Iveco, "Foyota, Mttsubrshr, Renautt, Citroen, New lt--io1!arad, 'Random Case, Yamaha, irlonda. 

[Jafra, Suzukr, dentre outros 

1 1 1 - A frota atuaã dos nwmctpros ñlrados ao Consorero Entermunrcapal para o 

Desenvolvmtettto »Xmbrental Sustentavel do Norte de Mtrras - CODANORÉWB e de 

aproxmtadamente 3855 (três mrl oatocentcjs e cmquenta e erneo) veremos., composta por 
vencuãos, eonvenetonzats, espectats, caminhões, ÔñibUS, Inaqumas pesadas, IHOLOCICÍCÍEIS, dentre 

(metros, com uttltzação espectfrca e essencia! para o desempenho das atmdades dos mumcaptos 
!Írhacios ao Consorero lntermumcrpal para o Desenx-'oivlmento Ambnentai Sustentavei do Norte 

de Mamas - CÉ(Ç)DA'NORTE 
l .l 2 m Cada Munactpro apresentam sua respectnva ÍISÊa de vexcuios, as quars poderão sofrer 
alterações cturante a vagêncra contratuaã, em vrrtude de novas aqursrções, doações efou 

ctesl"a.znnento dos \ieacuãos extstentes 
1 13 - Fo¡ estnnadc) para cada um dos MUNICIPIOS eonsorctados. o valor de 

RS750 ÚOÚÁHHSGIBCCIHOS e ernquenta mtl rears) para gastos com peças, e R$250 0O0.,00(_duzentos 

e cinquenta xml reais") para gastos com servrços 
l l 3 1 - Caada ratunrctpac) consorctado _podera estabeiecer valores tnfenores aos que emma 

intimados, para atender suas rears neeessndades 

2 _ DA .JEES'FEP“I(L'.AÍE°IVA DA ("JONTRATAÇÃO 
2 l. m» Faz-sc necessarm a contratação de entpresa para a prestação de serviços de admrnrstração e 

gerenmainento de manutenção PIEVCHUVEÃ e correuva, com tmplanração e operação de snstema 

tníoranatrzatdo e integrado para gestão de frota, por mero de tnternet, atraves de rede de 

estabeleermenttos credenciados para que seja procedtda de manelra eñcaz e eñcrente a 

manutenção e conservação preventiva e correuva dos velculos da frota atual dos lnunlclpiüs 
ñitacms ao Clonsorctc) ÍHÍCFHTLIHICÂPQ! para o .Desenvoâvamento Ambtental Sustentavei do Norte 

de Mmas - (ÍfJí)AN()í~l'I'E, segumdo os procedtmentos de revtsão e troca de peças marcados 

pelos respeeuvos tabrtcantes, em decorrência do desgaste pelo uso háanutenção adequada 

reverte-se em ceonomzctdade, gar-astra e prolongando a vtda uu] e durabalrdade do patrtmônto 
pubãseo e annda a segurança aos seus agentes em servrço Os vetcuios constttuem ferramentas 

tradaspertsavers  atrtbuações dos scrvrços prestados pelos nruntcrpaes filmados ao COHSOFCIO 

contatoúcocaci:morte Ltemw br'  , ,z r ' 

::fx f 
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lntertnunreapal para o Desenvolvrmento Ambiental Sustentavel do Nmte de Mtllaegneú** 

(ÇÍ(Í)DANOR”ÍE, sendo tmprescmdatzel que estejam sempre em concltções srtttsfatoraas de 
ttltãtzação, sendo necessarm esse servrço de ntanutettção e conservação dos verculos_ executados 

de Forma eonttntta 

2 2 - A reahzação de manutenção eorretwa e preventava vem de fato ser um rntportante meto 

para os processos ele controle de qualtdader pots, atraves deste mapeamento, envolveanos um 

rsgado corttrole de vercoíos 
a ltfianutettção Corretiva e o ttpo de manutenção ntats annga e mars unltzada, sendo 

etnpregacla em qualquer empresa que possua itens flstcos, qualquer que sega o ntvet de 

planegantetttr) de manutenção Segundo a Norma NBR 5462 (1994), manutenção correttva 
e “a tnanutenção eletuada 'apos a ocorrêncta de uma pane, clesttnada a recolocar um Item 

em condtções de executar uma função requertda” Em suma e toda ntantttettçãt) cont a 

:atenção de cttrrtgtr Falhas em equipamentos, componentes modulos ou ststenaas, vwsandc) 

restabelecer-n' sua função 
b Manutenção Preventiva deve ocorrer conforme calendario esttpulado de validade ou 
cronogramas de garantta, sempre considerando. data, Item a ser avaltado e 

qurlometragettt rodada A essêncta da Manutenção Preventtva e a substrturção de peças 

ou componentes antes que atmtattt a Idade em que passam o ter. rtsco de quebra A base 

caenttfíca da Nlanutettção Preventiva e o conhecmtento estattsttco da taxa de cletetto das 

peças, equtpantctttos ou ststetnas ao longo do tempo A Manutenção Preventwa tambem e 

chamada de manutenção baseada em tntervalosxtempo 

22 l e Ao contrario da Manutenção Correttva a Manutenção Preventwa procura evrtar e 

prevetnr antes que a falha efetivamente ocorra A deñntção da NBR 54620994) para a 

lvlanutettção Preventrva e “ntantttenção efetuada em intervalos predetermmttcios, oo de acordo 

corn crttertos preserrtn-'os, destmada a reduza' a probabtltdade de falha ou a degradação do 

lttncmnantento de um ttent” 
É 2 2 w Consaderando que as manutenções eorrettvars e preventtvas estão quase sempre 
assocradas uma a outra, uma manutenção preventtva em um determmado vetculo pode tnctdtr 
Ituano manutenção corretora no determtnado VEICUlO, tornando-se tnortanto. tnvtavcl a sua 

dmsão, o que alem de prerudtcar o prazo manutenção, dtiatando-t) em demasna, atnda serra 

rteeessarto o pagatnento de 2 tnãos de obras para o mesmo servrço, uma para a detecção do 

problema e outra para a correção do problemar onerando e tnutto um SCFVtÇO de manutenção 
2 2 3 ~- Outro ponto a se cortstderztr, e que com o sistema de gerenciamento de manutenção de 

frotas. a dtvrsão de manutenção corretiva e preventtva e tnuttl, POIS o ststema garante a ltsura e o 

menor preço em sempre realtzar a manutenção, seja qual for, no estabeleennettto que apresentar 

a melhor proposta 
2 2 4_ Deve-se cottsztlerar amda, que as empresas de gerettctarnento Itaanutettção de frotas não 

consrderattt valores de manutenção ou descontos em peças e mãos e obra. dtfertdos, ENSINO 

pelo quai as tvílctnas tambem não dtsttnguem esses servrços, constderando tudo como 

manutenção ele vetculos. cabe que a detlnação de manutenção preventrva e correttva, como 

expltcadct, e apenas por aspectos (Ítâtttrlnarlt) tecntcos, separando por “apos”, todos os servrços 
_ / 

comarozghccarj::raca-tu com tar  
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prevcrzznro. são sua:: condições d:: pereudscxdadc e garanfm Uru, Lama manulcnçãn) cum-nur:: 
zxezaluzadz] em üeaennznado estabcieslnlcxuu, pode: se tomar correuva, ccansncierzmdn os cnterms de 

mandada e: garantia .Àssaln sendo :não há :n<›:1x=(›s para se dessassocmr os SQFVEÇGS, não hax-'enclo c) 

desnacrnhraxnt-:nze em 2 conkrams. amda meus, s:: tmtandm de sasu-:mss de gercnmamento de 

mdflutânçãü de frotas 
2 3 - A contratação em tela. não su: restringe amda unzcamcnze a prestação de servxçoâ de 

zzaanutcnçãc) aut<>sn<›t:va em gtral Transa-se da Ctuntraaíação dt: um scrwço vlsailclca at) aumenta da 

efãcxéracua no tocante:: a manutençãc: dos veiculos; uhhzados nc: cuzupruxzezato das íllfíbüâçõüs dos 

murxmupaaás ñhados ao Cíonsorcno Intcrmunncspai para c: Desenx›'a)¡v1rnen.t0 .àmbeental Sustenlzwcl 

do .Norte ai:: h/Éarazt:: v QÚDzÁTNORyFE, de maneira a obter um controle padrmuzadc) sobre os 

Síürvâçns ccmirzataciaus 

2 4  !zzirza conscsnâeaczu com a visão de futuro dos munuczpsos ñhados 2:0 (Ícmsorcno 

intenmmacapal para o Deseazvoivxmeuía) .Ambneníaí Sustcntavei do Norte de Mmaís - 

COEÍM NOFÉFE (que deve alanejar modcnzsdaníe, eñciêncla, proteção a. anfomaaçãe e controle dm: 

SCFVEÇOS prestados, para atender ::nas annbulções constrtncaonaxs, este mgãç) pretende adotar essa¡ 

cmuuiratzaçãsx eram:: EI1É§J()FI'EEHIC 1nslrumemc› gercncml e prmcupalmcrnc operaczorui! 

2 S w A lima dc vezculos dos muuncxpaos filaados ao (Iannsorcno Interznunlczpal para: o 

iÍJesenvoívnncnto !Mhblêfêííil Sustentavcl do 'Norte de ?umas ~ CÍOI)AE\Ê()R"FEE, conta com Luna 

gama: muno dwersxíicadza de VCiCUÍDS, seja pelo fahncaxite, marcafxwuodefo ou emo de &fabrnczação 

São \xezcuíos ccmvetlciorlats e especlats, ambos com unhzaçào cspecañca E essenctaí paira o 

cicssnzpanho dos scrwçus prestados pelos muntcaparas Eíhados ao Cmrsorcacw lntcrznunxcxpxzl para o 

Dcsavszvolvxmcnzç; .àmbzexwtzil Sustentaveí do Norte de Minas - CüllíANüRíltí A frota pode 

sofmr zunda, constantes alterações. em vmude dc doaçõesíaquasuçõcs, ocasmnando uma clamam:: 

de peças e: SCFVEÇOS necessarias a manutenção :muto dinâmica (Éonsrdcra-se tambem a 

frequêncla de aetzhzzxçãü, dependizsadaà, ponanlo, ele uma rede credencmdíx dwersiñczida em 

d1x~wrsa$ eqaeczalsdadcs, o que. a cnnirataçãr) de uma :nuca ofícena não supnrza as atums 
:xcccssndadca 

2 6  'lk-::ncvs “como resultados espcracios por uuhzaçãc) de ta! 313161118 de gerenczamente» de 

almnuteiwçãc) de 'froàas 

2 6 l 131m (1116 pese a atzvxdade Em dos anumuc1pxa>s ñhados ao Cionsercm Entcrnuurzuctpal para o 
DÉSCIIVCÊh/êülíâlitü ¡Àmbaenraí Sustentaveê do Norte de Minas - CÍOEÇJANORT 127. c:: uso dos vezcuiçus, 

¡ncluswís ambuiâzacras, e:: CSSÊÍICEHÍ na consecução dos scrx-'sços .Asslm, a manutenção dos 

xrcxculos em conduziram adequadas de ;uso e um dos servnços de ¡namr unportàncxa no ámbam dus 

muruc1pu.›s fihados ao (Ífcmsorcita Intcrmünacrpal para o Descnyolvunento Ambzentaai Suslemavel 
do Norte de Àwãtnas » cronfaxorxrñ. "'  
2 6 2 Em razão¡ do fluxo conimuo dos *JEICUÍOS 1105 trajetos prtaíêtças-¡ocals de atendsmcsitos, e 
vaccwcrsa. uma rede credenclada de oficinas :ra garantir :nzuor eñctêncm e eñcacwa na 

coszxcrvztçãc: e longevidade dos vencuíos. a fim de que se mantenham os padrões adcquaaaíos de 

descnvcnlvnnenxo cms aatxvudacies dns nmumcapaüx ñíaacíos ao Clonsorcro Enâermurazcspa¡ para o 
É)escnxuí›lx=:n1eniu _Âlíãbêñllíãtl Susícntzxxíel do Norte de Mtnas - CZODd-'XNOIYTEI 

2 6 3 .A contratação de smtema do gestão de ?renas possubzhta a Acimmlstraçãt› Pubhca CÍÊÍUBI' os 

serviços (ÍC zuanutcwaçãc) allíümüllk-'Ei com 1312110:' cguahdzade  esozaomacndadc. VESiO que. pelo 
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srstemaa ¡otormaílzador a3 LBÍÉCJIIaS serão obngadas a apresentarem: cotações e orçamentos sobre 

um 531632110 scrvrçç) a ser realizado, znsragancíc) a concorrência c pnvzlegrarado o :menor preço a 

Cacio reanimação de SCFVãÇOS, 

2 6 4 [ãcdução d:: dcspcfsas com a frota, airaxres de controles dmâmrcos. modernos c eficazes, 

2 6 5 ¡Kcdução de despesas admuustratnvos relatwas a frota (coieta de dados. drgulação. cmnssão 

do íàiuras. controâes e pessoal), 

2. 6 f» A Contrariando ::namora uma rcdc cspecrahzada em dnxerstas veerculos, considerando a 

dworslciode da from dos. munxczpzos ñlrados ao Cfonsorczr; lntermunzcrpai para o 

Desenvcüvameralo .àmbreaual “Susicntax-'cí do Nom": de Mmas - CCJDANÚRÍÀTZ: sendo ewdcnle a 

lícxthahdacic do sxstcmat de nrantlteawçãrá por acesso factlnado a uma aoapla rede de servxços com 

quah-:ãaile e preços adequados, 

2 6 7 A posssbalrdadc do conmaração cñcaz dos preços prancadrvs com o mercado. 

2 6 8 Uma uma: Ala de Regrstro de Preços podera atender a todos os munrcapujs filiados ao 

CÍGIJANORTIÉ, prax-'alegrandrx a ccononnczdode, posto que sempre conte com uma ofãclna 
credenciada proxima 

2 6 9 Os xiorculos em aierwdarnenrr) comarão, se necessano, com ofícmzis durante seu 

dcslocorzueaato, ¡ião prouuhcando o aiencitmento por ncccssrdade dc retorno do veacuio ale uma 
unica oíícma contratada 

2 6 lí) ¡Agahdacio nos procedimentos 
2 6 11 Conñgura em sua essêncm servrçca de amtureza conunua, por se tratar de :Imnutenção dc 
VCJCLIÍUS 

3 - ELAS SOL-UÇIÕES TECNICAS GLDBAIS 
3 1 -w A Conâratkada devera dispor de: azmpla rede de estabelecmuentos conn-'aanradoa (oíícnxas 

EiUl0n1(JíI\«'ãi$, autopeças, etc) em Montes Claros, Brasilia de Minas, .Janauba. .Januarm, 
Pnmprmra e 'Faiubenrasl em Mmas Geraas, dex-'endo promoxzer o credencnameanto de (Jutms, a 

padrao cio oítmtcxpros parircapzantes do Iêcgmirçz de Preços. em função das necessidades que se 

fizerem presentes. sempre concxas aos !DÍCTCSSES pubhcos. para fins de prestação de scrvrçc>s 

genus de mecànxcaa, alemao, Funrlarao, suspensão, pmtura. lubrificantes. filtros, Vidraçaria. 

capotarna, tz-ipcçarsa, borracha¡ ta, retuííca, almlrzanncnto, balanceamento, serviços de chaverro n: 

foroeczrm-nto dc peças e accxsonos em geral_ constderandcs 

a) Mamuençàr) Preventiva - connprccndc todos os SCTWÇOS executaveus em ofícmas :mecânicas 

repz-Iradoras de emtozraonrczs, (riaedecendo-se os recomcndaições do ííabncante do 'veiculo c/ou as 

reconzendaçocrs da oquape do Mummpro que xolrcnar os scmços 
São excmpirzs de nwnutezzçãr) ;arcvenuva   o 'Iroca de pneus. ahnhamermtr) e baâanccaanenlo dc rodas e cambogcarz, 

r Troca de oíeo de motor, câmbio  dlferenczal, oleo de frcro, irquldo de arrcíhcamcnto, 

o L,ubr1ã':caçã<› a: elementos ñltrantcs de VBICUÍOS, 

o Reposação dc ¡aalhmas de hmpador., baterias. equrpzizncntos de segurzança (tnzmgulo 
smahxador. CÍÉHt-"C (às .roda, cmío do segurança) e combate a Incêndnos, COITCIEIS de 

aiwrnaríor/gerasdor, etc. 

SLâbSIJLLiÉÇÍIO (le :Bons do naotor, 
Çabruazg) n. Çlçjxljãafiftâíâflü: Cor:: ã).- 
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_ Q9569 À H O” “à, 
o Limpeza de ntotor e bicos IHJCIOFCS, é¡ 0° *g3 

C' 6 

e Regulagem; de bttmbas e btcos injetores, 5° É' 

_ a: Pts QL.:- 
o Limpeza, higienizaçao e lavagem de \'6lCt.ll0S, 5o 5 

- “é + 
o Rizvrsão de tabrica, “tiram mu* 

o (Butros serviços constantes no manual dos \reiculos e/ou equipamentos ou por orientação 

da eqnspe do nrtiinicipio que solicitar os serviços 

b) Martuteitção Corretiva ou Pesada - compreende todos os serviços executaveis em oficinas 
tnecâiaicas reparadoras de automoveis, que venham a ocorrer fora dos periodos estabelecidos 
para execução das :manutenções PFEVCIIÍEVEiS, para correções de defeitos aleatorios resultantes de 

desgaste efoti deficiências d.e ctperação, ::manutenção e fabricação, garantindo a operacionalidade 

do X7CICUlO, alem de preservar a segurança de pessoas e ntateriais 

São exempios de manutenção corretiva 
o SCTVIÇOS de retifica de motor, 

o Moittagem e desmontagem de Jogo de embreagens, 

0 Serviços de instalação eletrica, 

o Serviços no sistema de injeção eletrônica, 

o (Íapotaria, 
o "i'“apeçarra, 

o Borracharia, 

o (Íhaveiro, 
o Funilaria e pintura, 

o Serviços no sistema de arrefecimento, 
o Serviços no sistema de air-condicionado, 

o Revasãc) geral e serviços integrantes para atendimento das normas obrigatorias de 

inspeção ambiental veicular, 

c) A rede credenciada devera ser suficiente para o pleno atendimento da demanda de serviços de 

ittanutençãt) de serviços, comendo obrigatoriamente, apos a assinatura do contrato, o minimo de 

três estabelecimentos credenciados de autopeças, oñemas mecânicas, no ITIUmCIpIO de Montes 
(Ilaros em Minas Gerais 

d) (Íoitlhrme necessidade da contratante, e sem qualquer ônus a ela, a contratada devera efetuar 

os credenciamentos das entpresas autorizadas, caso não possua estabelecimentos credenciados 
nas cidades Brasilia de 'll/lines', Janauba, Januaria, Pirapora e Taiobeiras, em Minas 
Gerais, dispondo do prazo de 10(dcz) dias  
e) 'treinamento de todos os gestores e ttsuários EBVOlVlÓOS n \utilização da solução proposta, a 
serean realizados nas EHSÍHlEIÇÕBS do lvlunicipro que aderir a Atalde Registro de Preços, no prazo 

maximo de 1G (dez) dias contados aparar da data da entrega dos dados cadastrais dos Listiarios, 

diretamente ao detentor da Ata de Registro de Preços 
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32 -- A (omrenoda devera Itamar Lhfipííàlíikííi a Contreztantc, sendo coossderado como masi: 

tnpcrascunuxí o Mumcspua que zada-ru' ;a Am de: Registrar; de Preços, sàsàcmzi em ambaeruc xxx-tb, dc 

geronctzsmerxto do serwços, cuja tecnoiogxa possxbufato-"forneça um perñl tnnmno ck: 

Jhnczorzulidaaío, rsonforme o descrito nos :tens a scguer 

o A @emma do (Qmiens de: Scrx-'xço owhneíreal uma.. 

o Recehmvszztn de orçamcnão on-hnerkcal uma, 

c ,Avaêxaçàra e ;aprovação ondmoírozzê tamo de orçamenm do peças, acessorxos e serviços. 

o Cotação de preços de peça$. zicessonoâ e serv-¡ços on-hncfreaa] tuna, 

o Acon1]aan.l1arnev;to on~11no do status dos scrwços: q ue csnvcr sendo efetuado, 

o Sastcnwas inlegrados de Informações, permitindo a geração de Relzuoawos GCfCHCIQES, 

o $1SLBIT1aS "Iecrualoglcàzàs :ntcgradcas que vlztbtíaze a autoruaçãç) para reahzação dos; serviços 
d:: manutenção e reparos o fomecuezerstc) de zaulopcças e accssorms para os vezculos da frota da 

(Xíontratanto _1111110 aos estabolecxmcntos da rodo, por mem de senha íonwcnda aos ñscaxs 

ciesignados pela Administração, 
o Líulzzzjção de logzsuca espeuahzada do rede, com amplo nuznero do OÍÍCIIIEIS 

croclenctzacízts. nas ctdades mdwacias no :tem 3 E, a, ¡Íâancci de [Jados para fonaecunxcnlo de 

rslcimrztus gerenciais com Ensíoracrms dos servnços executados. despesas de manutenção dr.: calda 

um dos veacukos da frota, fornecendo, mchasavo. mdlcc ck mendunerxto por txpo de sorv1ço, 

o í-'orxu-:csnaemo de z-eíalxwruus espemñcos, analmcos e sunctxcos, por pcnoclo ;arc- 

cxtulwleczdo. cxlrasdos por veiculos ;ndwsduaas ou grupos, que possrbthlen: a anahso de gastos 

Lítscrzounados em peças e mãos de obra, 

o 'í-'aturarnento de nota lírscal com dcmonstrauvo de compra dsscnmlnado vaícjres gastos 

com mãos de obra, peças e taxa de adnwnstraçãt), 

o Sistema tecnologaco que posslbahte a «xnsualnzação dos saídos do respoctavx.) coniratca de 

maou1.ençã<› pre vcnhva o oorrciwa do frota, 
3 2 1 - O sistema devera regastrar c. armazenar todos os dados da 'uma mecànnca do vctculo c, a 

cada Luperziçãç) 

  

a) Nunn-:ro de icíentsñcação da ordem de serviço? 

h) Numero dc identificação do Ci-lfíãü ou centro dc resultado deanandante, 

c) idcnitlícaçãio do veacuio (upo do frota e placas), 

d) Niodcigm do vcmuio, 
c) Carmo de (Justo. 

P; Data e hora de abertura e íbchzzmenta) da ordem de SêfVlÇO. 

g) Data c. tro-ra do :rumo c fim da manutenção do xfelculo, 

h) 'Tim d? serwçax (aqulssção de peça¡ nxanulcnção corretiva¡ SCFViÇU de gumcho), 
u) ldentañcaçãc; do gcsâor responsavel pela aprovação do orçamento (nome e molracuía). 

3) Quzlç›i“nezrztgern do velcum no momento da execução do serxrnçeo, 

k) Dcscrnçfâo dos serwxxços exocuzados e peças trocadas, 

i) Valor ãoíal de mão de obra, 

m) Valor âoial das peças, -. 

n) Tümpc) de garantia do servtço rcahzados, ã  n) 'Fempo de garantia das ¡Jeçzls substmndas, Í E 
ã 

e___:3(1i.-g',f_);:'¡ ¡;c,»:;i-ñr;<,›z Ei: ::xuva Lu 
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p) Valor total da operação, *gd _S 

q) Descrzç-ão sttntartzada cia operação, 0'” *VM 

r) Razão Social.) ottdereçrj e CSN?! do fornecedor efou prestador de serviço, 
s) Namora;  dana das ¡totas flscats etmttdos pelo .fornecedor, 

3 2 2 w 'todos os CÍEIÕOS do item 3 2 1, deverão estar CÍl-SpOIIH-'GIS para consulta da Contratante e 

emissão de relatortos, sendo que, a cada lechatnento (le periodo e emtssào de nota para 

paganteoto! dexrerão constar descrtmmados e separados em refatorto de consumo e compostção 

de ?oturomertto 
3 2 3 - (Í) ststema dexrera emmr relatortos gerenotats_ flnancetros e operactotaals que permatatn o 

CiÍlnlftÍllü de despesas e ttpos de SÉJTWÇOS, do &ralor das peças; e da mão de obra, das garanttas, do 

ltsstortco de eta-deus de SEETVEÇO, orçaunentos e de ntaotttenção por vetculo e centro de custo, 

3 2 4 -- O lustoraeo das operações deve ser' armazenado e de tntedtata e focal cottsultat pela 

;Vluoactpto que aderir a Ata de Regtstro de Preços durante a \llgêllClü contratual, bem como, ao 

terntmr) da vtgéneta da Ata, deverá ser dtspontbzltzado pela detentora da Ata de Regtstro de 

Preços em plamlha eletrônica 
3 2 5 ~ Os relatooos dlSpünlbllizadüs pela detentora da Ata de Regtstro de Preços deverão conter 

no mmamo, as segumtes tnformações, sem prCjUIZO a eventuats alterações e adequações as 

atecesstdados da Cotttratanlc 
a) E--lrstortco de ntanutcnçãt) por pertodo, por tzpo de vetculo, por placa, por ttpo de front, por 
centro de custo e por estabelecmtento conterctal, com (ÍCSCTIÇÕO do valor total de peças e valor 

total de tatão tie obra, 

h) (Drclem de servlço cadastrada, 

c) Compayztttvo de valor negoctado na ordena de servtço, 

d) Regastrt; de garanto; de peças e servlços, 

e) Htstortco de orçamentos, 

f) Relatorto do custos por tipo de vetculo e centro de custo, 

g) Compostção de frota, com ano de "ãhbracação, ttpo de vetculca, ntodelo de veiculo, centro 

cle custo, placas e cientats dados de adenttfscação, 

h) Relação contpíeta de dtscrtttttnada de rede credenciada, 
l) "fcmprw de ¡mobtltzação do velculo, 
j) Custo por tspo do tnattutettção, 

k) Custo global, mensal de sen-aços e peças, 

'Todos os rclatortos :levem-t ser gerados a partir de pertodo pre-estabelecido pelo gestor de Frota. 

permztando compnrattvos de desempenho, analtse de gestão e mtgração de dados para plantlha 
eletrôotcn ttpo Excel 

3 3 - Dtspotttbtlazar acesso ao Sistema .AUDATÉX MOLÍCAR ou outro ststezna Etabtl 

cqatvaticotc ou stmtlar, composta por uma ferramenta que posstbtltta ao gcsloriñscal efetuar 

cortsulta ott-âtne, tanto a tabela de preços dos fabncantes de peças. quanto a tabela de tempos de 

tnão de obra padrão ("labela 'Fempanal conforme .tnfortnação tecntca do Smdacato da Industria e 

3 4 -›  ex-'etztoaltdztde da entpresa. prestadora dos sen-'npxâ gerenciamento de combusnvels se coníhndirettt com n eotpresa prestadora :los servtços de getwctamento de attztnutenção, devera 

esta, estabelece.: ¡alatutbmta gerencial e ssstemas exportados, EISSIITI como os valores dos 

x..__»" 

Reparação cio \letculos e ¡ÃCCSSOYIOS 
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(ontratosfAtzts de eombustrvets e do contrato de ntanutençao, separados em valor de peças!? 

serviços e por centro de custo 

3 S e (Ds prazos para execução das manutençõesf reparos necessarros nos vetcuios, naetonats ou 
Importados. devetn ser estabeleotdos de comum acordo com a detentora da Ata de Regrstro de 

Preços, levando-se em constderação o grau de avarta nos mesntos, porem os servtços de pequena 

monta (manutenções pret-'eatttvas) deverão ser efetuados sempre dentro de um prazo maxtmo de 

48 (quarenta e otro) .horas, sendo que ¡aara a manutenção eorretwa o prazo não seta supertor a 

120 (cento  vmte) horas, a partrr da aprovação do orçamento, sem prejtuza) a serviços de mator 
durabrltdattíe, desde que prevranrente tnfbrtnados ao gestor de base, 

4 _ na EXECZIJÇÃO 
4 l - A detentora da Ata de Regtstro de Preços se responsabtitzara pela execução dos servtços 

OÊDJCÍO da contratação atraves de seus recursos tec-nologtcos e equapes tecnicas especrahzadas, 

segundo padrões de exceiéncta soh aspectos da orgamzação, eñcténcsa, qualrdade e 

economrctdade 

4 2 - A efettva tmplantação do ststema de gerenctamento de manutenção dos veteulos, com 
Iomectmento de peças, devera dar-se num prazo ntaxrmo de 20 (vtnte) dras, a contar da ordem 

de execução dos servtços a ser expedlda pelo Muntctpro ñhado ao CODANOEETE, tnclutttdo o 

acesso a todos os recursos tccnoiogtcos e ferramentars necessartos a pEena uuhzação dos 

SiSlCtTlElS web da detentora da Ata de Regtstro de Preços, peíos servtdores autortzados vinculados 

aos Muntcrptos filiados ao CCJDANORTE. 
4 3 - Todas as operações serão reahzadas tnteratavamente, vta xveb, entre o 5151311121 da detentora 

da Ata de Regastro de Preços e o operador - servtdor autorizado dos Murnctptos ñltacíos ao 

CTOLI-NPNCJRTEÊS, ntedtante (Jpções de execução oferectdas (menus) 
4 4 - A detentora da Ata de Regtstro de Preços devera ofertar servtços destmados a gestão de 

frota. apresentando dados qtrantttatavos, meeamsnto e processos necessanos para vtabtltzar o 

acesso a ststenta, em ambtente xveb capaz de atender a todas as demandas dos Mumcrptos 
Eihactos ao CÍODANORTE no escopo do objeto do contrato, e apto a proporcionar soluções 

globats e Integradas. com alto mvel de segurança e de controte dos servtços gerars de 

tnanutenção dos ÓIVCFSCJS tipos de vetculos dos mumcaptos consorcrados ao CODANORTE 

4 S' - A detentora da Ata de Regtstro de Preços devera tornar dtsponrvets ststetnas tecnologtcos 
de zntettdêncta, fornecendo servrços de gerenctatnettto tnformatrzado, com metodologta de 

cadastramento, controle e togrsttca, contpreendendoç dentre outros 
o Ampla rede de oñemas cottvetttadas, em Montes Claros. Brasrha de Mmas. .Ianauba, 
ãanuarla, Pirapora c Tatoberras. em Mulas Gerais. equipadas para aceitar transações de 

usuartos do ststenta, 

o imptantação de sistema Integrado, em ambtente web, para vetculos componentes da Frota 

dos twuntctptos ñttados ao CODANOKTE, proporctonztndg um controie eletrônrco dos ServiÇOs 

de manutenção prestados pelas ctmxrentadas, 
o Controle trtformattzado de ststemas tntegrados de g tão de frotas posstbtlttando a 

detentora da Ata de Regtstro de Preços a ennssão de reiatortos tínancetros, operactonats e 

gereneaats, que permttant estrnto e eficaz. acompanhamento da situação de manutenção da frota, 

da quatrdade dos servrços prestados, bem como total dos gastos envotvrdos, 
. "[2" 't :. 
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4 6 - A detentora d:: .Ata de Ilogtstro de Pr-'ços' tornara dtsptuntwxef acesso a sottxvazfgfbcztf** 

auttbtorwto WH?) para gercractatazestttct da frota: dos ?VÍUIÊÉCIPBIOS tíítados ;to CÍ0DÉ§Nf..)R'í"|.í. 

cadastrando todos os 'uctctthàs que a integram 

4 7 - (A) srstoma do gcronozamentca mtogrado devora pormtttr a otntssão de rciatoraos cadztstrars. 

caporacaoaztats e ñnazzcearos para o controíe o gestão dos :nformações sobre: os veiculos 
cztdetstrados. :dontsñcatritus toda c citaaêqtaer tretnsaçãt) eibtualcía. CLUÓ atondtanento na rede 

credenctada 'tenha geracío despesas (ic manutenção e ztqtttstção de peças ortgtnztts 

4 8  O prazo para atcndtmento c solução de probientas ÉCCBICOS no ststetna cia detentora da #Mil 

de Rítgtfâíft) d:: Preços, uttlwatít) no atendmtontt) as dcmattdas dias Munzcrpacys ?mantras ao 

(LÍDIDz-KNOÍQTÉÂE, Irão tíetora ser supertor a quatro iam-as utezs 

4 9  Serão constdorztdos como LESILLXRIU as tmtdttdes adtnmastrattvas, os &tuntctpaos ÍÍÍIatIÍÚS 

ao ('Í('Í)I)ANOIÃ"I"E, sendo cicstgnadtts SCWIÕUFCS rosponsavcts pela fiscalização e gerenciamento 

dos SCYVJÇOS, aos quaas a detentora da Ata de Iiogtstro de Preços tornara cfrspottwcas senâtas de 

acesso ao sustenta »web de gercmtannonto, em dtferetttes navcts. conforme o caso, e segundo 

determtnaçãt) dos ?vtimrctpaos 'filiados ao CIODANORÍTÊ 
4 10 - (-1) 513161113 tecnologrco tntcgretdrj) vtabtlazara 0 ;vagamento dos serviços executados e do 

tomcosmcntx) de peças t: accssonos, modrattte uso do senha fornectda aos ñscats dcszgnattos ;sela 

acítmrzzstração 

411 -- A contratada devera (LÍREDIÀENCIAJK oñctnas, sempre que posswe! nas sedes dos 
M untcmtos ííiracitas ao (ÇÍÇIDrXNORÍFPÉ 

4 12 - A detentora da Ata de Regtstm de Preços devera crodenorar e tornar CÍISPORIMI?! outrtzts 

estabelecmtcntos para manutençãta preventnva c: crorrolava dos vetcuãos dos ;Vluntciptos ñltttdos ao 

(_.'()l^).«'\N(Í)R'I'iÍ-í. nzts ctdades estabcícctdas no Item 3 1, sempre que hottvcr interesse dos 

fvlumozptos Eíltados ao CODAÍNORÍTÀE. observado os crtterros cstabeiectdos neste Termo de 

ileíérértctzt O tarazo para crcdenc-:arttento sera de EO dias, a conta¡ da soltcttação do ívítnucapttt 

(amizade gestora) 

4 i3 »- ..às ratíctnas atttograntes da rede conventada pela detentora da Ata de Regtstro de Preços 

deverão estar ;aíonzxmertte equtpadas para prestação de scrvtçrts; rttccántcos automotrvtas e 

trxrnootntcntc) de poços o aocssorros aUiOIINJIIVTLÊ Origamis 

4 14 m Os estabeieotmentos da rede credenctada da ciercattora da Ata do Rcgtstro dr: Preços 

deverão fitratecer ao usuárm do serwnço comprovante da transação elotuada, com a descrtçãr) dos 

SEFVIÇOS prestados, dos preços pratzcadtrs, dos descontos ofertados, das garantms prattcodzts, da 

(tata, [tem como tdcnt: fíoaçãt) da credenciada 

4 15 - A5 ofícrttas tntcgrztrttcs da rode comentada pela detentora da Ata de RCQISIFO de Preços 
deverão contbcctonar Uzecuir-Zzsxr, dos :tens t: atccssortct no anterior do vetcuio no tnozuento do 
rccehnrtottto e eattrcga do mesmo 

4 !S i  As ofícmas 'mtegrantes da rode corar-cantada pela cieterttora da Ata de Rcgtstro dc Preços 

doxrerãra proceder a entrega ao USUEIFEO das peças substttutáas nos vetcuêos, bem como cas 

corttíãcaríos de garantm o relação de peças Lttrltzttttas com ntarca e mtrdeít) 

4 16 m As ruficanzts integrantes da rodo pela detentora da Am de Registro d:: Preços deverão 

Fornecer garantta cmatomtc estaboloczda) abarxo \ 
4 16 l ~- U6 (nara-ses) :meses para as peças repostas e tnstala as nas oftcmzts convemadats ;ncia 

cietontora tia ,rm (te: Regrstrt) de Preços, a parar da enttssào dats") ttotats) ñscai (as) íàturatsj, 
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4 16 2 w 06 (sets) nteses para os servtços executados pelas oñc1n_as credenczadas pela detentora** 

da Etta de Regtstro de PTGÇÚS, «ande não houver uttltzação de peças, a pamr da enttssão da(s) 

ttotttts) lísealtts) threads), 
-1 16 3 ~-- Os SCFVRÇOS de manutenção COITEIEVE terão garantla mtmma de 06 (SEIS) meses, exceto 

alznltameattra de drrcçãr) c balanceamento que terão garantia de 30 (lrtnta) dtas e os servrços de 

íanterrtagern e pmtura que sera de 12 (doze) 1118388, 

4 17 - ;às peças uttttzadas nos servtços poderão ter garanna drferenctada, desde que sera por um 

pertodo superror a garantta mtnnna 
4 18 «e _IJurante o prazo de garantta, sem qumsquer ônus para os NÍUUICEIJEOS, os estabelecimentos 

crcdcnctados, as suas expensas, estão obrtgados a 

4 18 1 w Substituto' o anateraal defertuoso, 

4 1.3 2 n Comglr defenos de fabncaçãcn, 
4 18 3 - Trocar o maternal, no prazo de ate OS (cmco) dias utets, a contar da data de comunicação 

do Àdunrclplo 

4 .19 - 'lodos os servtços executados ou matertats fornectdos pelas ofrcrnas cortt-'entadas pela 

detentora da ;Ata de Regzstro de Heços estarão SUJCEÍOS a accttaçãtt pelo Munrclpto, que afizrtra se 

aqueles sausfazem o padrão de qualrdade (ÍCSÊJHVCÍ e azecessano, em cada caso 

4 19 1 -  hrpotese prevista no 11cm acama, as oñcmas conventadas pela detentora da Ata de 

Reglstro de Preços, obrrgar-se-ão a fazer os _servtços, bem como provrtlencrar a subslttutção das 

peças, materrars ou acessortos, arcando com todas as despesas decorrentes, devendo tomar estas 

provtdênczas tão logo sega comuntcado a contratada a não aceitação ;no10 Frscal do ContratofAta 
de làegtstrt; de Preços 

4 211 - As olicmas tntegrarttes da rede convenrada deverão ter como Itmate ntaxtmo de preço para 

pecas e acessttrros or1g1nazs que possuam codago da montadora (numero (ie peça), os constantes 

da 'Tabela de Preço Oñcral da montadora do xrerculo para o qual matertal esta sendo adqumdo 
420 _1 e~ A detentora da Ata de Regastro de Preços devera adqumr as peças ou acessonos 

atentando para o nrelhor desconto ofertado pela rede cottvenlada, sendo constderada como 

enterro a proxmudade do local onde o semço sera executado, avalaando-se o custorlbettetlctta 

4 21 - No caso de comprovada a ¡tecessldade de aqutstção de peça ou accssorto oragmttl 

(maternal com as 11103111215 caracterrstzcas, cspecrlícações e fabncante do que compõe a ntontagettt 

ortgmai do xrerculo) que não seja contemplada com eodrgo da montadora (numero de peça) na 

tabela de Preços (Jñcraã da respectrva tnontadora, a cotação do tnenor preço tícara a cargo do 

fiscal desrgnzzdo pelo Murt¡c¡pt_o 

4 22 - A físcaltzação de preços ñcara a cargo do fiscal desrgnuado pelo Mumcxpto, devendo a 

detentora da Ata de Registro de Preços garantir que os preços cobrados na rede credenciada terão 

como Eamtte o preço de a vrsta “g 
4 23 m- A base do calculo do preço pratlcado para prestação de servrços e mecântcat eletnca, 

 
lanternagem. almhamettto e balanceamento e outros devera ser de acordo c m o tempo para a 

execução do servtço constante da '17 abela de Tempos Padrão de Reparos adotados pela montadora 

de ttcttrdo com o tnodelo do vcrculo (codigo, descrrção e tempo padrão de execução do serviço) 
4.24 -- Os serwços somente poderão ser executados apos o cnvto on-lrnefreal tnne, pela empresa 

ClJnVenlâkdü, de orçamento detalhado, atraves dos menus eletrônicos apropriados existentes no 

arnbtente web da detentora da Ata de Registro de Preços, e respectrva automação pelo fiscal 
contatr:;fã-Çod_3nort@ com ?Car P, x l 
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designado pelo' lvlunicipio, que se prononctara apos tmediata analise e avaliação do orçamentõ a 

ele submetido previamente 
425 - Todos os estabelecimentos integrantes da rede credenciada da detentora da Ala de 

'Registro de Preços deverão ser por esta reembolsados, inexistindo qualquer vinculo ou 

obrigações íinanceiras entre os Municipios e tais prestadores de serviços 
4 26 -~ O sistema web da detentora da Ata de Registro de Preços devera promover a otimização e 

homogeneização das operações de manutenção automotivas realizadas, com o controle sobre 

todos os veiculos e respectivos usuarios 

4 27 ~- O municipio se reserva o direito de, a qualquer tempo, soírcitar a substituição d.e prepostos 

da detentora da Ata de Registro de "Preços, uma vez. constatando o não preenchimento das 

condições exigidas para assistência a ser prestada, ou que se conduzam de modo inconveniente 
ou incompativel com o decoro e a função a qual lhe foi cometida 
4 28 - Sermão) designadoús) pelos Municipios, como ñscalüs) da ATAfContrato, servidodes) 
pêlra executar a gestão administrativa e financeira do contrato, bem como opei-acionalmente, as 

ações de acompanhamento físico, controle e liscalização do contrato, desempenhando o papel de 

Representanteis) da Administração de que trata Art 67 da Lei 8 666/93 

4 29 ~ A detentora da Ata de Registro de 'Preços devera estar ciente de que quaisquer 

entendimentos com o(s) ñscalús) serão leitos sempre por escrito, não sendo consideradas 

quaisquer alegações com fundamento em ordem ou declarações verbais 

S D0 CONTROLE E SEGURANÇA DO SÍSTEMA 
5 l - A detentora da Ata de Registro de Preços devera fornecer as garantias e segurança do 

sistema conforme a seguir 
o Gerenciamento do ststema por meio de senhas, com niveis de acesso diferenciados aos 

fiscalizadores :iidicados pelo Municipio 
o A autorização para qualquer operação somente sera possivel apos digitação de uma senha 

xralrda do usuario, 

o O bloqueio do uso da senha devera ser on-Iine e a partir da base operacional definida pela 

detentora da Ata de Registro de Preços, meclrante senhafrotina especifica, 
o "Froca periodica oii validação de senha pessoal, 
o Cancelamento e cadastramento de senha somente pela unidade autorizada, definida pelo 

Municipio solicitante 
o O [liso :ndevido de senha do veiculo não autorizada, cancelada ou bloqueada pelo 

Municipio, sera considerado falha do sistema e as despesas ficarão por conta da detentora da Ata 

de ilegrstri) de Preços 

a - DA NIANUTENÇÃO 
6 1. - Os serviços previstos de mecânica, lataria, pintura, eletricidade, tapeça a e chaveiro, que 

serão executados nos 'veiculos oficiais dos Municipios filiados ao CODANORTE, realizar-se-ão 

nas instalações do estabelecimento credenciado, apos o recebimento da Autorização de Execução 

dos Serviços, expedida pelo Municipio A oñcinafestabelecimento credenciada obrigar-se-a a 

devolver o verculi) em perfeitas condições de funcionamento, realizando tais serviços com 

pessoal qualificado, mediante emprego tecnico e ferramental adequado 
caritatçisgáiacodariorte. corri br 

www codanorte com br  
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6 2 - Executar fíelntezate e dentro das ratelhores nctnraas tecntcas os Servrços que l 

aprovadas pelo Munremto, bem como executar tudo o que :tão for explicitamente otenctonado, 

mas que Siijí! necessarw a ;net-lenta execução dos servtços 

6 3 m lãeahzar. inspeção de qualtdade nas peças e acessortos fornectdos c nos servrços 

exeetttaaêos antes da eratrcga dos veiculos ao Murucrpro 
64 m Fctrneeer' sem qualquer ónus adtcronalç todos os matertats, utenstitos, equtpantentos, 

Eearrarraentas, lnàSÍêtlElÇÕCS, ele . IIBCCSSEIYIOS para a completa realtzação dos serx-“rços 

6 S ~ 'Reparem corrtgtr, ICITIOX-'Gl', substtttttt; desfazer e/ou refazer, ¡artorttartamezqte e 

exetastvettrtente a sua custa e rISCO, no total ou em parte e dentro de um prazo tnaxrmro de 5 

(emco) dras ratets_ as aqtnsrções ou servtços executados com VICIOS, defertos, rncorreções, erros, 

ílñfhas, rmperfetções ou reeusados pelo Munrcapto, decorrente de culpa da detentora da Ata de 

Elegtstro de Preços, ¡nclustve por emprego de rrtão-de-obra, 61063501108 ou matertats ¡mproprtos 

ou de quairdade trtterror, sem que tal fato possa ser :nvocado para ¡usttñcar qualquer Cobrança 

adrctonal, a qualquer arauto. mesmo nas aquzstções e servrços reeebrdos pelo Municiptü, mas 

cujas arreguêartdades venham a surgsr quando da aceitação eiou dentro do prazo de garantia, 
tnesnm apos o trencttnento da .r-\tar-"Contrzrto 

6 6 m Responsabtlrzar~se por todo e qualquer dano ou prejutzo causado pela detentora da Ata de 

làegtstro de heços, seus etnpregados, representantes ou prepostos ou subcontmtada dtrcta ou 

ancitretametrte, ao ÍWumClplO, a [intão, ao Estado ou a lwre tnrcratrva. iTlCluStVt: aos decorrentes 

de SBFVIÇOS ou aqutstçâo com 'meros ou defettos, durante os prazos de valtdade das garantias. 

¡nesrtto (lCpUlS do vertctmento cia AtafContrato 

6 7 - 'Responsabaltzezr-se trategralntente pelos veículos recebrdos do lvluntctptrt, traclutndo todos 

os pertences, acessortos e objetos nele CODÍIÓOS, obrtgztndtt-se a reparação total da perda em 
casos de tltrtoírortho, :ncêndros ou acrdentes, desde o 1110117161110 da entrega do veteulo para 

orçamento ate o recebimento pelo êvíumcrpto 

6 8 ~ Uttltzar sonrente peças. tnatertats e acessoraos gerwmos ou ortgtnars não podendo valer-se, 

em nenhuma htpotese, de :tens recondacrortados_ do mercado ¡Jaraleio ou de outra procedêncta, 

sem expressa e prenda autonzação do M unrerpto 

6 8 1 - Para Fans deste pregão serão consrderadas 

a) Genuína Peças que passaram pelo corttrole dc quaãrdade das montadoras e lorem 

(ÍÍTCCêOENâÓãS ao more-acto de reposição, 

b) Orsgmal Peças com as mesmas especrfcações mecârttcas (matertars e processos) das 

genutnas, 
c) Mercado Paralelo "fodas as peças que não forem ortgrnazs ou genumas 

6 8 2 m» !ndepeadertte do ::po peça autorrzada para execução do servtço, esta devera possutr 
garanto: :tttnntta nos tnesmos prazos do eonlrdo no ttem que trata da garanua deste termo 

6 9 - Para o montante das peças a serem trocadas, a detentora da Ata de Regtstro de Preços, 

tttraxres rede credenetzsda devera. fornecer orçamento contendo a relação de peças e valores para 

apreciação do Àduntenpto, sendo que devera dtscrtttttnar o preço cotado de cada peça, 

u/«Wã/ 

cm:realmente-cutetnorrc com íon' 91W,  '  
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eonñzidos, de acordo eram as espectjñcações recomendadas pela tabncartte do VCICLEÍO e eventuats 

ectanpletnetttttções do híumctpto, conñmtte documentos rrttegrantes da AIa/Cíontrato e rtgorosa 

(JÍESCIVÊIECEEI aos demais detalhes e Atrtortzação de Execução de Servrços enranadas efou 
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obragauonatuante, obedecendo ao prcçi) sugendc) baía flrlnncantc do vercule), aphczmcio-seükobrc** 
eia o cícsconu) prevrsto na prúpostz: 

6 9 l - A (fi)N'TR..&X"T.»XI)A aíraxfes da rcdeíesiatzelecrmcmea crcdcncradt) sc «Jbrrgzr a dexroiver a 

(','(')N'I'R_A'I'AN"I"E Lendas peças subsutundas eíou mutrirzadzis na emhalagcna da nova peça 

erdcguanda, dcvrdarnentc protegidas de qualquer vazamento de oleo. assim que o serviço for 

executado, c. antes da efetivação do pagamento daquela: servwço 

6 i0 _ Os vclcuíos cícvcrão ser entregues Éaxxudos, com todos os cqulpanxentebs de segurança 

(cqurparnczrtrvs mhrrgatorros de acordo mm o (Íodzgo de "Frânsno Brastlcrro) a em perfeitas 

cnncíições dc USO 

61| - Na execução do servzço, Lieverão scr daspombzllzaaícm, no mrmzrao. os scgamles 

equnpaznenuos c: ¡nstzalações 

1 _ PvÍECTÂNICA/ILLETÍKICÍA 

*lzíquxpanrczzao de 2121211253 elcirôntca  ciragnostaco (para analase e leztura das partes clemca e 

eletrôraaca do veiculo), 
* àzãulznnctrrs, 

* írsavadora de peças. 

* Níaczicz) para :norma 

* Mcdsdor de pressão do 335264113 de arrcfecsmento. 

* À/lttdrdor de comprcsssão de cihndros, 
* Medrdor de pressão para 3131211121 di: mJcçào eletrônica, 
* Fílcvadür dc: veiculos, 
* k-Êqutpamcmr) para kssarpezzt t: regulagem de bxcos rrajetores, 

ll - 'TAPEÇÊAIIIA/FTJNiLARlA 
* Rebitador, 
* "Iú-acrrvnadorcs conjunto para reparo de carroceria, 

'*“' Vcntosas para ananuseao de xzadros, 

* ?Vlaaqtzmzn cn-"ou equrrzanneaztc) para soldagcnr, ele., 

Il I w P l  RA 
* ("Jaínzne de pmlura e estufa de secagem, 

* Prstolza. 

as Compressor,  
* Laborattrno de 11:11:13, etc,  

"X 

1V - (iERAlS 
* iluminação adequada, 

* Slsíczna d:: pameçâo contra¡ incêndio dentro dos padrões do Corpo de Bombenros. 

* Ferranaentas adequadas para cada t1 po, ano e x1aodelt) do verculo, 

 :..a.)r1tc.›t(:›"v-' ::(3121 :-->1'a<>r'tr_1r com D." 
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!Êczagoíggaggo 
esta sendo Cxecumdc: o serviço, cobertos por Fama ou EKÍCSIVU C021: a Inscrição <RVI:EÍCELI() EM 

'i'I§;S'§"l.Eí“., e  placas ryíícazus stlbstzãuadaa por pÊíiCãiS dc Experléncna 

6 13 ---- -- Quando da engtrega dos &rcaculns na (mñcuna. seu recebnmcantcn sera efétuzadr) atraves de 

6 12 - 5):: YCICUÍOS dos Munnczpaos so pmierãcn ser testados, num raio de ale 20km do 

ÍÔfUILIÍêLTEO propina_ em duas vias, comendo no mmuno os segumtes dados; Idcnieñcação do 

veiculo (marca, modelo, cor, ano e piaca). cinta e ÍFJHH do recebunento, mveí de combustnvei e 

qudcametragczxw, nmrcaafmodeicn e estado de conservação dos pneus, acessorsos nzstaíados 

[raduz-"ÍÇIÍL SJICHC, radio camunncador, smahzador autoanomxío, em) descnção resunndzi dos 

servzços requcrndcs ou dos deíbnos apresentados. 510m:: e assmazurzi das partes 
6 13 l 

acessonos e equtpamleniüh? aahrtgatoraos (macaco, chave de roda, estejas, cxtmwr c tnánguêo). 

::Q1110 ãambem que sua oarínccna/iatana e caganmxrxaftzxpcçzirla encontram-se em pcrfeuo estado 

geral, sendo cfk-:ttzadas .no formuiarno ressalvas, no ::tamento do recebunento do veusuêu pela 

detentora da Ala de Rcgnstro de Preços, caso haja alguma cízvcrgêncla ou avana 
6 13 2 A devolução dos velculos manuíenlclos sera rcahzada mediante procedimento Ibrmal, 

aãrzwcs de roubo de entrega a servndores credenciados pelos Mumcxmos 

6 14 - O ro¡ dos Scrwços exemplfcatxvos nãu exclumdt) nenhum outro SCIWÇO necessano para 

Cíonstata rusccssarlzzrracme no tbrrnularao, que o velcuic.) fo¡ entregue com todos os 

bon: ful1croi1anwet1to do VÉJCUÍO 

(Ímãstste em servxçus de nwcánzca em lnotor, retifica, cauxza de 

_ _. __ \ câmbnox caixa de dxreção. carhurzrão emu boznba m elom e rcFl. 
; !t1E(.,ANl(..-â GERAL _ ' ( * °' J . 

- anjeçao, veias. bomba e bucos urueâorcs. turbina. snslcnma de freios 

C embreagem¡ É ÉOÓOS OS OEIÍFOS SCÍVIÇOS HFIHS: 

SLANFICRNACSEM para-choques, CHFfDCCFIãS em alurmnm (tnpo bau ), solda em gera] 

e todas 05 muros SEFVIÇOS afins, 
Cansaste em servnços d:: psnlura autoxrtozava externa ou nnterna, í 

com poinncnto, enceramenlo e/ou faixa de edcnuñcagão do 

vcaculo. com secagem raptda, :dennñcaçâo visual e adesevagetn 

(Ee caracterização de ambuSa1¡caasfve1cL1i0s e todos os outros  
serviços añns.  _PINTUILÀ z' ESTUFA 

Cnnsaste em servsços de subsmutção ou conserto de esiofactos e  
cobertura :nierna do xieeculo. ancluentíc» tapeçana, bem como a í 

parte znccánaca do funmonaxnentc) dos bancos. portas, ::mms de 

segurança, borrachas: das portas e todos os outros serviços afins. u 

1 (IAIKTTAIIIA 

Clonmste no semço de subsntunçãn ou ccmserío dc ¡aartes 

eletrecas dos verculos, revssão do sistema de SIHHÍIZHÇÉL) 

aclennñcadora. luz u som( garoflex, kojack  surene), (üarms. 

ââmpadzis, condutora/s, comandos, setas., VIÓFOS eíetncos. 

“Xijrxwpadorcs de para-brssa e outros), 
Cfonslste em SCIVJÇOS de subsmunçãu ou conserto nos; slsicmas 

› hzdraanhcos dos vexcuíos (freios: duração c: outros). 

sxzhçrrzgvux f-ÍLETRKIÊO 

f. 

SÍSTÊÍMA l-IIDRAÍÊLKÂO 

Ê BORRACHARIA C(").\ríl'LE'l°A Consnste em remendos, colagem! em pneus com e sem câmara de 

!V f' í- . i V; .// 
g,.a:›rxã.znzrafa-<:::za:|eaa'>c>rr<) ::um m 

uzwwcodanotte ::uma m'   

Cjonmste em scrvxçus de troca efou cansam: de lataria, assoalhos. É 
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todos os outros serxrrços años, 

BâLáNCEAMlêiNTf), 
A LINHAMENTO, CAMBAG EM 

Consxste em SEEWÇOS de regulagena do srstema de rodagem do 

verculo e todos os outros serwços años, 

amortecedores, estabnirzadores, borrachas, calças, balanças, 

molas, prvós, barra de direção e todos os outros sennços afins, 

SIJSPENSÃO 

Consiste mas senqços de Jnstalação de qualquer acessorro 

¡nadrspensavel ao funeronanrento ou segurança dos xrerculos, 

_ ~ _ . . assxm como o conserto e Instalação de acessonos de som e lNSTALAçAt) m; ACESSORIOS ' _ 

Imagem. tapetes. equspamentos de segurança (mangulo 
smaiazador, chave de roda, crmo de segurança) e combate a 

uncêndaos, 

(Zonsrste nos servrços de subsmurcão dos vldros frontal, lraserro 

AR CONDICIONAIX) 

Vll)R.r\C.'E¡Il() c Eatcral, retrovrsores, borrachas dos vrdros e portas c polnnento 
dos para-brssas e todos os outros SEFWÇOS años, 

CHAVEIRO (Zonfecção de chaves, codificação e outros servrços añns, 

cio rntenor clo venculo, rncfusrve troca de gas, conserto e 

eletrónlcos e todos os outros servxços aYns, 

Conrsrste nos SCFVIÇOS de fornccmaearto e troca de oleo do motor, 

do cânabro e da chreção hrdrauhca, com substituição dos 

elementos ñitrantes (ar, combusuvci, oleo Etabrrtícante) 

"TROCA DE OLEO 

 

7 a DO RECÍEBITHTEZNTO DO OBJETO 
7 1 -~ Prcstado o servlço, o mesmo sera YCCEbldO provrsorramente, pelo responsavel peío seu 

acompanhamento e fiscalização., para cterto de posterlor vcnñcação de sua confomndade com a 

espcclñcaçàcza constante no 'íenno de Ilefcrêncra, no prazo de três dras 

7 2 -- Os bens poderão ser FSJCIÍEICÍOS, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

espennñeações constantes no Termo de Referência, devendo ser substnurdos no prazo de OS 

(cmco) dlas uters a custa do fornecedor, sob pena de aphcação das penairdades prevrstas neste 
ato convocatorrr) 

7 3 w Os bens serão recebidos deñnmvamente, no prazo de 15 daas, apos a venñcação da 

cguahdade e quantrdade do maternal e consequente acenação, mechante termo crrcunstancrado 

8 «- DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PÍIEÇCJS E D05 CONTRATOS 
8 1 - O prazo de vgêncrafvahdade da ata de regtstro de preços sera de doze n1cses, ¡nclurdzrs 

eventuaxs prorrogações, conforzne o ¡ncrso [IE do § 39 do art 15 da Ler n9 8 666, de 1.993. 

:Lucrando sua vrgêncra na data de sua forznahzação, 
8 2 - A vrgêncna dos contratos decorrentes do Registro de Preços sera definida nos 1nstrumeartos 

eom-roczrlraraos, observado o dlsposto no art 57 da Le¡ n? 8 666, de 1993, 
3 3 - Os contratos decorrentes do Slsíema de Regxstro de Preços ckcvcra ser assmado no prazo de 

»ralrdade da ate de rcgtsârtà de preços 
s ,f ,- 

coa a:atrrnclvhccadarxcsrte com ;É “sn/f www codanorta com br ' ~  
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ar, troca de pneus, camaras de ar. colocaçao de rodas, caiotas e 

Consxste nos servrços de sarbstrturção efou üonsenos de_ 

Consrste nos servlços de reparo do srsteana de resfrramento do ar * 

subsratulção do compressor. hxgremzzição, troca de componentes í 
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8 4 -~ Por se tratar de Regrstro de preços, no qua¡ não extste a possrbrlrdade de se mensurane* 
as peças ou SCTVEÇOS serão utrlrzados ou quantas vezes serão necessarios, o Contrato podera ser 

substituido por Nota de lííittperaho, 
8 5 - Durante o prazo de tralrdade da Ata de Registro de Preços os Munrctpros consorctados não 

serão obrigados a aquistção, exclusivamente por seu rntermedro, dos materiars Crbjclo da Ata, 
podendo UUllZíil', para tanto, outros meios, desde que pernittidos em ler, sem que, deste fato, 

caiba recurso ou. indenzzação de qualquer CSPBCIB a empresa detentora 

9 - (JONDiÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9 1 ~ Em caso da itcrtante vencedora não assrnar a Ata, reservar-se-a ao CODANORÍFE o dtretto 
de convocar as lrcitantes remanescentes: na ordem de cíassrñcação, para faze-lo, em tgual prazo 
e nas mesmas condrções propostas a primetra colocada, anclusive quanto ao preço atualtzado, ou 

revogar a Eicrtação, independentemente das sanções prevtstas para a lrcrtante vencedora neste 

edital 
9 2 ~- Ate a assinatura da [Ma, a proposta da licttante vencedora podera ser desciassrñcada se o 

CÍOIDANOTYFE over conhectmento de lato desabonador a sua habilitação, conhecido apos 0 

Julgamento 9 3 - Ocorrendo a desclassiñcação da proposta da licttante vencedora por fatos referrdos no item 
anterror, o CÍODANOR'FEL podera convocar as ltcitantes remanescentes, observada a ordem de 

classificação de acordo com a Le¡ Federal n° 10 520/2002 
9 4 - A Ata a scr firmada em decorréncaa desta lrcttação podera ser cancelada a qualquer tempo, 
mdependentc de notificações ou interpretações ;udrcrais ou eXÍIajLldlC-IHIS, com base nos motivos 
previstos nos arts 77 e 78, na forma do art 79, ambos da Ler Federal n” 8 666593 

9 5 - A associação da lrcttantc vencedora com outrem, a cessão ou transferência parctal, bem 
como a fusão, a cisão ou a incorporação, so serão admitidas; quando apresentada a documentação 

comprobatoria que ¡ustrñqoe quaisquer das ocorrências e com o COHSCHIIUICHIO prevto e por 
escrito do CODANOR'l"E desde que não alete a boa execução da Ata 
9 6 - A cxistêncra de preços regrsrrados não obraga a :Xdtnanistração a firmar as contratações que 
deles poderão advrr, ñcando-lhc facultada a utrlização de outros meros, respettada a legtslação 
relativa as lrcatações, sendo assegurado ao beneñctarro do registro a preferência de contratação 

cm igualdade de condrcões 
9 7 ~ O fornecedor do bem, PRESTADOR DE SERVIÇO, devera provrdenciar e cncannnhar ao 

CÍ(Í)E)AN(L)li”lÍ.E/'E\›1UN?ClPIO, sempre que se ñze-r nccessano, os documentos que se encontrarem 

vencidos no procedunenttr hcrtatortt) 

10- OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ll) 1 -- A detentora da .Ata de Registro de Preços prestara os serviços obgeto desta ltci tação, cuja 

:abrangência estende-se a todos Mumciptos consorciados ao CODANORTE, em carater continuo, 

de acordo com as especiñcações e nornras requeridas, utrlazandr) recursos tecnologrcos 

arproprrados, devendo dispor, para tal, da infra-estrutura e equipe tecnica exigidas 
102 - Sera de mterra responsabrlidade da detentora da Ata de Regtstro de Preços todo o 
anvesttmentt) necessario a tmplantação do sistema, tats corno 1nstalação, gravação e transrntssàcr 

de dados. ntzgraçãcn backup. segurança, credenciamento da rede de empresas fornecedoras, 

manutenção do sistema e trernantetrtt) do pessoal e fornectmenâo de tnanuars de operação 
10 3 - A dcterttora da Ata de Registro de Preços devera lornecer, em ate 20 (vinte) dias contados 

da expedição da ordem. de execução dos servtços, relação completa das oñcirtas convenradas c 

conrutncar aos Ninnictpios consorcrados qualquer acrescimo ou supressão ocorrida É” ::maratoçñcocúonorto com hr 
www codanorte com bz'  
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lO 4  A detentora da Ata de Regzstro de Preços obrtga-se a executar os serviços ob3êfo°neotà° 

lacttação de acordo com as espectñcações e normas requertdas, uttlrzatndo ferrantental e recursos 

lnmtnttos e ItÍÇHOlOgJCOS aproprtados, devendo dtspor de Infra-estrutura e equtpe tecnica extgadas 

10 5 m A detentora de Ata de Regtstro de Preços devera íàzer uma apresentação ilustrativa do 

ítntcttvnatatetato da sertha e dos protocolos de atendtntettto a serem observados no antbtettte 'web 

em site H3 (dez) (11215 de andem de execução dos servtços a ser expedtda pelo setor de Compras 

dos Mtnttcrpaos consorctaclos, no local e ltorarto por eles determinados 

t0 6  A detentora da. Ata de Regtstro de Preços devera fornecer manual expltcatwo para 

Lllillãíêigíãü dos sistemas de atendtnaeztto no ambtente web abrangendo todos os perfis e 

configurações de :nenus de acesso e CÚDSOlEClHÇãO de dados, na quanttdade a ser deñntda pelos 

Mtnnctptos C(§tn§$t)I'CEíidOS. coníornte a necessidade. 

10 7 - O estabeêectzttettto credenctado devera responder por quazsquer danos, perdas ou prejutzos 

causados aos Muntetptos cottsorctados, por dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a 

ser causados por seus prepostos, em rclênttcas hrpoteses 

30 8 m O estabeêeettnentt) credenctado responsabtltza-se pela guarda e segurança dos vetculos 

CHVIEIÓOS para manutenção nas ofícmas credenctadas, rcssarctndca aos "tdunactptos consorctaclos, 
quatsqtter danos que veníaaan a ocorrer a esse, para os quats não tenham concorrtdo ç 

10 9  A detentora da Ata de Regrstro de Preços devera nomear e manter preposto para 

represertta~la perante a Contratante e assusta-la em todas as questões relattvas a execução do 

ctmtratra 

lí) !O - A cletetttora (la Ata de Regtstro de Preços se responsabtltzara pela penttattettte 
tnanutenção da valtdacle da documentação Jurtclaca, Ftscal, Tecmca e Econômtco-Ftnancerra da 

em presa, assnn como ;nela atualtzaçàc) de frmnação de seus proñsstonats 

10 EE se A detentora da Ata de .Regtstro de Preços devera manter sob a sua exoluswa 

responsabeãtdade :tada a supervtsào e dtreção da execução completa e efactente da AtafContrato. 
tnclustve de todos os elementos necessartos a ntatttztençào e o correto ñtnctottatttettto dos 

stszentas entpregadrts 
10 à?, - O estabelecimento eredenetado devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 

oleo lubrtílcante usado ou c-ontarntnado, ortgtnarto da contratação, obedecendo aos segutntes 

proeeclnnetttos 
a Recolher o oleo lubrrllcattte usado ou contamtnado, armazenando-o em rectptentes 

adequados e reststentes a vazamentos e adotando as medtclas necessanas para evnar que 

xretzltzt a ser mxsturado com os produtos qutmtcos, combusttvets, solventes, agua e outros 
substânctns que tnvtabtltzant sua reciclagem: conforme arttgct E8, ¡nctsos l e il, da 

Resolução CONAMA n° 362, de 23f06/2005, e legtslação correlata, 
h Provtdenctar a coleta do oleo lubrtñeante usado ou eontamtnado recollttdo, atraves de 

empresa coletora devtdamente autortzacla e ltcenctada pelos orgãos competentes, ou 
enirega-lo dtreãarttente a um. revendedor de oleo lubrtñcante acabado no atacado ou no 

varejo, que tem obrigação de recebe-lo e recolhe-lo de fornta segura, para fins de sua 

destmzaçào final ambientalmente adequada, conforme arttgo lãlgncrso Ill e § 2°. da 

Resolução CIONAlVÍKK n° 362. de 2306/2005, e legislação cor-relata, 
c Exciustvanaente quando se tratar de oleo lubrtñcante usado ou contaznanado não 

rceaclaxrel. claoihe a clestanação rínal ambtentalmente adequada, devadamente autortzada 

rtortijr-ttcsara' r.:o:J.;-'srt0t't%5 com 53.' 
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pelo orgão ambiental competente, ororilbrme artigo 18, inciso Vil, da Resolução CONAMA 
ri** 362, de 23ftlófzüüã, e legislação correlata 

10 E3  A detentora da Ata de Registro de Preços devera gerar, em base mensal. Nota. Fiscal 

unica, com a consolidação financeira dos serviços efetuados, acompanhadas do relatorio das 

transações efetuadas pela rede credenciada. no periodo de referência 

ll) i4  A detentora da ,ata de .Registro de Preços devera entregar mensaímente a nota fiscal, 

demonstrativo de compras, dlscrimlllalldt) o valor de peças adquiridas, serviços prestados, 

Liescorztos DNIUCEJÕOS eiou taxa de adminrstraçào se houverem, com consolidação tínaneeira dos 

serviços executados, acompanhada, da Clertidão de Regularidade Fiscal do FGTS, Certtdão 
Negative: de Debito do INSS e Cíeitidão Negativa de Deliitos 'Trabalhistas - CNDT devidamente 
\r'íllid“rls, ao Fiscal do (Ílontrzitta que a atestara e eneaminhara ao setor competente 

10 i5  A detentora da Ata de RCQJSIFO de .Preços devera. acatar todas as orientações CÍÚS 

Nfluniçrpios oonsorciados, suieitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, no escopo da 

Ata/Contrato, prestando, por escrito, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 

Contratante, obrigando-se, ainda, a atender prontamente a todas as reclamações atinentes, a 

quaisquer aspectos da execução cimtratuaê ç 

t0 lo m_ A tleteiitora da Ata de Registro de Preços, :udependentemente da atuação do Fiscal da 

.Ata/Contrato, :tão se eximtra de suas responsabtiidades quanto a execução dos serviços, 

responsabilizando-se pelo Fiel cumprimento das obrigações constantes no Temio de Referência 

1017' _ A detentora da Ata de Registro de Preços devera manter durante a vigência da 

AtafCuiitratti as condições de habilitação para contratar com a. Administração Publica. 

eipresentando. sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal 

10 t8 - A detentora da Ata de Registro de Preços devera, sempre que lhe 'For exigido, apresentar 

os comprovantes; de regularidade fiscal da empresa, em conformidade ao artigo 195, § 3° da_ 

Cíonstirtuçãt) Federal 

lO 19 -«- A detentora da .Ata de Registro de Preços assumira, como exclusivamente seus. os riscos 

e rtesgiesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações coittratadas 
i0 20  A detentora da Ata de Registro de Preços devera fornecer tantas senhas quantos forem 

soiieiizielzis, alem da previsão inicial, pelos Mtinreipios consorerados, sem qualquer ônus 
adicional 

lt) 21  A detentora da Ata de Registro de Preços camara com todos os encargos sociais PTCVISIOS 

na íegislação »agente e com quarsquer ônus, despesas, obrrgações trabalhistas prevideneitirias. 
'tíseais. de acidentes de trabalho, bem como de alimentação, transporte. ou outro benefício de 

qualquer natureza dos seus profissionais, ¡presersxando os Murticipios consoroiados ou o 

(Í0[).^.N(')l~i'l"E, de quaisquer demandas, reivindicações, queixas e representações de qualquer 

natureza. resultantes da execução da AtatfContrato 
10 22 m A detentora da Ara de Registro de E>reços serão vedados, sob pena de rescisão e 

aplicação de qualquer outra penalidade cabrvel, a divulgação e o lbrneoimento de dados e 

informaçoes referentes aos serviços objeto do contrato 
lt) 2.3 w» A detentora da Ata de Registro de Preços não podera se valer do contrato para assumir 
obrrgações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de credito a serem 

auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancario, sem 

previa auàorizaição dos Municipios consorciados z, 

<:<.›rit;,tto*r.i_-t:oeiasiortu Com inr  '\ Ç" kvwvv' codanorm corri rar ,i .E ' 
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IU 24 --- A detentora da .Ata de Regnstrtñ de Preços respondem crvtl e aÕITIIIEiSÍTáíLIVHII§ÉEIÍÍÍÊÉ"SÍÊÊÉÊ 

prcguazt: de tncdtdae outras que possam ser adrxtrtdzas, por quatsqtncr danos causados a 

;Xdnnnzstraçào Pãibílüâí, ou a terccrros. em razão da execução dos scrwços 
to  ~ f) estabcãectsnettto crcdencmdt) obnga-se a reparar. corrigir, subststusr, trata] ou 

pnrcrzrlrnctnc. os SIMS cxpcztsae, servtços otyctc) do cotttrato em que se vertñquem VlCEOS, defeitos 

ou mcorreçõcs, ressnltantcs do execução zrregulnr, de emprego dc cqtrtpantentos xnudcquados ou 

não corrcspontêeattes as cspectñczações 
11326  .A detentora da :Ma de ¡leglstrczr de Preços devera facthtar a ação de físczzltzação dos 

ndonactpatàs CÚIESOrCIaCÍOS. fornecendo tnformaçõcs ou pronzovendra acesso a documentação dos 

SCEVIÇOS cm execução, e atendendo prmttarrtertte as observações e as extgênctas por cics 

aprescntzrctsts 

&027 w A detentora cia ;Ata de Ilegtstro de Preços obriga-se a atender com presteza as 

reclz-rtttações gobre a. quairdade dos scrvtços executados, :ncluswe eVEiHLlalS folhas en": seu 

.sustenta, provtdenctztttdo a sua nnedtata correção, sem ônus para a Adtmmstraçãtv 
i0 28  .A detentora da ;na de Regtsiro (ie Preços devera acertar audnagem nos seus coniroíes e 

documentação fiscal rcferctttes aoes serviços por parte de representaram dcslgrazrdt) da 

ÀÇÍIIHYIiSÍIUÉiÇÍÉO 

IO 29 - A detentora da Ata de Rcgxstrtu de Preços se responsabiliza pelo ñel e pontual pagaznentca 

a rede crerlcncmdzi pelos serviços prestados e fornemmento de peças c acessonos :Jrzgmzns 

vctctaios dos ?vlunrcagatos consorcretdos 
103o - São da exclusiva rcsponsabtitdadc do detentora da Ata dc Registro de Preços todas as 

despesas com 
a ¡Drspcttaabtêtdadc de todos os eqmpamenttíts Itecessartos a execução dos servrços, nos termos 

dcscrrtos neste "Venho de Rcterêneta, (Bperação e contrate dos ststctnas web Lmirzados, o 

que indu! todos os recursos íecmcos, ntatersaas e httmanos, 

b :Manutenção permanente de ntodo a :tão mcorrer na descontanutdade dos serwços, 

c 'fodas as despesas com custos diretos c ¡ndrrettns requendos para a execução dos SGTVEÇOS 

(Íehjülf) do Contrato 
d A detentora da Ata de Registro de Preços devera tretnar e capacitar os senadores ::tentados 

pelos Nituntetpttns otmsorctacios a utzltzar todos os recursos do ste-tema 

e A detentora da Ato de [Registro de Preços LÍCVBFH dlspontbtltzar senhas, bkoqueao c 

deebãocgttcto. alem dos demais serviços Inerentes at) Objfâíü da ¡Xta/'Contrato 

f' A câctcnzora da Ata dc Regtstro dc Preços devera provzdencran' o crcdcnczantcntr) de (Jñcnntts 

em tocahdndcs onde Siàjíiill soiacttadas pelos :Vlunacaptos consorcaados, que venham El ser de 

::ou mteresse, por razões operacionais. procedendo a confecção e a entrega de setthzas 

zadtctonats. coniorme o caso, atendendo as sohcnações do Ftscal do Comrato. sem custos 

zschcronazs 

g ¡Jorante toda a execução da AtafCÍcantrato, devera ser ¡amanda! em contpatttlntíadade com as 

UbfigüÇÕBS zassutntrlzts_ todos as COHÓIÇÕBS dc habthlação e qualtñcação cxtgtdus na Eacnação. 

h Executar os serxoços conforme cspectñcações do Termo de Rclcréncte e de sua proposta, 

com recursos EIÚCCSSüFICJS ao perfeno ottmpramenlt) das ciausuias eontratuats, 
1 Prestar aos VCECLIÍOS dos Munlclpios cortsorczadtas os segumtes SCYHÇOS, atraves dos 

ÉStab8Íf2C1|Tíí3nüj)5 credenctados e conforme termo de referéncta 
5*' '\ . 
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1 asslsténcra rneeaínlca, 

2¡ mamuwoçãc) e-orreuva e prex-'entuxm 

m revxsão, 

1V 231551535110191 c: reparos no slstçnaa eletrico, 

v laoternagçnr em geral, pmuzra ç íízmlaraa, 

v: subsuíwção e lnslzxlaçãta de peças e EICCSSOFIOS (mrhzararlo-so obngaLcn-:amernç 

preços de ralereadzis), 

vn xradrraçarzza, eapotanza e iapeçzana, 

vm troca¡ de:: oleo, elenrentos illtrantes e lubrxñcantes, 

lx. ehavelro, 
Pennam' ao seriados* creciencwado pelos Àáunzçwpros credenelados ñseaalrzar os servzços Objíflü 

ciesie ermtrzazo. que trvereznr senão executados soh SUB. responsabzlrdztde, prestarzdr) todos os 

esclarecmtexrtos soireltados e atendendo as reclamações fornmladas, podendo o mesmo sustar, 

recusar; :mandar fazer ou (lesíàzer qualquer SCFVEÇO ou fomccrmeníc) de materral que não 

@SLECJH de acordo com as normas', especrñçzações e tecnicas Llsuars, ou que atentam contra a 

segurança dos HSüQYIOS ou de Lçrcelms, 

Fornecer ::os Nlunaeapros eonsrlrcaados, airaves da rede credenciada, bem como uulrzar ::o 

serviço de reposição de peças em seus verculos, peças e aeessrvraos ongmzns, novas c de 

prmrerro uso, não podendo valer-se, em nenhuma lnpcínese, de :tens recondrenonzncios. 

exçetuandcn-se nos casos de vereulos fora de linha de fabrscação de peças novas, 
lêjxlgaa* que o estabeleçam-ente) CFÚÚCHCIRÓO devolva aos ?Mlunrespacns consoreaados, as peças; 

naatcnaas e acessonos que forem subsímndos por oeasrão dos reparos realrzados, 

!Jomecer ao Setor ;fxdnrzmstratavoKíonaprasfFrota dos MUIHCEpEÇIS consorcrarlos todo o 

nmtenal e documentação tecmca neçessana para a perfçna admamstrzação e arcompanhamentna 

do Alaft<›¡1t:'a1o, teus çonao eochgos do peças. tabela de preços; do íàhrleazare (WMO), codlgos c 

roínnas de opcraçãc), pianos de nmnutenção recomendados pela fabrica, a Lista ou 'Tabela dc 

'lempo de Serwçc) e reparos, no prazo mrzxlmo de 5 (curso) mas Lateas apos a solicitação 

ãorrnal, 
?Êxigir Lguc o estabeleeaaneanto credenclado forneça a :rota fiscal do semço efetuado na hora da 

entrega do verculo, Juntamente com o mesmo, bem como copra da nota ñscal das peças 

adquzrrdais paira o conserto, drscrzmmando marca, :modelo e garamra do serviço prestado e 

peças adqurrsdas, 
A rede eredcncãada NÃO podera colar nos veaculos decalques ou adesavos com propaganda 

propraos da detenupra da Ata de Regrslraw de Preços ou de torcem-os, 

Repairar, ctzrragar, remover, reconslruu' ou subsntuxr, :as stlas expensas, no total ou em pane, no 
prazo maxmno de üâlcmço) (has, os serviços efetuados em que se xxeraíícarem vzcaos, defenos 

ou mcorru-çoes resultantes da execução ou dos matçnaas empregados, a ameno da 

_Admanlstraçãrv_ 

Não permmr a uuilzaçàa) de qualquer Lrabaiho do menor de dezessezs amos, exceto na 

concllção de aprendo, para os marores de quatorze anos, nem _pernwnr a arrumação do trabalho 

do menor de ÓCZOIU) anos em trabalho IIouarno, perlgoso ou nasalubrc, 

xvwv; codancrta corra by' 
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1.1 - üBRlffêz/&ÇÕES DOS MUNICIPIOS CÚNSORCWADOS q», q.; 

Os ?vtumcapraxs consorttattos obngaxn-se a 

'l I .l -- proporctoztar todas  condtções para quo o. detentora do Ata de RCQISETU de Preços possa 

ciesernpcnhar setas âervrços de :acordo com as determinações da AtafContrato, do Iíãdstal e seus; 

.Anexos, cspecralmente do 'termo de Eleferéncra, 
t l 2 w cxagar o curnprtrnentc: de todas  obrtgaçõcs assumidas 'pela detentora da Ata de Rcgzstrtt 

de Preços, de àcorcío com :as etausutas ctantrzattrars e os termos de sua proposto. 

lt 3  exercer o acompwthrsnuerttc) re a tíscrtlzzztção dos sera-rotas, por servidor especratmente 

desrgnztdc), anotando em rogtstro propru) as tãihas detectadas, mdtcemdt) dra, ::réis e ano, bem 

como o :torne dos entprcgadrws cvcntuaimente envolv-aclos, e encammhando os apontamentos a 

autorrdttde competente para as proxridéncaas cabtvcts, 
El 4  :tottticar a Líontratatla por escrito da crcorrênctza do eventuars aanperfesções no curso da 

exccttçãt) dos servtçtas_ lixando prazo para a sua correção, 
l t 5  pagar a detentora da Ata de Regrstro de Preços o valor resuttztnre da prestação do serviço, 

na forma do contrato, ' 

1 1 6  acta? para «que durante toda a vutgêncta da AtafContrato sigam manndas, em 

compsttabatrdaacie com as tabragações assunndas _peia detentora da Ata dc Rcgtstro de Preços. todas 

as cortdrções de ttabtlrtuçào e quantificação extgrdzxs na Ircztação 
it ? m »Xroar- com as ctcspesais do pubitcação do extrato da Ata de Registro de Preços e do 
contrato, se tor o caso, bem como dos termos adrtwos que ventaam u ser tirmados. 

1 1 X - A .L\ta,«*(“:ontra.tt› tírmado com os ?srtunactpsos censura-tados ttãO podera ser obyeto de cessão 

ou transforêztcra sem autortzaçãtj expressa dos tvtttrtactptcas cortsorctadcts, sob pena de ítptltttçãt) 

tie sanções, :nclustve resctsão, 
ê t 9 m» O pagaznentc) decorrente da concretazztção da entrega do Objútf) tratado ser:: efetuado pela 

'tesourartaL atraves de departamento contatar! dos Níunrcrptos consorctados, por processo icgal, 
em ate 30 ttnnto) (hds a contar' do recebtmento da nota físealitàtttra, apos ateste das notas ftsctus 

pelo gestor do contrato e vertñcação pelo setor responsavel pelo pagamento dos documentos 

eomprobatttrrrus da :manutenção das condrções de Itabttrtaçãtt, espectatntertte quanto o 

rcguãartdztdt: ;onto ao &TGTS e a segurtdade socrztl. bem como as CCHICÍÕGS negamvas de debtto 

Junto :t1 l-Tazertdas Pubêrca Federal e ajusnça do TH-abatho, 

1 i Et) -~ Una-a voz. paga a ¡mportâncta dISCflmlnada na nota ñsczttffzatura. a detentora da Ata de 

Regtstrt) de Preços dara aos Murnctpnos consorcrados, plena., geral e trretrataxrel qtutaçàtv dos 

VHÍDFCS nela cãascrtmtnados, para nada mars vrr a restaurar ou extgtr' a quaiquer trtulo, tempo ou 

[2 - (ÍUNÍFlIOL-E DA [EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS *x 
t 2 ]  (ils Mtmrctpros consorcaados devem acotnpanhetr  físcaltzar akoníorrttrdade da prestação 

dos scrvrços c da aâocação dos recursos rtecessarros, de forma a assegurar o perfctto 
cumprarttertto do ajuste_ por meto de um representante cspecralrtacttte destgnado, na forma dos 

arts 67 e 'F3 do Let n** 8 666, de 1993, e do art 6° do Decreto n” 2 271. de E997 

t2 2 m Os representantes; dos Muntcapros consorcaaoos deverão ter a expertêncux ttecessam para 

o acontpaathanzentrs e controle da execução dos servrços o do contrato 

Karma 
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i3 -~ “C35 PRÔCTÊDIMEÍNFIÍÍLQ DE FÍSCALÍZAÇAÔ É CÊERÊNÉÍÍAÍW/IÍÊÃNTÍ? ?D6 

(ÉONTRATÍ) 
E3 l - A llseaírzaçãxã, aatorxzação, ceanferêncaa e rccebmuànto do tãbjêltí¡ do contrato serão 
lflüliiifldíhfi :atraves de quem oa Mumclpaãs ccansorclzldos snchcarean, observados os zm 'F3 a 76 da 

Le¡ 13¡ enlcral 8 (1516/93 
í l l  Cada Ívlunlclpsl) consoruado devera lndlcítl' o seu fiscal da execução da AlafColltrzur). 
i3 2 ~~ O recebimento: dos seruaços sem leao atraves de quenz for cleslgnadqz pelos Munnclplos 

consorcladcas 
E3 3  (ls MLmICJpIQS conscarcaados, autrzjves do quem desrgnzxrcm, terão anaplos poderes para 

@Cünlpfkílhznl Inspocaooar, 'ñSCüllZEíf e exercer controle sobre as obrzgaações eámntratlzals fiSSLEmKlílS 

pela deâeníora da .Ata de Registro de Preços 
13 4  A \senñcaação da adequação da presàaçãt) do servzço devera ser realizada com base nos 

colonos prevlstos no 'Termo de Refcrênena, em especial aqueles relanvtls aos lndlees de 

produtlvadaclc 
3 5 m Os fiscais ou gestores; da âíaiCcnutratos, ao \xenñcar que houve suhdanlenslonamento da 

pfüátill\f'lílãlilü pactuadag sem perda da qualidade na execução cio sehaaço. devera eomumcar a 

iltllDfidíidc responsavel para que esta promova a adequação contratual a prodntnndadc 

cíetlvzzmerlâe rcalazada. respenandcs-se os lmmes de alteração dos, valores contraluãus prewstos 

no à' l” do alílgaa 65 da Lex n” 8 666, de â993 
i3 6 ~~ A eoníormzdade do matenai a ser unlrzaadt) na execução dos SETVEÇOS devera ser verlñcada 

_guntanlente com o documento da cietentora da Ata de Registro ele Iüeços aloe contenha a relação 

detalhada¡ dos; anesmos. de acordo com o estabelecido no "fermo de 'Referência e na proposta, 

1nl'orn'1anda› as respectivas qaarutdades  especnñcações Ieenlcas, !HIS como tanarea, cguaêldzlde e 

forros. de uso 
i3 7 ~ (L) representante da ,f-\dzmmstração anolara em reglstro propno todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, ¡ndzeando dia, nlés c ano, bem como o :nome dos 

empregada» eventualzueaale envolvldoà, adotando as providências ¡aecessarlas ao fiel 
Cümpfíhlêllü) (las clausulzis contratuais e comumeando a auíoradade competente, quando for o 

caso, conforto:: o dlsposto nos §§ 1° e 2°' do artlge) 67 da Lc¡ n° 8 666, de 1993 

13 8  A ñscaízzaçãa) rlão exclu¡ ::em reduz a responsabilidade da detentora da Ata de Regxstro 
de Preços. meluswe ¡aerante terceiros, por qualquer irregularmente, annda que resultam:: de 

¡noperfelções Lecmeals, vamos redabatórlos, ou enlprego de nnatcraal inadequado ou de qualidade 

mfersiar e, na cneorrêocla desta, ilãü implica em eo-responsabnladzzde dos MLIHICIpIOS ou de seus 

agentes e ]J¡'C¡T§(_JSÍOS, de con !brmtdaide com o artigo ?O da Le¡ n” 8 666, de 1993 

|4- DOS CRJ'I"EZR.J()S DE STUSÍTÇNTÍABILIDADE  
14 l - (gls: nxatersazs IHiÍIZaÓOS pelos estabelcclmelnos credeocuadàs na execução do contrato 

devem seguu' os segumtes CIIICTIOS de sustentabalaciadc 

a Sola-zm constuaados, no todo ou em parte, por matenal rccleiado. atoxaeo. haooegradaxxei, 

ccmforowe normas da ;malva 
b SCJÉHH observaoos os reqassuos arobtelztals para a obtenção de cerulleação do 

lõíãVlllÉflEMÍ) canno produtos sustomaveis ou de menor lnapacío amtuenmí em relação aos seus 

_ÊÊ/@ffí 
í = J x» 

31m¡ lares. 

crorureutoírx' C(3me:-:r¡cn't<' ::um br 
www ::ocianortc «som 'm' 

 



 <.:.:<._›x-~:« 12223 a 

mvazj'+a'z'›'a'-ç 'T   =  
c 36321111. prelerenezaltzaente. ElÇOI1dlCãOníi(Ê(')S em embalagem ¡ndurnduai adequadzaillêeazw” 

menor volume posslvel. que LHIÍJZC nxatertaás remeãavezs. de forma a garamzr a :naxnma 

proteção alurarlâe o tremsçnorte e o armazenannenlo. 
d Não contenham SLIbSIâHCISJS pengosas em concentração 9.02211:: da recomendada na 

dlretlvca Razi-JS (Restracuon of (Jertmn Hazardous Subsmtzees), mas como mercurao (Hg), 
ehunabo (làb), cromo hexavaletxtc ((;'r(\flj), cadmxo (ed), btfenll-polnbroxumaclos (P883), eteres 

dàlemkpol;bromedos ÍPBlDÉS) 

IS w»- (”LASSlFi(Çz\ÇIÃO DOS SÊIEVIÇOS (ÍOMLÍNS 
15 i - O sea-nec) a ser coniralado enquadra-se na classificação de servnçnús comuns. nos termos da 

Le¡ rs° lO 520. de 2081 Le: 8 666,593 e Decreio 3 $55f200íl 

16 -« BASS SANÇÕES. 
ló l w Pela :nexeeuçãaw das condxções estlpuladas, a detentora da Ata de Regnstro de Preços 

fee-ara sup-rm as penalidades de advertência, multa, suspensão temporaraa do dxreno de lscuar e 

eomraãar com os lvhamclpzos COIISOFCIELÓOS e/eu declaração de ¡rsrdonezdede para lneuar e 

caamramr com a «ãdmmastração Publica, de acordo com os art 86 a 88 da LeI Federal n” 

8 ó6í›f93= e amgo É?? da le": l!) 52Uí2002, sem prejmzo das responsabnlzdacães eml e ;Je-nal 

czzbavezs, guranudo o contrachioru) e a ampla defesa 
êõ 2 - l* *am eslabeiectdcss os segumtes percentuals de multas, aplleawíeas quando do 

LiL-.scu:'npra1nen1o contratual 
1621 «- íljlÊ/ê; (zero xfxrgula três por cento) por dm de ;atraso na execução dos Servlços 
comralendos. ou ;Jor dia de airaso no eumprnnentr; de obngação contratual ou legal, ate o 30” 

(tngeslmo) dra. calculados sobre o \valor dos semços contratados, ecmlbrme orçamento 

zxprrgx-'zuicx por oeorrênem, 
E6 2 2 - l0"u (dez por cento) sobre o valor dos servnços emaratratados, conforme orçamenu.) 

zaprcveztdo, no caso de atraso supenor a 30 (mma) (has na execução dos serwços contratados ou 

no Cumprnne11u) de obngaçâo contratual ou legal. com a possweã rescisão contratual, 
1633 »- Êül/b (VIFIÍC por eenio) sobre o valor dos SEIWÇOS contraàados, conlbnnc orçamento 

aprovado, na hnpotese de a detentora da. Ata de Regastro de Preços, lnJ ustrñcezdazuwezate, desastnr da 

.Ateu/Crantrzitt) ou der causa a sua resczsão. bem como nos demais casos de deseumprtmentr) 

contratual, quando os: Municaplos consorcsados . em face da menor grawdade do Fato e medmnàe 

rzannuvução da amondade supenor, podera reduzir o perceniual da. multa a ser apheziclaz 

m 3 w f.) valor das multas; aplncadas, apos regular processo admmlslratn-w), sera deseonatadc) dos 

pazzgzamermtos devidos pelo Ê-'Íüilltipllíi Se os valores não forem suíicaentes, a dzllercnça sera 

eobrmla da detentora a ata de registro de preços e devera ser recolhida no prazo ¡naxamcw de 3 

(três) (has Llítts a contar da aplicação da sanção, sob pena de 1nscr1çãra na dnnda amv:: do 

mumospno 

17 .- m RI¡:IS(ÍL'IS;ÃO C(Í)N'I'RATtlAi_, x 
l 7 E »- A eatmtrantztçãc) objeto desie “femme de Referêiacea podera ser rescmdxda 
l? 1 E  Por ato Lsmlalera¡ e escuto do Munlexpzo, nos casos enumerados; nos mcasos l a Xll. 

XV?! e Xíflll do artigo 78 dale.e1n°8 666f93 M, À 

.f/n /J ,. 

(ZCJHÍAH (JKf-lllúlã.Ísíll"líí"!'líü? com br , f” x .' www codanortm marra br  
\z .  
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- _ ÉÇHÍÇÍ: :xHCÍAFÍETEÊ-Í 

i7' 1 2m Por acordo entre  partes, redondo a termo 

37 í 3 - No forma, peios E110UHFOS e em observâncra as dcmars prevzsões ccmtrdas nos amgos 77 a 

80 do Le¡ o ° 8 66693 
7.... '~ ›~ .-. .“' s- . .r . 17 - (ls casos de ¡escrsaca contratual deverao ser formalmente nwuvados, assegurada a 

observâneaa dos pnoerpacus do contradntmrro e da ampla defesa 

17 3- Ocorrendo a rescrsão contratuai e não sendo devrda nenhuma mdemzação. reparação ou 

resoturçãr) por parte da contratada, o Munrcrpro respondem pelos preços constantes da Proposta. 

Comercrai, dexxado em face dos produtos efetwamenle entregues peãa contratada ate a data da 

rese 1 são 

18 «- DO C'Rol'¡'“'ls3'Ri() _DE REAJUSTE 
18 1 - O valor contratual! podera ser alterado nos ternaos da almea “d", tHCISO Il, do amgo 65 da 

Le] 8 666x393. desde que comprovado o desequdrbrlo econômnco-ñnancerro, devendo o 

contratado manter sua proposta pelo periodo msnrmo de 60(sessen1a) dras apos sua apresentação 

i9 - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSÕES 
19 1 e A detentora da Aâa de Regastro de Preços se obriga a acertar nas mesmas condrções 

coratrattraas, os acresemos e supressão-s que se fizerem: dos SBFVIÇOS ate 25% (vmte e amoo por 
cenlo) do valor annual atuaírzado do contrato, conforme prevrsto na Ide: Federal 8 6663).? 

20 - DAS DOTKAÇÕES ORÇAMENTARIAS 
20 1 - Por tratar-se de !redação reahzada atraves do Sistema de Regnstro de Preços, a ciotação 

orçamenlaru¡ sera Indxcada em documento especlííco contrato, nota de empenho, aulonzação de 

'fornecunenicg ou outro documento equivalente de cada Mumcmpao consorcsado 

21 - .DA ADESÃO DE ORGÃOS E ENTIDADES QUE NÃO PARTICIPARAM DO 

REGKSTRO 'DE PREÇOS 
21 1 - Os orgãos e entidades que não panrcaparam do regzstro de preços, quando desejarem fazer 
uso da ata de registro de preços, deverão consuítar a Admamstração da ata para mamfestação 

sobre a possrbliadade de adesão 
2h 2 - (jahera ao fornecedor beneñcxarso da ata de regrstro de preços, observadas as condrções 
nela estabeiecndas, optar peía aceuação ou não do 'forneclmento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obngações presentes e futuras decorrentes da ata, assumuias com a 

Admzmstrztção e orgãos parucapantes 
21 3 - As aqursrções ou contratações adrcaonars a que se refere este artigo não poderão exceder, 

por orgão ou cnndade. a cem por cento dos quantitativos dos ntens do ¡nstrumento convocaiorro e 

regrstrados na ata de regrstro de preços para a Admimstraçâo e orgãos partrcspantes 
21 4 - O :Instrumento convocarorro dexrera prever que o quantztatswwo decorrente das adesões a ata 

de iÍCgiSlII) de preços não podera exceder, na totahdade, ao qumtuplo do quantstatwo de cada 

nem regrstrado na ata de regrstro de preços para a Admmrstração e orgãos pamerpantes, 

¡ndependente do numero de orgãos não pamcapantes que adenrenr 
21 S - Apos a autonzação da Admzmstração, o orgão não partrclpante devera efeuvar u aqursrção 

ou eomrastação solneaiacia em ate rmoveruta dzas, observado o prazo de vugêncra da atas 

21 6 - Compete ao orgão não partacrpante os atos FEÍBUVOS a cobrança do cumprunento pelo 
Eomecedor das ohngações eontretuahnente assumrdas e a aplicação, observada a ampia defesa e 

x' 
(LCUWtcEÉCJ-Ê¡ v; @Liarnorte com hr  n 

xvwvu coast-morte :can't br _ _ ,  ' x *of  



M :Ju: ¡<"_',i 1", x. l_  um ::e ..x r.: 

*J 'Hívâíí L.. 1.717,? N CD!? T' LÊ_ 

'ao «Ô 

o cuntradn0:'10, de eventuaas penahclzides deu-enemies do descumpnnucnto de CIÉÍÊÉQIIEÍÉ 

cuntratuais. em relação  suas propraas contratações. mformando as ocorrênmas aa 

Admasnsiração 

âwãosxtes ClarosfMíÍi. 13 de fevereiro dt: 2017 

//" l z z 45;»  ' __ M - raw_ bu.) 5,»_\ 
íínúson Praraczsco das Santos 
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DANÓRTE 
<'íí>ãn4ílai5íüifãáfs IM*'UECHP~1k.2f~:Ifí*HI#x:_ :vzxsraza o En: é* 

V ___ . :: fa! *diDLA/ãb? ÍTNTWZÇÍ) ¡Xfdg-...lãñ N ?AL $$S*..!*-JI'FEÇ?-~1"¡ làãf.) Í“«J\'Í)í-1Z§1¡¡_' _“'_ gvaayqggg 
c_     

DECLARAÇÃO 

'E.)t:ci&ram0s para os devqdrbs ñns e sob as penas da lc: que, apos exaustwas tentam/as de 

conscguzr orçamentos para contralaçãe dc empresa para prestação de serwços de 
stdmmzstraçá<à, gerencuamentc» e controle da :manutenção prevcntwa e corretiva, Ibmectmento 
d:: peças, accssonos cmgznaas de reposução, com :Implantação c: operação de sxstema 

mtbmuauzado e: :ntegrado para gestão de frota, por mexo de antemet, atraves' de rede de 
'estabelecimentos credcnczados, medlantc a uuhzação de slstema mformatrzadt) e de recursus 
tecnoíogzcos para atender a frota aulomoitva das ¡nunzmpros filiados ao Consorcm 
Inlcnnumcxpzxl para o Desenvoivumemo Ambiental Suszentavei do Norte de Mmas- 
CÍOIJANOIÍTTÉÃÉ, soiacstamtns do Consorcm IntcUnumCJpaI de Saude da Rede de Urgência do 
'êêcjrâc d:: Minas~C ISRUN, a uuhzação dos orçamentos realizados para esta nmsma ñnahdade, 
conw conlpmxranx documentos anexos 

?gigantes (Íiarosfàvíüí , 17 de fêvererro de 2017 

» 

'í r di?” irma r' .2::'«- 
íirmtison ?fantastic dos Sanaos 

Secretarno Exccuuvo do (ÍODA'NOR3“E 

.Êa. ,c S¡ ~§r> 

_ z  f_  L..~-«~ Name: Patraçr ce faóuza 

Pregoeara (#3 (70DA.N(.)lZTíÊ 
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Cotação abastecimento e manutenção de frota CiSRUNi SAAQU 192 - Tscket !og  
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Evandro &açmmxs mu¡ cmmm kaãska@arr§bratec sem um 16 de ace-team de ?W *a4 

Para “coswzmâcwm sem m WW!” Wammtasâcam saude m 9M br** ;ff  
mamada ' amam  
f."fcszzz“=:›rwwe sais-mada 51:32:12 catâsçâes ;uma as serwços de gszszãc cm .me szsacsrãvanza e !manutenção de irma 
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Evandm Kmhênska Kafskã 

&íiâ-Efãiiéx m. m; Negwws ?Marcada ?uai-cs 

íl=rmüesa Comarcas? 

Te¡ 53:5: 91036359 
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De Wvsane ?run-ado Megíaavacca 
Enviada em qusnwvfesra 15 tie seáembm de 20:6 13 25 

Para Evandm Kechmsk: Kafsk: «zevamizc KafskaQemb-'aãee   
âssnnto íNC. Cotaçãü CISRUN/ SAMU 192 

vn. :ane Furtado âmgêtavecca 

àvàlasta Mzrrcame @atleta 
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PROPOSTA DE ?Bicos 
CGNS/ORCÍRO LNTÉRMÇNKÍIPAL DE SA CDL DA REDE IME; ÃÊRGÊñCSià D0 NQRTE DE MINAXS  'É _ 

a ~ :; 

an: murro COMPRAS 95 o f ;a- 'vom t** 

1 &me; 50cm da Empresa EMPRES-à smsrusam ag :acwaoem 5 samsmsxrznçào as comxsêuaos &ma; e à. 

2.. cap.: a” ímattiz e 512a!) a3 5% SSQÉFCGQE à? 
3( ?rmcrígtãn estam¡ ezsmzüâàaâ 
à ímcriçâe &caiam; mzzewaa: 
5 Enáereçc RUA MACHàDO SE !$333 N” Sã) « Éê ü? - SÀiRRG ?Hà-sm LKÀCEA 

5 Tatame 5% »mwmê 
7 msm da coação âê asas «canecas a m; da sata :ie mnsssãe dessa @mão 

a ?me àe ?mamada zzmícma adaiaí 
9 Mamede da Fedmçào na qual será mma o documento ñscaí e o :ramais incidente R3 

i6 Reprzxentante da Empma. &MNQRG KESã-àãmàñê KAFSKE 
H âargo 'zíxííãíàâíãvú Sã. NEGOCíOS RG 798622 E991 CP? ãmsââõõüãâ 
12 Banco &ANCC ao ama.; :m: Agenda :usa-z com 145944 

Ref Gong” de Preços 

:ONTRATAÇÀO DE EMPRESA ESPECEALSZADA NA PRESYAÇÂO DE SERVIÇOS na ADMMSTRAÇÁO. 

GERENCMENTO E (ZONTROLE QA MANUTENÇÃO PREVENÉIVA E CORREHVA, FORNECEMENTO BE PEÇAS, '~ 

AGE$$ÕREOS oRsaaNAas as REPGSIÇÂO. com íMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE stsTEMA ¡NFORMATEZADD E  
zNTEGRAm PARA GESTÀG DE ?Ram POR MEEG 05 àrsàTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECEMENYOS ?r 

CREDENCMDOS, MEDiANTE A. UTiLâZAÇÀO BE SêSTEMñ §NFORMAEâZADOE @E RECURSOS TECNOLÓGiCGS PARA 

ÀTENDER A FRGTA ÀUTOMÓTÃVA DG CESRUNFSAMU MACRO NORTE 

:Vaka- gsm-nado àPercentuai de Vator do  Vaio: Tata! com = 

2 gem 3mm da 5 Desconto desconto em “ Percentual de 5 

ã 

à adm¡n¡$n¡çãg  BÊSCÔRtOÍÍÊXQ  
;Fornecimento parceiado de peças amomokwas É E  xr 039mm novas_ pnmesro uso. necessánm para R5 735 96? 5D 0% R$ o RS ?'35 96? 50  
manutenção da ?mta de mamães do CESRUN * 

?resàaçâo de semço de manmenção geral 
;arevemxva e mmxva da *rum de veiculos do 
CãSRUN 

Descriçãu 

RS 390 625,00 0% RSS O RS 380 625%  
à” 

,   
VALOR term. âsnmoo m' as 1 12s 592,50 

W....._ u,... .._,..... 
a 
a 

2 

'W  Vaio: Estimado 
sem a taxa de  admunrstração 

g VaâorTotal coñÍ: -  Percentuatoe  E'  taxa 5 

5 Parnarama! 
taxa 

Descrição 'EQ EM RS 

â 

 

É G3 ?Taxa de Adrmmstraçáo 

Edenred 

Énsnza 592.50 as: m 85620' Taxa +4% + RS 45 E363 ?O 
1 

VALOR uma com A TAXA os ADMEHISTRAÇÃO RS 'I 171 655,20 

5mm Ec0-*&ü09*§??3§“~ 
1g, ; :Êm à «É *J 

M; w__?*___..., .... 
?ROPOSTA SUJSITA A nvAuAçÂo os cnánno. 

......_.........,....... . 

Campo BomlRS, 16 de setembro 2015 W  m, _, 

Mwâáriakmãêêã"? s 
í 

EMPRESA BRASiLEtRà os TECNOLOGiA a ADMlNíSTRAÇÃO m: cowvêwõs HAAG s A 

 @(1 3 

'fx 3 

Evandro Kechnnsks Xafska 

CPF/MF nã' 971 845 2360-34 

Mercado Pubhco - Lscztações 

Executwo de Negocios 

?E 
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CÍSRUNEMG 

íewasrsaâa PRãMÉ CGNSULTÚRÍÂ E ÁSSESSORIÀ EMPRESARIAL LTDA »- E P P 

ííaíçaxtsa Éâfêügàí: n'  2° ::miar saía 5.33 › Çerntro àgua: !S Aãçhavasie Santana (R) Parnaiba < SF* 

CW.; íêêíàsilíi- mí? *FL 'ãfzíâJíãàêl darsae-ãçfsgprsfáebesaeãzcaas 331mb? 
-¡~_~«~.» ,; 1,4%.   r: &f; ;íaâãêóisâüíiiêí »S53 ?WM ÉSEEKÍLAKE n** 823 5553 E35 ' *fé 26.35,' *sàuzmrgszaã n' 

?wa ?ra :se “rms-saía Cam os vmar-as t: candsçüea sem a ?resíaçãác risk ñewsçoa m? âerer-sx-:anaenta é? 

'WENUÊ-EàíSÇÀG cia \Eeswãcs e 932m3 serveças prestam:: pe( estabebeczmemzss -cs'edz.-xvcaado~s. pa¡ :uma Ga 

ifñiãiaríãaÇàü e oneraçãe de um sistema :nformatzzade e integrado :em utahzação de :anão se :agamerãto 
magnata: (a: mes:: 9113124255360 e dmponsbúwzaçãc de Rede Credenciada ccncesssonaruas, csñcgnaá, 

autanaoã-vas, autopeças e sewsctrs :ie guincho, para manutençàc das vetcuãss pertencentes CtSRUMMG 

, 5.43::- <; :agiram de emprestada pe: preços unitaraos, nos lEfmOS da íegssàaçàc vàgenie, de acordo com 

Termo de Referência 

?ie-f Descrzçãc “ic 

à *axa da* admmastââçãc ao gerenrgafherzv.: as frota  
5:13. ;age-anaamtas seràú @feita-arms comeram ?erram ae Referencm a Taxa; c:: Admimsiraçàí) a ;gçsrcennsan 

wzciüua ::amre a vilzãuffw ::os gtocutcs consumtéos na teria creczencnaüa 

¡Eícçízà-:amfns que !sms 'vaimre% üfeftaüos está:: ¡rlciutsca aáern c:: iucm as cusícvs ::irmas 1? amarelos :sem: A 

eêêâwzçgza cms :armas ::asia m: Laçáo incluam-e às üespesas cana :ranãçorãea nazaãssnats rasa: ma. :bw 

üaísüz;.zaãnzaz:zza aan ::em segg-*m :em gera: eqmpamenãos ?erramenias amas-ces ce: ::massas :as  
sgngçsvgçm  Êfageãâaçàg arma: lrabgâhusaa e prevsúerzcrzaaa pa:: aguassquer :jaum causada: a íülíleafíê$ 3-.. 

àÊãfiI.-IEÉ§*§EE!J;& 'zzsulàansen ue lamas reguíamniays e unnposioa rnuruexpaes esãafinaxs t;- ?aceitas ezãaívn iuãis 1. 

:gua fo' nssc-,esszêarew para execuçàú ::Hai e campleta da ::agem desta :natação 

?reposta dmhmaca autuante vara abarturade Ffüüessaêacnaumso   O ORIGÍNAL 

à >r J  J í ?' 

Semana ::o Psnsaaab-ASP 22 :ie setambrm na 2915 

CODAWBRTE 

?mma cowsuanroszm sz. assess REA eMPREsARmL una _ e .n p 

::causem nomes DA àmvnwpnccumoom 
secs 33 um 918-8 r cp: 399 49a na 57 

_uq_ 

 



2115x2036 E-maêtciewêwAlàclsauN - Solucxtaçàodaorçmnemo 

àíeom L taçã <I' ta o@ 'sru saude ¡C! O IC¡ C3 CI n .' 

Solicstação de Orçamento 
3 mensagen: 

Licitação <êzcrtacao@casmn saude mg gw bw 
Para. Rscardo Marques 'CHCeIÓD mazques@vaiacard com br> 

50m cha 

Cnnfarme contato telefómco segue anexo :arma de referancna e planama de orçamento para cotação 19o,!? «à 
9% , swf** 

?atá 

íngríd Martins 
Setor de imitações e Contratos 
CISRUNESAMU Macro Norte 
538,3 3221-9009 

S' :anexos 
“E g ORÇAMENTO MANUT vEicuLos doc 

716k( 

.É TERMO BE REFERENCiA MANUTENÇÃO veicuws PELO SiSTEMA INTEGRADGpdÍ 
' 490k 
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TERMO DE ABERTURA  
DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

SENHOR PRESÍDENTE, 

Ocorsendo a necessidade de abertura do Procedimento de Licitação, para 
contratação de empresa para prestação de serviços de administração, 
gerenciamento e contrate da manutenção preventiva e corretiva, 
fornecimento de peças, acessorios originais de IGDOSêÇÕO, com implantação e 
operação de sistema informatizado e integrado para gestão de frota, por meio 
de internet, atraves de rede de estabelecsmentos credencsados, mediante a 
utilização de sistema informatizado e de recursos tecnológicos para atender a 
frota automotiva dos manicipios filiados ao Consórcio Intermunicipal para o 
Desenvolvimento Ambàental Sustentável do Norte de Mznas - CODANORTE O 
valor estimado para Contratação e de R$36 575 Ooiloültrinta e seis mzthões 
quinhentos e setenta e cmco mil reais), solicitamos a abertura do competente 
processa ÍECHOÍOBO nos moldes previstos nas Less t0 520/2002 e 8 666/93 e suas 
atteraçães, na Modalidade PREGÃO PRESENCEAL PARA REGESTRO DE PREÇOS 

Foi estimado para cada um dos MUHICIDEOS consarciados, o valor de 
R$750 Ooüôülsetecentos e cinquenta mi! reais) para gastos com peças, e 
R$250 Ooüüülduzentos e canauenta mil reais] para gastos com serviços, 
totalizando R$E 000 OOODOlUm mithão de reais) para cada um dos municipios 
consorciados, sendo Certo que, cada mUhlCiplO consorcsado podera 
estabelecer vatores interiores aos que acima indicados, para atender suas reais 

necessidades 

@Norma-molhe ainda, que por tratar-se de ÍICITOÇÕO reatizada atraves do 
Sistema de Registro de Preços, a dotação orçamentaria sera indicada em 
documento especifico contrato, nota de empenho, autorização de 
fornecimento, ou outro documento eauivatente de cada Municipio 
consorciado 

Montes Claros/MG, i7 de fevereiro de 20t 7 

 'K O41» 

Servrço Cantabiã NGdiO Patéacia d 
Pregoeiro bticial 

l 

::ortzaztozgxêiííadu:iwrte com tz>r 

www codanorte com br 
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PORTARIA DE N° 04, DE OI DE FEVEREIRO DE 2017 

O Presadenêe do Consorcio ínrermunicipoi poro o Desenvolvimenro Ambienrot 
Susrenrove! do None de MinosvCOD/\NORTE Sr João Monoei Ribeiro no uso de 
suos CJÍTEDUIÇÕSS ãegois, que lhe confere o Estorufo aprovado peêos municipios e 

ÔGEFTICHS ÍSQESÍGÇÕGS perrinenres 

RESOLVE 

Ari 1° « Norrieor Pregoeiro e Equipe de Apoio poro reoíizoçóo dos liotoçóes no 

modoesdode Pregão Presencial 

§3° ~ Fico nomeado como Pregoeiro o Sro Nodio Poíriçio de Souzo 

§2° - Ficam nomeados como membros do Equipe de Apcxo 

o) Dilma Froncieie Borboso Mendes, 
b) Carlo Xovier do Sitvo, 

§3° ~ Fico: nomeado como supiente do Equipe de ADOíO 

o) Pedro Bicalho Maio. 

Ari 3° - Ausente um dos membros eferivos, esse sero automaticamente 

subshruido peto supienre 

Ar? 4° ~ Ficom os nomeados ouzorizodos oo desempenho oie suos funções no 

coníozzrniciode do Lea 

Ari 5° - Esro Porãorio entro em vigor no dota de suo publicação, revogondoae 
todos os disposições em conrrorao 

Monâes CIoros/Mq:: Oi de fevereiro de 2017 

~  :à 
Sr Joao Manoel¡ -r 'erro 
Presidente dÕÊODiAFÊâORTE 

::one asmrcmccidarzorte com br 
»vu-vw codanorte com br' 
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AUTUAÇÃO  
PROCf-ZSSO LECITATORID N" 0923917 o 

MODALIDADÍFL N" PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 

Por tratar-se de liCllaÇãÓ reaiizada atraves do ; 

Sistema de Registro de Preços, a dotação 
É orçamentaria sera indicada em documento  1 especifico contrato, nota de empenho, autorização 

.RECEJRSÓS ORÇAMENTARIOS 

de fornecimento, ou outro documento equivalente de 

cada Munictpio consorciado 

 NTESE DO OBJETO Contratação de empresa para prestação de serviços 

de administração, gerenciamento e controle da; 
manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de 

Êpeças, acessorios originais de reposição, com 

implantação e operação de sistema informatizado e 

integrado para gestão de frota, por meio de internet, 
atraves de rede de estabelecimentos credenciados, 

mediante a utilização de sistema informatizado e de; 

recursos tecnologicos para atender a frotaâ 
automotiva dos municipios filiados ao Consorciog 

Intermunicipal para o Desenvolvimento .Ambieiitalê  sustentar/ei do Norte de Minas - CODANORTE  
valor estimado para Contratação e  
R$36 575 000,00(trinta e seis milhões quinhentos el 
setenta e cinco mil reais) 

 
AUTUAÇÃO 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, neste 

Consorcio, :iutuei a autorização e demais documentos que seguem 

x" 
â  "M o 

a » ,»ê%í/ 
Nadia .Pa !Cia de Souza ,W 

Preg' .ira Oficial  
É 
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¡5“›«$\›4E*3ãí;Éí\JT.é.\â_ E5LJEHTf'd"1'xà\/ÉE..... DCD Ncürrrrr: DE .~4z:~4/.x§ââ\«/Ê\àà¡o;:g°q, 

AVISO DE ABERTURA somar.   
Procedimento L-¡cntatórzo n° 002/2017 gàmüa *=*°'°$ 

Pregão Presenclal n” 002/2017 

OBJETO Contratação de empresa para prestação de servaços de admmnstraçâo, 

gerencnanrento e contrate da manutenção preventwa e corretwa, fornecnmento de peças, 

acessorios Ongmms de reposnçâo, com Impiantaçào e operação de sistema ¡nformatnzado e 

unlegradc) para geszão de frota, por meu: de nnternet, atraves de rede de estabeíecnmentos 

credoncnatlos, mecltante a utaltzaçãa de sistema ¡nformatnzado e de recursos tecnologacos para 

atender a frota automotiva dos mumcnplos ñilados ao Consorcio Intermumcnpal para o 

Insenvolvntnento Ambncntal Sustentavel do None de Minas - CODANORTE O valor esumado 

para Contratação e de R$36 575 000,90(tr|nta e seis nuíhões qumhentos e setenta e cinco :m1 

reais) 

RECEBER/MENTO nas PROPOSTAS _DE PREÇO E [DOCUMENTAÇÃO oe 

HAmLrrAçtÃO 

LOCAL Rua Dr Santos, N “ 362, Saia 503, Centro, Montes Claros/AIG 

DIA i3 de março de 20W 

HORARIO DE CRENCIARÍENTO AS 13h00min 

HORARJO DE ABERTURA DOS ENVELOPES I3h30mm  lmaverxdo expedzente na_ data supracutada, a data hnute para recebamento das propostas de preço e 

a abertura da sessão estarão prorrogadas para O pnmearo dra utnl subsequente, no mesmo horano 

COORDENADORA DO PROCESSO - PRÉGOEIRA Nadxa Patncta de Souza 

CONTATOS E ESCLARECIMENTOS 

LOCLAL Rua Dr Santos, n” 362, Sala 503, Echficro Herhndo Sdvezra - Clentro - Montes 

x 

(Ílartasikdü ou pelo e-maal Émtacoeseodanoneággmanl com 

FORMALIZAÇÃO .DE CONSULTAS 

PODERÃO SER FORMUEJADAS CONFORME ESTABELECIDO NO EDrrAL 

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

Setor de Lrcltaçõcs na Rua Dr Santos, 13° 362, Sala 503, Edlfícuo Harlmdo Slivenra - Centro - 
Montes CiarOs/MG de 09h00mm as E2h00mn1 Ou de IShGOmm as Hlúünnun 

::crltatoíçi-codarwortu com br 
www codanurte com br 

0409933 



 
EDITAL N” 002/2017 o, 

50 t o U . a» "o ,- '9 

PÍROCEDIÃMÂEÀNTO LICITATÓRXO N” 002/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N” 00343017 

PREÂMBUI.,<ÍJ 

(j Consorcio [tatermunicipal para o DCSÊIVGOÍNMTWIIÍO Ambiental Susteniavel do Norte de ?Minas - 

CECJIÇ)AN(Ç)R'.I"I.::Í, com sede na Rua Dr Santos, n** 362, Sala 503, Édiñcao Herlindo Silveira w 

(Íentria » §v1or3te5 C“íaros.›"h›i(3, inscrito no CNP.? sob o n” 19 E93 52171000108, isento de inscrição 

estadual. atravos de sua Pregoeiro, nomeada peia Portaria n° (J04f20i7, toma pitbêico a abertura 
do ?R(.J(ÍE'DIMEN'I”O LECWTATORIO N“ 002/2017, NA MODALílLãDPZ PREGÃO 
PR1%1SPLN(.'i.Al_ POR REGISTIIO DE PREÇOS N** 002/2017., tando como criterio de 

_iulgamcaato o MENOR PREÇO APURADO, OBSERVANDO MAIOR ÀPFJR(JIÊN'TI_EAL IJIFZ 

l)ESCON'I'O SCHIRFL A 'f'AX.A DE ADRÕINISTEÇXÇÂO, sendo permitida apos a ¡iirgula 02 

(duas) casas decimais podendo ser percentual negativo que ¡ncidira sobre o WFRÍOI' do credito 
e conciiçoes fixadas _neste Edital 

l - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1 1 - O Pregão sera reaiizado em  pubiica presencia! 

1 2 - Os trabalhos serão conduzidos em Montes Claros ng_ sede administrativa do 

(_','()l)ANOit'l'l§, na Rua Dr Santos, N " 362, Sgia 503. Centro. Montes Claros/MG _ polia 

funcionaria do (Lkiitsorcio, Nadia Patricia de Souza (Pregoeira Ofibiaí) 
1 3  A abertura da presente licitação dar-sc-a em sessão publica, dirigida pela Pregoeiro c 

oitiupe. tie apoio. a ser reahzada conforme indicado abaixo, de acordo com ai Eegislação 

menciiiiiada no preâmbulo (ÍCSEE editaí 

(ÃHÍJIÊYO (formatação de empresa para prestação de serviços de adminisiração, gerciiciamcnio 
e coittrolc da nãanutenção preventiva e corretiva, fornecimento do peças, acessorios originais di: 
reposição, com impíwttaçâca e operação de sistema informatizado e :nie-grado para gestão (ii: 
frota, por nteio de internet, atraves d:: rede de estabelecimentos credencazidtns, mediante a 

utilização de sistema informatizado e dc recursos tecnologicos para atender a fiota ÉtUÍOIÍÚOÍIVSI 

dos municipttass ñhüdüfí ao Consorcio Intermunicipal para o Desenvolvimento .Ambiental 
Susiemiiazeí do Norte de Minas - COIL.)AN(Í)R"I"E O valor estimado para Contratação e de 

R$36 525 0()íJ,0i')(lrin12i e seis EUiÍhÕBS quinhentos e setenta e cinco mil reais) 

o RECEBIMIFBFIÍ) DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILÍTAÇIÃÁ) 
o LOCAL Rua Br. Santos,  ° 362, Sala 503, Centro, Montes Claros/MG 

l/ / 
o DIA 13 de março de 2017. ã 
o HORARIO DE CRENCIAMENÍÍ) AS 13h09min Lx**  o I*I(')I?IARIÔ DE ABERTURA DOS ENVELOPES. 13h30min 

4:0rai:atitjiçx*f:üz;êiâl1c›r'i'rã tcmti L›r 
wxvxv codanorta com 172!'  
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11 . IZKJYFAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Í?  < _* 3 x rn' »xp vrv¡ ..a '9 , __ _ _ - 
_ ê í ur :raiar se di. Ezutaçdo Íbàli/.aikiçi atraves do Bmtema dc Rcgnstrc) da: Preços. a címaçw 
(ÍÉÇMÍICTÊLEHIEL sera ¡nxdlcada em documento CSPBCEÍICQ cunirzato, 310221 de empenho, autorização dc 
íornecllneníu. um outw clucumentt.) ccuuvzalcnte (k: cada Munnupnc; cunsorcrackn 

.zu - (fíÇ)NSUL'1'AS, 'ESCLuARECIhAENTOS E :Mpucnwíacózs 

Í? i ---- -- (Top12: àestc edita! ciacontra-sc KÍISPUEHVC] na sed:: do CODANO.R'Y.IÉE a Rua Dr Santos, N ° 

562_ Saia 503, Çcanãro. ?xátmntes LÍ1ar<›s,-"?v1Ci, e podera ser obhda, no herança de (ÍShUUHHII 21.3 

Qhüüànnx c de 13í¡(êf):n1n as 17h33min), podemio ser obuda :arabe-ana ZIÍFZiVBS dr: e-maa¡ 

ha1ãacoesacadazuaarzeággma;I CDU¡ e no sme cuñcnal \kIu-"uf codarwrtc com br, ¡nlbrana1ldc› su:: 132,110 

sractai e seu er-nzrzz¡ 

3 2 - ;às enzprcsas eíou representantes que tavcrem ¡nteresse em panampar do certame obngazu- 
se a acezmwparzhziz* as ;nubincztções referentes ao processo na imprensa Oñciíxl dc Mmas Gen w 

ÃOFíÀ/ííé. .form-il Hoy: em [ha, no ¡Jaano Oñcna¡ da União - IBOU, e na) smo oficml do 
L.'(')DAN(Í)R']'T;ÍÉ, com vista a: possn-'css alterações c avisos 

3 3 - ([35: ¡aedxdus (lc CSCÍEHECIIIIBJIMBS sobre o 661181 poderão Sit!” encammhaicãos para o c-mzul 

im¡tacoescociazaoneíijàgmaanl com e no .smo oñcsai uwvw' codanortc com br, me 2 (dois) daas ::Lets 
antes da data :marcada para abertura das propostas, ¡nfornxandgz sua. razão socual e seu equcn¡ 

É 3 E - As rcsposias doía) Pregoetroía) as stahcmções de ÊSCHIFBCIIDEDIOS serão cncansinhzzdas 

por e-nzarf. ?Em ou dasyxarubxtazzrzlas na sede do (IC)1'Ç):\N()R'ÀE".li, ficando zacessn-'crs a todos 09 

nnteressadus 

3 4 ~ ãmptlggnziçõcs aos termos deste Eâdnaã poderão ser interposta:: por cidadão, me o 5° dia uu!, 
c por hcuzames. até o 2” dia uni, que antecede: a abertura das propostas., :nedlante petição a ser 
enxuada, prsíbrencaalmcme. para o c-mail Eacitacoescudanorteígggma¡E com ou prntncolmgldas na 

sale: de LJCHIIÇÊO, dmgmias a Pregocnrzz. que devera dccsdxr sobre a ;Junção no [arazo de 24 (vunc 
c quaura); huras. auxüaeido pelo setor tccmco connpetemc 

3 5 m O ('I()IT).=XNOR'.l'íÇ.-l não se responsabüxzara por :nupugnações endereçndas por outras ibrmas 
ou ::musas endereços Prcscncnaas. c caso não tenha sado acusado recebxmenm ¡aelo Pregoclru, e 

(gnu-z. por Isso. 523mm ¡nlclnpcsln/as 

3 6 r Àcnlhlda: a xmpugnatção. sera dcsxgzmada nova data para a rcahmção do ccnzasne. exceto 
quando_ mq::emçanavclmente, a aiteraxção não afetar a formuiaçãr) cias; proposu-xx 

3 7 -- A decrsão da Pregocara sera enviada ao unpnngnante por c-anall, e sera divulgada no 5.21110 

oficial do C()í),›àN()fã"i"I§L para conhecanxcraio de todos os ¡meressados 
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É u¡ iai.” 
IV - RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS E REFERÊNCIA DE TEÊIBQmu* 

4 ã - A lrcxtante devera observar as datas e os horarms Irmates previstos para o envro da proposta 

e sua abertura, atentando tambem para a data e ltorarlo de 1111610 da drspata 

4 2 w "fodas as referências de tempo no Edltaí, no &VISO e durante a Sessão Pubhca Observarão 

obrlgatorranrente o horarao de Brasúta w iÍ)F° e. dessa forma, serão regrstradtts na documentação 
relanva ao certame, quando necessano 

'v - CONDIÇÕES 912 PARTICIPAÇXÃO 

5 1 m lhderão partrcrpar desta Mutação, pessoas Juradtcas do ranno pertmente ao OÔJÔÊO hcrtado, 
que atendam as condtçoes de hablfataçãc) estabeleeadas no 'Irtuio !l deste Lnstrunrento 
corwcrcatorlo 

5 2 - IN-"ãta podera participar da ;aresente 11e¡taçãc› Empresa 

5 2 1 - Suspensa de panrezpar em lrcltação e ¡mpedtda de contratar com o CODANOIITÉ, 

5 2 2 - Declarada tmdônea para hcrtar ou contratar com quatsquer' orgãos da Admmlstração 

ímbhca, 
S 2 3 ~ tnrpechcizt de ?tentar e contratar com o Estado de Minas Gerars, 
5 2 4 - (Tom ?atenua decretada, 
5 2 5 - Cinto objeto socml Irão seja eomÀpatn-'el com o objeto desta Imitação 
5 3 ~ A observâncm (las vedações do :tem anteraor e de :nteufa responsabllrdade do ircrtante que, 

pelo descumprtmettto, se srtjerta as penahdades cabweas, 

54 -- Sera exagnda da empresa que pamczpar do certame, a comprovação que possui 
estabeiecrarteratos credenciados nas cldades 

:Montes Claros Brasílna de Mmas Janauba .Ianuarm Pnrapora Tanobearas 

5 4 I -- Caso a empresa declarada vencedora do certame não possua estabeãeczmentos 

credencmdos em todas as ctdades ¡ndtcadas actma, ate a sessão pubírca, drspora do prazo de t0 
(dez) (tras, apos a reahzação da sessão publica, para efetuar os credencrantenttos, tendo em vrsta 
que este Consorcso representa 35 (trinta e emco) munrcrpnos dnstrrbuldos na regrão norte de 

&Vmas (Eerars, 

5 4 3 ~ A comprox-'ação dos estabeleclmentos eredenclados far-se-a medaante deetaração da 

hcltante. relacronandcn os estabeleetmentos (com endereço). devendo apresentar a comprovação 
ntedzartte ciocumentação, o que sera conferido pelo C onsorcro, para atestar a veraetdade das 

UlÃbrnTdç-ÕCS prestadas, 

5 5 - Somente apos a comprovação dos estabeiecttnerttos credencmdos, mediante comprovação 
os ívltmrcnpuos consoremdos formahzarão Contratos com a. detentora da Ata de Registro de 

'Preços para reainzaçãc: da prestação de servrços 

1'/  &A; 
..i à 
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Vl - CREDENCIAMENTU 

6 l - O credenciamento e entrega dos envelopes sera de 13 00 (quatorze horas) as 13 30min 

(quatorze horas e trinta minutos) do dia 13 de março de 2017 

62 - “frataiido-se de representante legal devera apresentar o contrato social e sua ultima 
alteração, cast) o :mesmo :tão sega Consolidado ou outro instrumento de registro coinercral em 

sugar., registrado na .Junta Cloznercral Em se tratando de sociedades cms, o ato constitutiva") 

registrado no Cartorio de Registro Cíivil de Pessoas Juridicas, no qual estejam expressos seus 

poderes ¡aara exercerem (ÍEEEEIÍLOS e assumir obrigações em decorrência de 'tal rnvestidura 

6 3 - Os regjiresentaetes das Empresas deverão se apresentar para cretlencrairtertto JUHIO ao 

Prcgoerro, tlextrdameiite munidos de carteira de rdentrdade ou documento legal equavalente e 

carta de credencazarnettto (Anexo ll!) ou procuração, dando poderes para apresentar proposta, 
formular lances e prattear todos os atos em diretto admitidos e pertinentes ao certame em nome 

do licitante e copia do respectivo 'Estatuto ou Contrato Social e sua oltrma Alteração, caso o 
mesmo não seja eonsoíadado 

64 - O socio, proprietarro ou dirigente da Empresa licztaitte devera apresentar Caneira de 

identidade Ut! (Íücuíãlentü legal equivalente e copia do respectivo Estatuto ou Cíontratci Social 
atiializraclr) 

6 5 - 0 credenctanteitto do licitante ot: de seu representante legal JUDIO ao Pregoeiro implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para 

reaíização das transações inerentes ao Pregão Presencial 
6 6 - As enrpresas que não taverem representante para participação da Sessão Publica do E3regão 

cleverãci apresentar os documentos relacionados no item 6 2 e 6 7 Juntamente ao envelope de 

propostas e terão seus preços finais registrados de acordo com os apresentados [135 Propostas 

(Ltamereiais e, ttutomatreamente. não poderão questionar sobre pOSSEVClS recursos 
adnmtrstrattvtas 

6 7 _ A CüMPRCíVáÇÃiÍ) DE SE TRATAR DE MICROEMPRESA OU DE EMPRIÉJSA 

DE PEQUENO PORTE, NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO, QUE 'PODERA 
SER FEITA ATRAVES Elis". 

a) Em se tratando de microempresa m ME ou empresa de pequeno porte - EPP. a 

comprovação desta condição se efetuada mediante apresentação de Certidão Siinplrñczatla 

expedida pela Junta COÍHBYCIHÍ, Documento de Enquadramento de Microempresa( M E) ou 

Entpresa de Peqoeiro PorteUiPP), emitrdo pela Junta comercial, comprovante de :nscrição 

junto ao simples nacional emitida pelo sino 
hm, ¡rrwttrw8 receita fazenda 20v br/SÍMPLESNACÊÔNALÍHDIICHCOCS asnx°id=2l ou cartão 

CÍNPJ, 

b) A Certidão Simplificada expedida peía Junta Comercial tera obrigatoriamente que ter 

srdo emitida no prazo maximo de óütsesseitta) dias, conforme item H 20 deste edital, 

e) ;Declararçâo linnada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhtint dos 
impedimentos ¡Jrevistos nos incisos do § 4° do Artigo 3° da Lei Complementar n° 123¡06, 

-x 
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6 8 - Deverá¡ ser apresentado Junto a0 credenciamento dC-CÍarElÇ-ãü de pleno HICIJÍÕJJBQRWÊ 

ccarzforme (Anexo IV). 

6 9 w» Não farão _gus aos bcncfmos, as empresas que Incurrercm nus Impedimentüs ¡ndncadus 

no §4°, do atrtnge) 3°, da LC 123/2006, alíerada pela LC 147/2014 

6 10  O ¡IüEÊaITlíC que apresentei¡ dcclaraçãc) falsa responderei por seus atos. cnvel. admtnsstraitxta 

e pcn-almcnzc 

VH - APRIÀÍSPINTZAÇIÃM) 'D05 ISINKITÉZÊAOPES DE “PROP()§'Fzà COMERCML" !é 

“DOCUMENTACAO DE HABILITAÇAO” 

7 1  (33 enveiupes “Proposta Comermal” e “Documentação de Habilitação" deverão ser 

entregues ao Preguelro no nwmento do Credenciamenm para este Cemime, em cnveinpcs dlShnUJS, 

exilados c mdevassax=css. sob pena de descêerssafãcaaçào. comendo em sua parte externa, as segumtcs 

¡nlbrmaçõcs  ""'Íí”ñ¡~í(iEÍi'iá1¡z2s no ("JONSÓRCIO INTERMUNWCiPAL :num  
3 DESEÃNVOLVHWEÍNTO AMBIIFLNTZAE¡ SUSTÍENÍQAVPÍL DO NOÍYFE DE ;MINAS   ccuyxNoaufs: 1  

PR(;)(ÍI<ZI)IMI%ZN'F() LICI'I'_AT()RIO N” 002x201 7 ' 

PIIEGÂO PRESENCiAl.  00212017 

“PROPOSTA ffüMERCísxL” 

mfmír.) SOCIAL e: ENDEREÇO no LICYIÁANTE 

?KT'Àmííííiêítít›a'¡RA no (LONSÓRCIO ¡NTElfàñiUNlClPAsL pm». o   DIÍCSIsÉNVCmVIMENTO AMBIENTAL SIJS"I"EN'I“AVEL no NORTE". me: MINAS - 

;conaxonwa 
' PROCEIJIEV1ENTO ucrrmoruo  1102x2017 

PRISGÃO PlllãSlà-iàãfjílsxL  002/2027 

“DOCIÀEMENÍTHI EJE HABILITAÇÃO" É   1122724300 SOCIAL, E ENDPZRÀEÇO DO Llcrtuaãxrrp: 

'J 2  Todos os cãocumentes nccessanos a parumpaçãu deverão ser apresentactos em ongmal, por 
quailquer prücessn: de copxa autenticada por iabehão de 1102213, por servzdor pubhco uutonzado ou 
copia acornpanhzsda (Em nngmal para autenuczição peia Pregoeara ou por membro da Izqtupe de 

Apm:: no ;no da Sessão Publica 
f¡ , f: 2 w  

LÍ/  5 
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7; - Serato acertos propostas ÉSCHÉHS envtadas pelo correto ou entregues por portaâãõessohñ” 
poderes para 'formular propostas c praticar atos durante a sessão. sendo o endereço para envro o 
dts .osto no .rcârttb t d - -~ v - -.t .. . Â o .  n › D ñ UTI.) o presente Ldllãf O autor da proposta nao podera dar latrces ou prattcar que: quer ato em seu tavor durante a sessao 

?it ~ O CÍODANOÊÍTEÊ não  responsabtitzara pela entrega em locats dtversos ou a pessoas 
dtteretttos das tradrcadas neste Edital 

VIH - DAS PROPOSTAS 

8 E - A PR()'P()S'J“A DEVERÁ ser apresentada em lmguagent. ::fara e obtettva, ev1tando~se erros 

OLà rasuras, em E (uma) vta Impressa por folhas de tamanho umco, que ¡dentttiqtte a 

LíCfTzâNílÊ, devtttatttente assxnada por responsavel legal da LICIÍFANTE ou por pessoa 
iegalmente ttabtíttacta a faze-io em nome da ntcsrtta (anexo II do edttai), 

8 1 1 -« ,A Ltcttztçãc) c-orrtpõe-se Itens 

8 l 1 l se» Não podera, ainda, tmpor condtções ou conter opções 

8 l 2 - Sera admtttda a proposta que oterte apenas uma ntarcalfabrtcante e um preço/desconto 

para cada teem desta Itertação 

83 - Todas  condtções estabelectdas no .Anexo I constderar-se-ão tacatamente aoettas pela 
ltcatante no ato da entrega de sua proposta comerem! 

8 3 l w Nos ¡Jreços propostos deverão estar tncltudos todos os trtbutos, encargos soctars, frete e 

ums ttea' outros ônus l. ue orvetttura ossam recarr sobre o fornecnnentc) do ob cto, os LlalS se P .i 

darão a expensas da cotttratada 

8 4 - C) prazo de *validade da proposta devera ser (le no mmrmo 60 (sessenta) dras contados a 

parttr da data da sessão pubhce 

8 S ~ A Proposta que não trouxe: no seu bOJO o prazo de xtaitdade, ou apresentar prazo de 

*caitdetde diferente do que ::tdtcado no_ :tem 8 3, sera constderada Vallda peão pcnodo de 60 

(sessenta) dias contados a parur da data da sessão publtca 

8 6 ~ Na compostção dos valores dos :tens deverão estar cotados todos os :tens do .tnesmo, para 

que E1213:: a tntegrahdadc do objeto cotado 

IX w DO IIEÍC EBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

9 t - 'No dia, hora e loca¡ destgttados neste Edital, om) Pregoetroht), que dtrtgrra a sessão, apos 
abertura da mesmo, na presença dos representantes de todas as Ircrtantes, devtdamente 

credenciadas, na 'forma prevrsta na clausultt 6, e demats pessoas que qtaetrant assasttr ao ato, 
recebera os envelopes de n° 01 - Proposta e n” 02 -~ Habtlatação devtdamente ¡denttttcada e 

lacrados, de canta Itcatartte. admumdo-se. contudo, a entrega por pessoas :não prevranterato 

credenctadas, sendo registradas em ata os ttontes das licttantes 
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que a parur daquele momento não mars serão edmrudas novas hcrtamles ao certame 

9 3 - Conoluadas a lose de oredencwncnto dos representames das hcrtantes e recebrmento dos 

envelopes, ora; Pregoearcúa) promover:: a abertura dos envelopes contendo as propostas de 

preços, oonílerando-es e rubrrcando todas as suas folhas 

9 4 w Apos a entrega dos envelopes não cabera deslstêncra, salvo por motwr) _gusto (lecorrente de 

fato supervenlenre e acerto pelo(a) Pregoerroür) 

95 w Aberta a sessão que sera COIKÍLIZECÍH pelo Pregoeiro e Équxpe de Aporo, esta làra 
crnrferênore (Eras envelopes dos !Mutantes credencnados, quanto a sua mv1olabr.irdade, nromento 
em que dar-se o lnreso a Fase de classificação com a abertura do (ENVELOPE NW) 

X - PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

10 l - Observado os cmerros previstos nos titulos VI, VH, Vlíl e IX. o Julgamento da llcrtação 
sera dmdldo em duas etapas (Classrñcação das propostas e Habilitação) c obedecera, quanto a 

ciasslñcaçãt) das propostas, ao enterro de MENOR PREÇO APURrADO, OBSERVANDO 
MAIOR PERCÍENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TAXA DE ADEVEINISTRAÇÃO, 
sendo [Jermrtrda apos a vurgula 02 (duas) casas decrmals, podendo ser percentual negatwe 
que ¡ncndnra sobre o valor do credito do ObJCIO deste Ednai 

10 2 - Sera desclasslflcada a proposta que 
10 2 l - Não se retira a lntegralldade do obyeto, 
EO 2 2 - Não atenda as emgôncras esiabelecacêas neste lãdrtal ou em drllgêncra, 

10 2 3 w Apresente preços snnbollcos, ¡msorlos ou de valor zero, mconapauvels com os preços 
de merenda: acrescrdos dos respeciwos enczrrgos, exceto quando se refenrena a nraterlals e 

Instalações de propraedade do licitante, para os quars ele renunme a parcela ou a tolalrdade da 
renauneração, ou superesnmados ou nranlfestamente IFICXBQLEJVCIS, assnn conszderados nos 

termos do drsposto no art 44, § 3° e art 48, .ll da Le¡ n° 8 666/93 

IU 2 4 m Se ma) Pregomroüa) entender que ha ¡ncllclos de nnexequabrlndade do preço, Fnxara prazo 
para que o [tenente demonstre a :Formação do seu preço, por mero cle plarnlha de custos. 

Jushllcatavras e Llenwans documentos comprobatonos 

1025 m Não havendo a comprovação da exequrbalrdadc do preço a proposta sera 

desclassificada, sujertandcnse o lmtante as sanções legals 

lí) 2 6 w (Quarsquor erros de somo e/ou_ ¡rauluplrcação apurados na Proposta (Tomercaal serão 

corrrgedos pela ííqurpe de Apoio, de forma a prevalecer, sempre, o valor total menor ou Igual ao 

\xalor do lance ofertado na sessão do Pregão ou o valor negocmdo cmo o(a.) Pregoelroüz), apos 

drhgencra e razedrante expressa anuênma do llorlante 

10 2 7 w Serão desconsrderadnüs os valores e pariu' da terceira casa derrama¡ 

i0 2 8 - Não se c-onsrclerara qualquer oferta de \rantagexaa no Julgamento da proposta 

n    É . 
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ftmtnztts szmavoss e que ttãt) ;tfetom o seo crmteudt: 

lí) 3  A etapa dc: CÍaSSIÕCaÇÊQ de preços. (me cotnprectttlcrtt a cnrtíonatçãct das propostos de todos 
:ts lttzàtttzttcs. cíasstlícaação das propostas passnrcts de :Hortas de lances vtffbalS, das lncttarttos 
proolantaacítts para taí. classtlêcttçãt) 'Ílnal das proposstas e exame da ateottabzlidode da proposta da: 

prtrnotrzt cênsstttcztclta. ttustnlo ao valor 

10 3 I m» Dtàrattte a @carpa de lances não sera pormtndo o uso do celulares 533m a consulta de 

preços Qnrtrtdo C(3I1\/(.)Câ(l0 pelota) Progoetrotzt), o ltcttante CÍCSEJHT efetuar ltgaçoes para consttlta 
de preços, ou csttver ;tosetttc- (là sala de: ltcztneões soja qual fo: o tnotwo_ o mesnm perdera o 

(llfüllltà ao lance  ser:: c.xciuttlt› da. etapa de lance:: para naquele :tem 

li) 3 2 _ Sontotttc serão ;aceitem as consultas efoluztcias Vlêl telefono na lose de rtcgoetztçãt) Caso o 

preço do ltottante não omega contpattvel com o preço medto Obíldtí) na consulta ao mercado, 
ctuaztcio este twer ¡ntoresse em cobrar o preço apurado na pesqutsa de :mercado 

?(33 3  A etapa de ltabtltlaçãt) compreender:: a venfieação c: anzaíase dos clocursaezttos 

apresentados no envelope “Docutnetttos de Habklllaçãul! da Eacttantc clttssaficzatla em prtmearo 
lugar, reluuvzttttentc ao atentlnttettto dels extgéatcttts constantes do prcscatte Edatal 

10 4  Etapa de Class1flcaçãc› do Preços 

10 4 E m Serão atbertras os envelopes “PI'0p()Síz1 de Preços” de todas as ltcatantcs 

10 4 2 ~ Oítt) Pregoosrota) anforntara nos partsctpantes presentes quats llcilamlefi apresentaram 
propostas de ¡Jreço ¡zura o lktrnectntetato do obleto da presente ltcttação e os respectavrm vaitvres 

::feriados 

:(3 4 3 m (Ma) Pregoetrota) fara a ordenação dos valores das propostas, em rardem crescente, do 

todos ns licitantes 

10 4 4 ~-- (Êta) Pregooaroía) classificam o ltcntantc da proposta de menor preço para o nem c 

aquelas ãtcttetrztcs: que tenham apresentado propostas em \Falores sucesswos e suporaorcs em ate 
1092: (dez. por cento), relatwantcrtte a de menor preço. para que seus autores ¡aarttcapenz dos 

lattes:: verhats 

104 4 E - O x/aíor maxtmot em reats_ dias propostas a serem adnntsdzts ;nara a etapa de lances 

vcrbnts. coniortttc Stlbltcm !O 4 4. Sera o valor da taroposta valida de menor tareço, tnultaplteadr; 

por 13:0 turn virgula dez), ÓCSDFÉZHHÔCJ-SÚ a terceira casa decnnal 

104 S e» Quando Tlãú houver. pelo mortos, 03 (três) propostas ttSCfllãiS de preços nas cortdtçõcs 
deíênadzts no 'ssubttcen antertor, ora) Pregootrota) Ciassañcara as; tnellttnres propcnstas, ate o ¡ttaxnno 
U3 (trem, para que :seus autores parttcapetn dos Eanoes verbzns. quatsqtter qtae sejam¡ os preços 

ofcrectdos D215 propostos escritas 

lü il (a - Em seguida, sera iniciada o faso de aturesentaçàt) de lastees verbaas a serem propostos 
pelo:: rotaresetttztntes das itcstatttos ciasstltcadas; para tanto, ltances vcrbaas estes que devorar) ser 
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lormttladoe de turma aueesaava, em \rdlolLà dibílhtoo c: decrescentes, ítcattdo eselareczdíãnflüe e 

valor do ;ÍJHIDCLFO lance verbal devera se:: tnlenot' ao valor da ntenor proposta escrita ofertada 

ll.) 4 Í¡ - (Ma) flregoetroía) ctmxrtcízxra os representantes das ltcatantes elassañcadats (para es; lances 
verbais; 3 apresse-lutarem, andavtdttaitrteatte. lemces verbats, a parta da proposta escrttas 
classtflcada conm minor percentual de (lescezttt). prossegumdo sectuenctctltnenze. em (ardem 

decreseertte de valor 

10 4 8 - @(21) PregoetrotÍa) ptndera estabelecer lances tntrnmos a seretn ofertados de acordo com o 

:tem a ser edqtttrsde 

!O49  (Faso :não tnaas sc reallzent lances verbars sera encerrada a etapa competn.¡va e 

ordenadas.; as alertas. excluswamente pelo criterio de maior percentual de desconto 

lü 4 lí) m A :lesxstência em apresentar lance xferbal, para cíetermznatclt) atem, quando eenvoc-adü 
pelotu] Pregoearom), tmpiacará na exclusão da laenante das rodadas posteraores de oferta de 

lances verbztts para aquele Item, ñcando sua ttltama proposta registrada para classtñcztção, no 

tlnal da etetpa compctmva 

lü 4 l l  (Tasso :tão se efetwe nenhum lance verbal, sera veruñcadtt a compattbtlrdadc entre a 

proposta @senta de tnenor preço e o \raâor esttmatie para a contratação 

lt¡ 4 i2  Declarada encerrada a etapa competmva e classtñcacias as propostas_ o( a) PTCgOCIfUÚi) 

exzmmtaru a acettzabtítclade da prtmetra CÍaSSlüCíidEi, ctuantez) ao valor, clectdtndo motlvada e 

expreesaxrtettte a ?espanto 

104 13 - Se a (alerta :tão for acextavel, om) Pregoesrcxtt) exammartt a olerta subsequente, 
venñeetndo a ;sua acettablíadzttle, na twdem de classslíczzçãe, e 215mm SUCCSSEVQDICHÍC, ate a 

apuração de tuna proposta que atenda lntegrahncnte ao Edna! 

lí) 4 14 - Cfasct haja Cnípalf nas propostas cscmas, ordenadas; e cletssllicaclas, e ;tão se realizem 
ltances vzertnaes. o tlesennpaíc se fara per sorteto, em ato pubãtcca, na tnesmzt sessão do Pregão 

E04 35 -  situações previstas ;aos subtterts W410 e 10413_ o(a) Pregee¡rt›(a) podera 
negectar tlaretanteztte com o representante eredenctado para que sega obtido o :melhor preço para 

a ztdmt nustraçãt) 

lt) 4 !(3  Não podera ltaver (lüslslêíãtlãã :los lemces olertaclns, suJettando-se o iacttzaníe desmente 

as sztnçóes adnmtsstrattvas tarevtstas na legtslação wgente 

104 l? w Sera desclasstíicztdtt a proposta que contwer preço ou entrega dos servaços/prodtuiem 

eendtcaoaaacltas a prazos, descontos. t-sisuzagens de qttaêcgtter natureza não prevtstos :teste Pregão, 

104 13 - Em caso de dlvergéttcta entre setforlnaações contadas em tloctsrttetmtatçãc) :mpressa e na 

proposta ezspectliea. prevalecerão as d:: proposta 

10 5 ~ Elítapa de l labsãttação. Declaração da LECIÍMIÍE Vencedtna e ÂCÍJLICÍICHÇÃO 

10  



    
' ?lí-D Hvflf R3'*1¡u3¡"\l¡(ÉÊ|'-7/-\il F-'AíaíC-isfx cru DESFNVWW; 

_.  E“ã"l3f~x\fEE.L CBCIJ í*x$t'_".>i'~T53"TÉFÉ u'  l  " 

a* 

l05l-Fl”-"d~ ~ - -  *k 
1 atua O:: os procedimentos previstos no item 10 3 e 10 4 deste Edital e sendo ?êertfflfãl 

5'- PTUPO-Slii. í-'lüSSlñCadàl em primeiro lugar. o(a) Pregoeirom) anunciam a abertura do envelope  v¡ -s-~-¡¡' 'x ' ;g referente aos Dociarrzenios de Habilitação desta licitante 

1052 -~- As mic ' * - .a , . ~ T_ roempiesas e empresas de pequeno porte de-'verao apresentar toda a 

dcicumeiitaçaio exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresenie alguma restrição 

lÚ 5 3 *r Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal. a micro empresa ou 
empresa de pequeno porte tera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavezs por 
igual periodo, a criterio da Administração Publsczi, para a devida regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do debno, e emissão de eventuais certidões negativas oii positivas, 
com efeito de negativa 

A não regularização da documentação, no prazo previsto no .subitem acima, 
implicará na decadência do (tirem) a contratação, sem prejuizo das sairçríes 
previstas no Art 81 da Lei n” 8 666, de 21 (Ie-junho de [993, .rei-ido faculrarlo a 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de ciassijícução. 
para a assinatura do contrato, ou revogar a !retração 

ll) 5 4 - Consiataclo o atendimento das exigências previstas peste Edital, a Montante sera 

declarada vencedora, seiidodlie adjudicado o ObJEÍO da licitação, pelo proprio(a) Pregoeiroui), na 
liipoiese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade Ellulül' 
do orgão promotor do certame, na liipoiese de existência de recursos e desde que improvisos. 
face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais 

10 5 5  Se a licitante desaiender as exrgênczas licitaiorias, o(a) Pregoeirofa) examinar-a a olerta 
subsequente, verificando a sua aeeitabzlidade e procedendo a habilztação da licitante, na ordem 
de classificação. e assim sucessivamente, ate a apuração de uma proposta que atenda a.o edital, 
sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pelo(a) 

Pregoeiroía) 

i0 5 6 ~- Da sessão do Pregão, sera lavrada ata circunstanciada, que mencioiieira as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas c as propostas VE-fbaiS finais apresentadas, a ordem de 
elassiñeaçào, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, 
devendo ser a mesma assrnada, ao final. pelo(a) Pregoeirom), sua equipe de apoio e pelo(s) 

representanuxs") credenciado( s) da( s) licitante( s) ainda presente( s) a sessão 

10 5 7 - Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não declaradas 

vencedoras _permanecerão em poder clo(a) Pregoerro(_a), devrdamente lacrados, ale que seja 
retirada a nota de empenho pela licitante vencedora Apos esse fato, ñearão por vinte dias 
correntes a disposição das licitantes interessadas Findo esse prazo, sem que sejam retirados, 

serão destruidos 

X1 - DOCUMENTAÇÃO em". HABILITAÇÃO 

referente a habilitação iuridiea, regularidade fiscal, trabalhista, ll l ~ A dociiineniação, 
devera ser apresentada de acordo com o disposto econômico línancesra e tecnica (se o foi' caso), 
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neste CdIlííI. cm ongmaê ou em copm dcvadameníu auzzcnutzcada c": Conter., ohngaiorlarzzcntc.oñsehnsty? 

FCQUESIÍDS aíazalxça, sob ;Win21 de mabzlnlzaçãn) 

11 2- i--Ialnlntação .íundica 

l 1 2 í í» rcgmm) conuercutí, no caso de eínpresa mdmdunl, 

i1 2 2 _ :no ÇiDNSEHUIHKà, estatuto m¡ contraiu srmai em vxgor, dex-'uiamenae regnstradcv, em se 

:matando de socsedades uosucrcaâus, c, no caso da soctedadcs por ações. aconnzaanha.cin› de 

»documentos de eleição de seus adzmmslríadores, 

11 2 3 ~« ¡sescração do em: CJZJRSIIÍLIÍIVO, m) caso dc sociedades cms, acompanhada d:: ;aroma dr: 

dazttorzxx em SXQPCICEO, 

l I 2 4 m» dccreio de auiormação, cm se tratando de empresa ou socneciade estrangeira cm 
tkmc1<n1aaneniu no Paus, e ato de registro ou autorlzzição para funcnosxztmentr) expedido pelo orgão 

conapetmatc! quando a atividade assum o extglr 

lã 2 5 m cíeciaração, em cumprimento da Le¡ 9 854f99, de que ¡uão emprega mão-de-obra de 

menores (Ju. empregando-a, cumpre dxsposação expressada no ¡nclso l do § 3” do amgo 22? 
combinada¡ cum a manha eslatuada no ¡nctso XXXIII do arugo 7°, tudo da Consuturçào Fadas-ai, 

I 1 3 - 1):: Iicgulandade ñscal 

1 1 i m ?mx-tz no Cadastre Namonai d:: Pessoa JLmdLca (CNPJ), 
L.: 

E] 3 1 - Pmvzt de rcgularxciade para com a Fazcrada Federal c a Scgundade Socaal, nwdlantc 
aprexcntaçàu de Certidão C ungzama de Debates Relativos a 'Tnbutos Fcdcram e a [muda Aiwa da 
limão, sumida pata Secretarla da Receita Federal do BFãSi] ou peia Pmcuradorla-Gcraê da 

Fazenda Nzzclonal, 
1 1 3 2 - Prova de rcgularuíade para com a Fazenda [Êstadua] do domzcaho ou sede du iacntantc, 

anedmme apresentação de CCFÉICÍÃO emmda mala Secrctarta competente do listado! 
l É 3 3  Prcnia de regularidade para com a Fazenda Munlctpal (Em dnnucxiu) ou sede do hcalanlc 
medlanlc apresentação de ::erudão emanada pda Secretaria competente do Munnclpso, 
l I 3 4 - Paura de rcgulimdade relativa ao Fundo de Garanua por 'Fempca de Seruço - FGTS, 
ermtada pela (faixa !Ficonônuaca Fedcraã, demonstrando súuaçân regular no cumpruncnlo Clos 

encargos; sncnzus ¡DSIHUICÊOS pur Let, 
1 l 3 :S ~ Ccrudào Negaum de Debates 'frabaiinstas - CNDT, amanda em todos os portais da 

_Eazsnçzx do "Fi-abaêho na rede n1undaal de compuiadores (Trabunai Supenor do 'Trabzdhtx Clonselho 

Superior da .íustxça do "Frabalho e 'Trünmass RSgIOIIEIIS do Trabalho), 

11 4 ~ Quahñcaçãa Ecunôntlco-Fnnanccnra 

í? 4 i - Ccrildãü :xctgatzxba de faiêncna expedsdza pelo cartono chstnbtndor da sede da pessoa 

_|LlI'iCÍlCZâ, cmmüza, no mammç), 6G (sessenta) (11213 aaucs da data fixada para entrega das pTÚpOSíaS 
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\ z_..'›<:«. sxmfníxzãw:: :nas: ?VSEPO/?xítíl ;TA L, 1131.:  'í É_ ?x1 "FAV ía" 

gem; ñ 

ã __ .' .« . ) . . _ _--_ _ fg Ó eç* 

ll OV Bagínet) Iffxtnnzomal e demonsíreçoes eontabem do ulnmo exeremo socmxs _JEI exuygâ-:Jãte 
tíllplCbtllñlàl-&OS na Omwa da lex, que comprovem a boa sxtuaçao 'Fmancelra da empresa, vedada a sua 
substttuzçai» pOr baíancetes ou balanços parmesorzos, 

à! ó -dO ?Baianço ?atrmaoxamal podera ser atualizam ate a data da apresentação da proposta, 
exexí O settuianãxzzidz) (JJÍHÚICG Geral de Preços; - Dzspçwnnbxlsdadc interna - íGP-DÍ: pubhcadn 

paid E-amdaçan) (JÊIUÊJO Vargas, Ou Outro mducador que O venha su bsutuxr, nmchante apresentação, 
_umtO a docmneruaçara, de naemoraai de calculo assmado peão eontacíor da empresa 

lã 7 - As empresas com menos de um exerc1c1O ñnancmro devem apresentar Balanço de 

âxbertura Ou 'uitnno Baíamçr; .Patnmonlaê levantado, eOnFOnne O casO 

l] 8 - Serão conszderadus “na fOrma da ãex” O BaiançO Patrnmonml (mclusave O de abcrlura) e 

denxonstrações conlabers assxm apresentados; 

a) publicados em Dxanu Oficial, Ou 

b) ¡aubêicados em Éorlml, Ou 

c") por cepma ou fOtOcOp1a regtslradzx Ou autenucada na .Emma (Êomeucnal da sede Ou donnclho dO 

Mutante, ou 

d) por capta Ou fmocopla dO hvro Diario. devndzunenie autenueado na .luana Comercnal da sede 

Ou doanieüao do hcataníe OL¡ em Outro Orgão ecguavalelmre, ¡ncluslve com os Termos de Abertura e 

de Eracerraxxlenlu 

H 9 - O Balanço Patnmomai e as demonstrações eomabeus agaresenLadas deverão conter 
assmatura dO representante legal da empresa lzcaianle e do seu coníadoz' ou, caso apresentadas 
por meto de pubheação, permmr a :denuñcação do ve1culo e a dam de sua. pubiacação A 
unificação do nome CIO contador c dO numero do seu reglstro no Conselho Regional de 

(Lonlubiltdade - (ÍRCÍ - e :nduspenszavel 

1 1 E0 - Aemhse Cuntabal-Ftnance1ra da empresa, para a axmhaçãe de sua sxtuaçào ñnancetra, a 

ser apresentada em memoria] de calculo dos lndlCüS de Llquldez (Jeml (LG). [Aquldez Comente 
1' LC) e SOh-'êncxe (Éeral (SG), assmada pelo contador responszveei, com as seguintes fbrmutas 

LC?  AÍTVO (ÍIRCÉJLJÀNTÉZ + REALIZAVEI.. A LONCÃO PEÂAZO 

massive; (IERCIJLJ-\NTTS + EXXGIVEL A LONGO PRAZO 

1.x: «v» ATIVO cuacuLANTn 

PASSIVO Cisiõíeiidéxxre 

SG  ATFVT) 'F0TA1.O, 

PASSEWÍ) CÍIR(Í\ÉJL.›XN'Í'E + EXEGEVEL. A. LONGO 'PílAzO 
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E l 1 1 w Sera cortsaderada apta ñnanccxrnznenle a empresa que twer os :indices dc L1qíãííàoxñ7fâmil 

(11.3), luquudez (iorrome (LIS) e Soivézacza (Eoraã (SG) mmores que ã (una) As empresas que 
possusrean indices :nferaores 21 um ileverãcw apresentar (Jbngaiormrnente paunmónu) hqmdo 
superior a 109?; do valor estlnxatdca da contratação 

Observação As :Wriacroempresas e Empresas de Pequeno Porte, optaatcs pelo Snmplcs 
Nacmnal, estão dispensados da apresentação do Balanço Patrzmomal, nos termos do arugt) 
2?, da Le¡ Complementar i23/2066, Le¡ Niunncnpa! 612/2010, e arngo l 179, da @Ler ¡Íecieral 
10 40612002 

Il 12 ›- Da qualsficnçãu 'Pécmca 

I ã i2 1 w Azestadofs) de capacidade Lecmca emmdom) por pessoa _utndnca do dareno puhãxco ou 
prxvadi). em papel tzmbraáo, cor11provandca que a tacuamc prestou sarvaços sçxmrlares ao obgem 

Êacnladtx_ ¡ndxcancio o endereço do contratado, de forma a permzur posswci dahgêncla para 

CSCÍEIJCCIINCIIIOS, 

11 122 m (Ícunproxraçâo de que, :mantém credenciamento de estabcfecnrrtcnlctàs nas cadades 

mdaoacias no ;tem 5 4, do como, 

â 1 12 2 1 - A conmrovaçãa: dos estabcíecmacntos credencaados far-sc-a mediante declaração da 

lncstante, relaczonanác: os esiabelecmaentnys (com cndcreçcn, devendo apresentar a comprovação 
mechantc (Lontratos de Credencuaaamentt) fiarmahzados com os eslabelecznncntos, o que sera 

confcnííf: pelo (Í onsorc1o, _para atestar a veracxdacie das informações glrcstadas, 

H 12 É I - Caso a empresa Líeclaradz: vencedora do certame não possua cstabeicctnaaorxtos 

credenciados nas cndades ;ndncados no Item 5 4, ate a sessão pubhcza, dtspora do prazo de 10 

(dez) (11218, apos a rcalazaçãc) da sessão pubhca, para efietuar os credencnamentos 

ll 12 2 3 »- Somente apos u comprovação dcm cstahclecsmcntos (E3 rede credcncmda, nwdnante 
comprow-'z1ção. a LTÚN'I'IÇ°JTAN'I'E. formahzziro COIHIitLO com a CON"I'f<1.ATá\D/~\ para reahxação 

da prestação de serx-'Lçros 

ã l 13 ~ A Nlacroemprcsa - NIF. e 'Fimprosaa de Pequeno Porte - [EPP devera apresentar toda a 

ciocutncniaçàc) ex1gada para a habzixizição, Lncluswc os documonâos conxprobatorlos da 

rcgularldade fiscal, Uxesmo que estes apresentem alguma restrição, 

il lá .. (Í) hcnanle obriga-se a declarar a supervcnxêncla de faio zmpedzux=t› da imbzlnlzição, 

observadas as pcnalsdodes tabu/ms 

E l l 5 ~ (Jia) f”regcoc¡1'o(a) E” a cqumpe dc ::poxo efktuarão conwlíaa ao .me da 'Recruta Federat para 
certxñcziçào sobre a regularuiadc da ¡nscrnçâra da empresa no Cadastro Nac-senai de Pessoa 

.i Lxndica ~ CNPJ, em (àbscrvâncaa a legzsização pertmeníe, conñrmandog ainda, a autenuadadc dos 
dcunaxs duxzumenzos extraacms pela mlcmel. _gunto aos .svrcs dos orgãos ermssorcs. para fíns de 

habllztaçàr) 
l l 16  Sob pena d:: mabslníação, todos os documentos apresentados para iaabrhraçào deverão 

estar en¡ nome do Mutante c. preferencmlnzense. com numero do CNPJ e endereço respecuvo, 

obscrxraxwdcyse que 
1 E E6 1 n Sc o ixcxtzante for a IIISIÍHZ, todos os documentos cltrverão esta: em nom:: da matrnz, 

 9397/ w . 
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1 1 16 2 m Se o ltcrtanãe for a 111m1, todos os documentos deverão estar em nome da ñ1¡s:1:°*"°:›- 

1 1 i6 3 - Se o hertartte tor matriz, e o executor do contrato for ñllai, deverão ser apresentados 
Lanto os documentos da ntutrtz quanto os da 111m1” 

1 1 16 4 - Serão dispensados da ñlial aqueles documentos que, peãa propria natureza. 
comprovadamente, forem ommdnts somertte em nome da mata-tz 

1 1 16 5 ~ Na ausentar: de documentos constantes do Item 1 l 2, deste tttulo, ofa) Pregoerroüt) e 

Estepe de Apolo poderão consultar os 51142.3' dos (argños emtssores para sua CJ111SSã0,_]L1n1anCÍO-0S 

aos autos 
11 17  O CCH.)ANOR'ÍE ;tão se responsabtlrzdra pela eventuai rodtspontbtltdade dos menos 

Presenctas ínpotese em que, em the-e do :tão saneamento das fatliras constatadas, 0 [renome sera 
zttabthtado “ 

11 18 - Os documentos extgtdos neste edttal dexrerão ser HPTBSÚHÍQÚOS com xrrgêncta ¡alena na 

data fixada. paira sua apresentação 

E1 19 -~ Os (iocumentos que não possutrem prazo de Wgêüfiia estabelectdo peão orgão expedtdor. 
deverão ser datados dos ulttmos 60 (sessenta) dras atttertorcs a data de abertura do Pregão 

E 1 20 - Os ciocuttteníos ;trencnonadrvs neste "Fttoio não poderão ser subsuturdos por quaiquer ttpo 
de protocolo, ou apresentacãos por :nero de (Í11SCOS :ttagnetacos 

X..|I - REICURSOS E CONT RARRAZÕES 

12 1 »- Os ltcttantes que tn-erem rttantíestado, tmedrcrto e motrvadatttente, a :mengão de recorrer 
contra ÚBCISÕCS do(a) Pregoetroüt), apos a decfaração do vencedor, nos termos do Titulo X, 
deverão apresentar suas razões no prazo ;torço de 3 (três) dias utets, a parttr do dra segumte Ri.) 

termrno do ;tram para manrfestação 

12 l 1 w Os demars ltonantes poderão apresentar eontrarrazões em Igual ¡tumero de duas, que 

começarão a correr do termtno do prazo do recorrente 
12 1 21- No prazo recursal, fica assegurada vasta dos autos 
12 1 3 - A falta de ntatntestação tmedtzata e mottvada do ltcrtartte mtportara a decadêncta do 

dzreno de recurso 
- 0 recurso e respeotwas eontrarrazões dex-erão obedecer' aos seguintes requtsttos, sob genti  
12 1 Li ~ ser dtrrgrdo ao 'Prestdente do CODAN(;).RÍ1'E, nos curdadrts dom) Pregoetroüt), no 
prazo de 3 (três) tiras ulcns, cranforrtte estabelecido no :tem I 1 1 deste Titulo, 
12 1 5 - ser encammhado v1.2: correlo, ser protocohzado na sala de Incttações ou encammhada 
sua e-ntatl com assmatura C11g1t31, em uma wa oragtnai, danlograíàda ou emmda por computador_ 
coruendo razão: soeral. numero do CNPJ e endereço da empresa, rubracado em todos as foihzts e. 

assmado pelo representante loga! ou eredencrado do lrcttante, aeotnpanhado de copra do 
doc Lamento de tdenttñcsção e CPF do sxgnatarto e comprovante do pode:: de representação legal 
12 2 ~ O Pregoezro não se responsabtãxzara por ratzões ou eontrarrazões endereçadas por outras 
formas ou outro endereço Prcsertctal, e que; por 1850, 58351111 ¡ntempestrvas ou não seram 

recebtdas 
12 3 w O acdhmtertto de recurso nrtportsra a nwahdaçào apenas dos atos tnsuscetnvets de 

HPTOVCBMITIEÍIIÊO 

15  

g¡ m* 



a» N” O 

i2 4 ~-« (Í) recurso sera aprecsadr) pelom) Pregocsrokz), que: podera reconsuicrar sua 11231375110, no 
prazo de S 121m0) :has 1111213. 1111. RGSSE 1116512111 prazo. 11126111 5111311' dcvzdzuncnte rníktsrrraado 21 

211111111111112:: 5111321121131111-3 decidrra n13 1111-1211 de 5 (amaro) dra:: uíezs, contado do rccebsrncrnr; 

12 5 w A 11130151313 acerca do recurso 1111011105111 :sera divulgada por meu) de pubhcalçãc) 110 31110 

aaíêcral di) COIÉUÃNC>ÍQÇTEÊ 

x11¡ - a DJUDKÉAÇÃO E IXOMOLOGAÇÃO 

IB 1 ~~ i11cx1st1111i1.: rrunrniêstaçàrr recurszrl, @(21) Pregocarrta) adjudmara o ÚbjCIG ao êrcrtantc 

\scncutdozx cumpetnadr) a auumdadc cornpctcnru homolngar o prtuceduaacntr: 1111111110110 

13 É  Os; dcmzus 11011212119:: classuâíczados em segundo c tercezro lugares. desde que 511215 

propostas 68111321311 111211110 do 111101” 1351121121110. terão seus preços regrstrados 

13.3 w Dec-mudos os recursos porventura 11110111951115- 1: constatada a regularidade dos atos 
proccd1rne11ta1s, a 111111111113111: competemc adguchczwa o 01111011: ao imnante vencador e hm11ologa1ra 

11 prracedarnrsnie hmtaicmo 

XIV - DA ATA DE REGISTRO DE PIIEÇOS E DO CON"I'RA'I'°O 

14 í  Homoíogadu 11 resultado da hcstação, respertaclz: a ordem de cizassniczação e a quanudade 
do fumcccdrares a serem contratados pcêcrs 111111110113105 consorcmdos serão convocados para 
&ssmarura do CR>111111111 que. 111311015 de pubhcado, tera efeno dc uomprcnrusso de fbmecrmento nas 

condrções csiabciecrdas 

34 '2 »k 0 c11razraía1 dcxrcra ser fírruado .or rc rescniaaate ieral do 1112113111111" ou 301' rocurador com 
à: 

poderes para 1211. nmcígante comprovação atraves de contrato ::mc 1.231 011 1nstr11z11cnto ctgmvzllcntc c 

prucuraçãn- respecuvrmnentc, _guntauueníe com copm de ccduia de ¡dcntrdade 

147w --- A fcarnuahzuçtào da 211a de registro de preços 20111 os Ebrzaccedorcs regxstrados :sem 

113111121132211121 

144 m O CÍCJDANÍJTTYE convocam oíícwalmcnàe a 1112112111162 vencedora para, em um prazo 
mumrnt) d:: 1111.: 02 (dms) (has utus, 1133111211* a1 111a de registro d:: preços e cm outros 02 (dons) dlas 
utcus 119111111113-1:: dcwdameníe 2153111211121, sob pena de cittcan' 31:11 11116110. sem 11112311120 cia-Ls 

SMEÇÕES prmrzstaszacrar1 SE da Ler 11° 8 (›66f93 

14 5 -- O prazo de assmatura da ata de reg1sírc1 de preços cstspuíaulc; no 5311111112111 podera scr 
prorrogada: uma 162., por 1guz1l pcnodo. 11112111d0 soilcnadc durante seu transcurso 116111 11911111111: 

wnceciora. c. desde 1311:: hay:: 1110111110 _gustzfiuado aceno pelo Cf(")í)1=\2\'*f)RTE 

14 (1  a :na de regmro de preços 50111631116 sera formahzadz: apos o cumprmntnto das obragaçñes 

a1be11x0 uuhcadas 

14 (1 l ~ A Lnrzprcsa dcciarada vencedora do 13611111111: devera ;mresuntar n11 dm do certame. a 1153121 

ticas: cstabclccaanenuas por eia credencmcims, 

*a   " 
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3 .,  aso a empresa nao possua estabelecimentos eredencradtàs nas locahdades rncñeañas no 

:tem 3 4. dlspora do prazo de .i0 (dez) dras para efetuar os credenctanaentos e apresentar ao 

CitJDAN(L)RT.E a comprovação, 

14 6 3~ A empresa declarada vencedora do certame podera sohcnar a prorrogação do prazo 

rndrcado no :tem 14 6 2, por ate 05(c1nco) dras, 

14 7  Os prazos de »agência da ata de regrstro de preços e do contrato serão os segumtcs 

14 7 1 ~ 0 'prazo de »rrgêneraívaiadade da ata de regrstro de preços sera de doze meses. mclurdas 
eventuats prorrogações, conforme o merso 111 do § 39 do art 15 da Ler n? 8 666, de 1993, 

tnretando sua vrgêncna na data de sua formahzação, 

1472 - A vrgeaera dos contratos decorrentes do Registro de Itreços sera deñntda nos 
anstrtrnaentos eonvocatortos, observado o ÕISDUSÉO no an 57 da Ler m9 8 666, de 1993, 

M 7 3 - Os contratos decorrentes do Ststema de Regrstro de Preços devera ser assmado no prazo 

de \rahdade da ata de regrstro de preços 

14 7 4 ~ Por se tratar de Regrstro de preços, no qua! não exlste a possrbrhdade de se nrensurar' 
tptats as ¡Jeças ou serwços serão utrhzados ou quantas vczcs serão necessarios, o Contrato podera 

ser subsututdo por Nota de Empenho, 

14 7 S - Durante o prazo de xtahdade da Ata de Regrstro de Preços os Mnnaerpros consorctados 
não serão cmbragados a aqursxção, exclusrvamente por seu antermedno, dos matertars ObJEIO da Ata, 
podendo Lttahzar, para tanto, outros meros, desde que permlttdos em let, sem que, deste fato., 

carba recurso ou ¡ndenrzztção de qualquer especre a empresa detentora 

i4 9 - A Contratação decorrente desta Erertação apos a assrnatura de Ata de 'Regtstro de Preços 
com o CODrXNOEITE, sera formaltzada medrante formalrzação de contratos ou ernrssão de nota 

de empenho pelos Munrcapros consorctados 

t4 10 - Se, por 0C3S1ãO da formalização do contrato, as certidões de regularidade de debtto da 

Ad¡ udrezxtaraa perante o instztuto Naeronal de Segurldade Soclal (iNSS). o Fundo de (jarantaa por 
Tempo de Servrço (FGTS) e Clertzdão Negativa de Debrtos TrabathrstasmNDT) estwerena com 
os prazos de validade venerdos, o orgão Contratanteíhãunletpto verrfcara a szttraçãt: por meto 
eletronrcr) Irabal de rnformações, certrüeando nos autos do processo a reguiarrdade e anexando os 

documentos passrvets de obtenção por tars n1e10s, salvo trnpossrbrladade dewdamente Justrñeada 

14 11 - Quando a Adjudtcatarra, convocada dentro do prazo de valrdade de sua proposta, não 
apresentar a srtuação regular, ou se recusar a cumprir a ordem de compra, sera convocada outra 

ltCltítílíe na ordem de classlñczrção das ofertas, e 8851111 sucessivamente 

14 12 - O valor contratual podera ser aiterado nos termos da ahnea “d”, :nerso 11; do artrgo 65 da 
Ler 8 666/93._ desde que comprovado o desequnlnbrao eeonômnco-ñnancerro, devendo o 
contratado nranter sua proposta peio perrodo mmtmo de 60(sessenta) dias apos sua apresentação, 

É x   v 
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14 13 - A t, (JN 1 RA FVAÍJA sr. obugd a acc-nar nas mesmas COTICÍKÇOCS conãratuals, ocâpíàvtíêÍãc1mos 
e supressoes que  fizerem dos SETVIÇOS ate 2592, (vmte e cmeo 'por cento) do valor xmcsa] 

iatuahzadc) cio contrato., conforme previsto na Le: Federal 8 666/93 

XV - SANÇÕES ADMÍNISTRATÚVAS 

15 1  ljeía :nexecução das conduções esuptzladas. a ("ÍON'TR;\TADA íicare sujeita as 

penaioadzides de adverléncwa, multa, suspensão Eeanporarla do (ÍIECIIO (Ee lxcztar e contratar com o 
L'(T)§\É"§"R.z'-\'Í.›\N"I'E eiou cieelaração de 1n1dcmexdade para licitar e contratar com a Admnmstraçãt) 
Pubhca, de acordo com os art 86 a 88 da Le¡ .Federal 11° 8 666/93, e artago 7'”, da le; 10 520/2002, 

sem pregutzo das responsabtíadades cm¡ e penaê cabivels, garantldc) o contradnorao e a ampla 

defesa 

152 -« Ficam estabelecxdos os seguazates percentuals de nxultas, aplxcavens quando do 

descumprmaentc: eomrazua! 

l 0,3% (zero vzutguia írês por cento) por dm. de atraso na execução do obgeto, ou por dra de atraso 
no eumprmserxtn) de obngação contraíual ou legal, ate o 30° (tngesxmaa) cha_ calculados sobre o 

valor do Conntrato. por oeorrêmna 

!É 10% (dez por c-eoto) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trmta) dxas na 

execução do Objêíú ou no cumpnmento de obrtgação contraiual ou legal; com a posswel FBSCISÊÍO 

contraãua!, 

Eli 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na ?npotese de a CONTRATADA, 
an;txstafícadatzaeraie. desxstxr do Cíontrato ou der causa a sua rescxsão, bem como nos demais casos 
de cicseumpruaaentt) contratual, quando em Face da :menor gravtdade do Fato e mediante 
mem/ação da auíondade supenor, podera redumr o percentual da multa a ser aplicada 

15 3 - O valor das multas aphcadas, apos reguíar processo adnnnnstratn-w), sem desconteado dos 
pagamentos (levados pelo munacapto Se os valores não forem suñcnentes, a diferença Será* 

ciescozwtada da garanta: prestada ou devera ser recolhida pela CONTTKAT ADA no prazo maxamo 

de 3 (três) dxas Lztess a contar da aphcação da sanção 

15 4 - A contratada, de1xandc› de entregar docuznento exigido, apresentando documentação faisa. 
ensegemdt) o retardamento da execução do obyeto, não mantendo a proposta, falhandcw ou 
Fraudemdo na execução do contrato, comportando-se de :modo ¡nrdôneo ou cometendo fraude 
íísca!, ñcara tmpedldo de Eacnar e contratar com o Munlcrpuo, peão prazo de ate 5 (cmco) anos, 
sem ÇFCjUEZO das nnllms previstas neste Termo de Referêncla e dcmals comanações Eegaxs 

15 5 ~ As sanções prevxsetas, em Face da uravadade da Infração, ;Joderão ser aphcadas 
CUIRUÊELIHJEIIUCHÍC. apos regular processo acimmxstratnw) em que se garanura a observâncaa dos: 

prurcnpuns do contrztdxtonuo e da ampla defesa 
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XVI - DA ¡\[)ES.Ã(Í) DE ÓRGÃOS E ENTIDADES QífE NÃO PAIÍFI(ÍÍIPA.R.AM DO 

REÍÉISÍÍRO DE PREÇOS 

'- ..f ' 7 *›'› .u-vr . F' 4- \ q-r v. q. -3 _,_._ _ . __ ~ 

?Ó É _Bs (õrgam n, Lnudadug que :m0 pruíaczpazam do rLgtatro dt pregos, Lguando (ÍCSCJHTCHN ?azar 

Usu da ata Cie ?Cglslrú de preços_ deverão consultar a Adznrmstresçãr) da at:: para manifestação 
sobre a ¡aossxtnzlzdzide de &ICJEBSEÍÇJ 

E6 É - (Sabara ao fornccccirsr bcnefícrarara da ata de regrstro de preços. Observacias as; condxçõas 
ncia csuabeíecscias, capim' praia PICGIÉZXÇÊÉC) ou não do íbrnecumentc: decorrente de etclcsão, desde que 
:não prejudaqzac as ubngcações presentes e futuras cíccorrcntes da sua, assunndaa com a 

Achmsnaíraçãü e: orgãos pitrhcspzintcs 

16 3 _ As aquzstçôcs uu contratações &ÓICECJDLEES a que se refere csze arugo não _poderão exceder. 
por orgao ou enudadc, a cena por cento dos quanírtauvos dos ;tens do nnstrunraxatç» gonvocawrrc) s: 

registrados na ala de regrsiro de preços para a Admmrstração e orgãos pamcrpaaates 

ló 4 - (Í) quanmauvr) decorrente das adesões a ata dc: rcgusm) de preços grão ;acndcm exceder. na¡ 

tmzilrtíizcic. ao qllmiupix) do quanàttaiavr) de cada 11cm registrado na ata de regxstrc: de preços para 
a .Àdnnnastraçàu c: orgãos parucapatnâes, independente do numca) de orgãos não paruczpasrtes que 
ztdcnrtsan 

If: 5 - .Apos a autumzaçãr» d:: _Admanrsãração_ 0 orgão :mão pamcxpaane devera efetivar a zaqunsrçãr) 

ou coníralzaçãç» suhcnada em ate noventa¡ (11215, ubscrvaáio o prazo de VIgÕHCIH da asa 

i6 6 ~ (íompctc ao mgãr) não parucrpantc os :atos relauvos a cobrança do cumprmncnlo pelo 
íbrnececíui' das obngações comralualmente zassmmdas  a aphcação. cmbscrxfada a asnpiu defksa e 

o contxridiíurzo. dc: e-'r-'cntuzus penahdzadcs ciecorrcmcs do dcscusnprameialo de dausukts 
uontraturus. um relação as suas proprtas contratações. mfonnandcn' as ocorrêncms a 

.Admmzsíraçàcx 

XWE - DO RÍEGISTTIO DE PREÇOS E DA VALIDADE; DA &XTA 

i7 í - zípns a homoíogzxçño da lzcetação, o regmlro de preços obscnrara_ entre outras, as seguintes 

saudações 

a ~ serão regzstraaíos na ata de regtstro de preços os parcços e quanmauvos do llCilünte 1112113 bem 

dasssàícztdu dure-mw a 'farsa compeutwa, 

b ~ sera znclundgm, na rcspectwa ata na íhnna d:: axaexo, o registro das hcnantes que aceitarem 
cotar os bens uu serviços ::uma preços ¡guzus aus do Elcnanle 'sencedor na Sôqtléiltiü da 

ciasstñczação da certame, exciundca o perca-atum refere-nu: a nuargem (lc preferéuncsa, quando o 
objeto saãn atender aos requasnos ;nrevastos no art 39 da Lc: n? S 666, de 3993. 

c - o ¡nrcço regxsâradrw com indicação dos Ebrneccdores sera dwtrlgzadcu no Quadro de ;M1503 do 

C'É_)íÂJzXN(Ç)IE'I"Eíí c: ficara dzspoznbslzzadn: durante a: vrgênc1a da ata da: regnsLro de preços. c 

ci ~ n rmícm da: ciassaíícação :Jos hcuzanâes regrslradus na ata aíeverzr ser FCSÇCIÍÉICÍ?! mas 

cnmratzições 
19 
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17 2 - O registro a. que se refere a ahnen “ b tem por ooretwo a formaçao de cadastro de Põáãrxvzr 

no caso de ¡I]"Ip(')SSEÍ'1I11d21de de atenduneartc) pelo pnmerro eomcadgw da ata, nas lupoteses prevsszas 

nos urzs 211o 21 

1? 3 ~  houx-rer' ::mas de um iautonle na srtuzaçãr; de que trata o a zahnea “b” , serão clzrsssñczzrlos 

seguncàcw a (ordena. da oãunza proposia ararcsentardxr durante a Fase eompeiztvza 

E? 4 - zh habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere a 

aímea “b” sera efetuada. para efeuo de ocorrer saecessuiade de contratação de fornecedor 

rennuneseente 

i7 5 - E.) anexo que Mai:: a ahnea “b” COHSISÍE na ata de realização da sessão pubêrea do pregão ou 
da eoncorrêncra. que conter-a a¡ informação dos Erertantcs que aceriarem cruzar (as bens ou servrçcns 

com rareços Iguzus ao do hcnante vencedor do term-une 

17 (à - O prazo de valrdade da 211a de regrstro de preços 1350 sera superstar a doze meses, mcimdars 

eventuars prorrogaeões, conforme o mcaso 111 do § 39 do an": 15 da 1.x:: 119 8 666, de 1993 

1'? ? - .às cquazsmdades contratadas poderão ser acreserdars, observanndo o 11mm:: mdzcadç) no§ 
19 do art 65 da Le: n53 8 666, de E993 

E? 8 - A \frgencsa dos contratos decorrentes do Srstema de Registro de Preços sera deñnrda nos 
msirramenios C0nV()Cíi10|'¡()S, cfsbservado o Llssposlo no ar: S7 da Le: n** 8 66o', de 1993 

179 - Os ::mundos decorrentes do Srsttanaa dc Regrstrc) de Preços poderão ser aherados, 

observado o drsposta» no em 65 da Le¡ 11'9- 8 666, de 1993 

17 i0 - O contrato decorrente do Srstema de Regrslro (le Preços devera ser assinado no prazo de 

vnhdade da :na de regasiro de preços 

XVIII - DA REVISÃO E DO CANCFÍLAMEÍNTO DOS .PREÇOS RPLCQES'Í'RAI)OS 

18 ã - Os ;areços registrados poderão ser res astos em decorrência de eventual redução dos preços 
_prancados no mercado ou de Fato que eleve o cusio dos serviços ou bens regrstradcss, cabendo a 

Admmrstraçào promover as negoczaçíaes _1 unto aos fornecedores; observadas as LÍISPOSEÇÕCS 

cootrdas na almea “d” do :nctso 11 do caput do an 65 de Le¡ m9 8 666. de 1993 

18 2 - (Quando o preço regrstrzidt) tornar-se superior ao preço pratzcado no mercado por mouvo 
superx-*enreruet a Admamstraçãra convocar-a os mrneecdrares para negoenarrerzu a redução dos 

preços aos valores premcadtàs pelo mercado 

18 3 M Os fornecedores que Irão aceraarem reduzxr seus ¡areços aos vaiores przmcados pelo 

nzcrcado serão Erberadrus do comproanassr) assunudo, sem aplncação de ¡aenahciarde 

18 4 - A ordem de elosszñcação dos fornecedores que aceatarenn Fífdllllf seus ¡ureços aos valores 

de mercado observam a eiassrñcação orrgmzr¡ 

20 
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18 .a Quandcz u praça.: dc mcruado toaaraz-sc supuror aos; preços ¡cglslrz-zdos e o íornecedcrrrero 

pariu* cumprrr 0 comprümrsso. a Admmrstração podera 

§8 ó - írherzir o Ibrnccedor do comprrmnsszza assumido. caso .a comunicação ocorra antes do 

peçízdrà de ícmrecunento, e sem aphcaçñc) da penalrdzrdc se conñryhada a veracidade dos mmrvos 
r: curarprovrznães ararcscntadtws e crfrawrgcar m.; dernaas fornecedores ;Jara :assegurar rgual 
opertwaxdade (Ii: rlegocraçàr» 

i8 'J' ~ Não Iaavrrnáo éxzio nas srkrgocaações, a Adnznnstração devera proceder a rcvr›_s__;rçãr› d:: ata 

de rcgrstro dc preços, arúotandc) 21s :medidas cabwms para cxbrençãrw da crmrrazzaçãr) maus »1111121113522 

E8 8 - O registro do íbmcccdor ser:: cancekado quando 

a- descurnprar as COIIÓIÇÕCS da ala de regrstru de preços, 

b- não remar :r nora de enmenho ou ¡nsrrumcnto equrvalcnte no prazo esrahelecatlu pela 

.àdrrnnrslraçàn, sem justañcatrx-'a acenuvcl, 

c- não aceaãar reduzer o seu preço regnstrado, na hrpotese deste se tornar supcnor :aqueles 

pratrcados no nwroado, ou 

d- sofrer sanção prevastz¡ nos rncrsos III ou IV do caput do art 87 das Lea n” 8 M56, de: 1993, ou 
no art 79 da 1,61 n?? 10 520. de 2002 

18 9 ~ (Í) caracelamentsa de regrslrus nas hrporescs prcvrsrzrs nos ¡ncmos 1. II e 1V do caput sem 
íbrmzrirzaado por despacho da .Admmnstrzcçãoz asscgurzado o contraduorao e a ampla defhsa 

18 !O - O canccianacnrm dr; rcgastrr) de preços podera ocorrer por Emo superveniente. decrisrrcntc 

de caso ibruuir) ou força 11121101”, :rue prcjurhque o Cumpnmcnto da ata, rievrdameamze 

cemprrwzacios e Jusuiícados 

a ~ por razão de mtercssc pubhco. ou 

h - a pedido do ílcmmgccdor 

XIX - nlsrosrcóíês GERAIS 

E9 1 -- (Çonsmuem anexos desire [Zdxral, dele fazendo para:: mlegrzante 

A nexo l - Ternw de Rekrêncra, 

Anexo f¡ v» ..MrJrIeIrJ ela Propmva Cam-carma!, \\ 
Artex:: ¡f! - ;vlodeia de Carta de (Íredencramerztr), 

Anexo 1V- Morlelr; de Deciaruç-íía de ;Mena arenrlmcerzro, 

»inato V ~ Declaração* (Ie eraqrdadranzerzro 214150:: EPP, 
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.tluexo V] - Minuta de Contrato 

Anexo VU - :Minuta ::lu Ata Registro Preços 

19 2  O itcttante e responsavel pela 'tídelldade e legmmtdade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta !retração A falstdade de qualquer documento 
apresentado ou a ¡nxserdade das tnformações nele contadas tmpheara na lmeclxata 

deselassrñeaçàc; ou anablixtação do herlante. ou a resclsão contratual, sem pFÊJUIZO das sanções 

admanrstrattvas, ervas e portals cabweis 
i9 3  [Lana vez tnclutdo no processo lICJÍBÍOTIO, :tenham doc-umento sera devolvrdo, salvo se 

ortgmal a. ser subsntosdo por c-opaa reprogralíca autenticada 
19 4  Na armilse da documentação e no julgamento das Propostas Cottaeretats, 00a) Pregoelroüt) 
podera_ a seu enterro, soltcttar o assessoramento teenaco de orgãos ou de proñssnonazs 

espemaltzatlos 
19 f: - "Foda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre 
se. de modo que qualquer detalhe que se meneame em um documento e se omtta em outro sera 

eonsttieradr) cspeerñeado e Valado 
i9 6  (No) Pregoewoãa), no enteresse do CODANORTE, podera adotar modulos saneadoras, 
duranie o certatne, e relevar omrssões e erros "formam, observadas na documentação e proposta, 

desde que não contraraem a leglslação vtgente, sendo posslvel a promoção de dxllgênctas ;onto 
aos ltcttarutes; destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme drsposto no § 3°, do art 

43 da Let 11°' 8 666293 

l9 7 - O não cunaprtntlerato da cíaltgéncza taodera ensejar a desclassificação da proposta ou a 

lllabllllãlçãc) do lteltanie 

3.9 8 - OÍB) Pregoexrofa) podera determtnar a apresentação de documento original, com vlstas a 

cotalírmaçàcn da autenncadade de copna apresentada no certame, quarteto Jul gar ttecessarro ou se o 
tlocomenlt) for :impugnado por algum lleltante, em prazo a ser deñnrdt) para eumpnmento da 

dlilgêztcaa 

199 -- 'Podem :ser :apresentado o orrglnai para autenucação da copxa pelo(a) l)l'Cg0elr0(2-i) ou 

lícgurpe de ÀpOiO, ou eopta autenticada por cartono 

!9 10 -- As tlecisões do Presrdente do COÃÍJzXNORÍTT. e do(a) Pregoelrota) serão publtcadas no 
lOFfàACi. quando [br o caso. podendo ser aplrcado o dnsposto no § 1°, do art :U9 da Le¡ n ° 

8 666593 
19 â l - A pnrttctpaçãt) do lrestante ttesta ltcttação ¡Inpltca no conheamento rntegral dos termos 
e condtções tosormlzts neste edttal, bem como das demals normas legats que dxsctpltnam a 

itxaícria 
19 E2 ~ A ;Jresente Imitação :tão importa, ttecessartamente, em contratação, podendo o 
(ÍODAN(')R"l"lí-) revogada_ no todo ou em parte, por razões de tnteresse publrco, denvadas de 

falo superventente comprovado, ou ataula-la por riegaltdade. de ofícto ou por provocação. 
tnedmnte ato escrttt) e fundatnentado, dlspolttbtllzado no sistema para conhecrmento dos 

lacttantes 
E9 13 _ O CíOÍÍH-\NORTTE podera prorrogar, por convemê 
prazos para recebtmcnto das 'propostas ou para sua abertura 

llCla BXCÍUSIVEX, B. qualquer tempo, OS 
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para amam** 19 §4 ~ Faca eâmto o foro da Comarca de ?viomcs Claros, Estado de MISIZÃS Cierats, 
IHÍCRÊSSÚS deccarrcntcs desta hcuaçào, valendo 051a clausuia comu cxíeniuals c0r1'í”i¡t0s de 

rwllegmdo ngue seja ou venha a ser renuncia expressa a quaiqxxcr aum) foro, por nuns p 

Mamas (Êlartvs. 20 de íbxferesm de 2017 

I¡ .V  â :z L 
?wacila Parma (à x e Saka-a 

3. 

Pregomrzi (L) 1302211 
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PR(JCÍEDIMEN'Í'O LICITATÓRIO N” 00212017 

PREGÃO PRESENCIAL.  002mm 

(Íàtuctu Contratação de etnprcsa pata prestação de sen/aços de acimmtstração, gerenctaxnento e 

controle da :manutenção preventtva a: curretum, Fornectmettto de peças, &CCSSQIIOS (mngtnatts de 

reptasação, com tmplmttação e operação de szstema tnforrnattzado e integrado para gestão de 
Êrtlàta. por :neto de Interact, atraves de rede de estabekectnzcattos credcnctados, mcdtantc a 

tuahzaçãca de ststema tnformattzado e de recursos lecnologscos para atender a :Írota autatnotava 
dos :nuntczptos ñhadans ao Cottsoretç) Intcrmuntcepat! para o Dcsettvolvantcntát Ambtentaê 
Stustcntavel do Norte de Mmas - CÍ(Ç)E)AN()R'FE O x-aior estnmado para Cotttralação e da: 

R$36 SÊS Ú00.00(tr:nta e seus xmlhõcs qumiaenttos e setenta e cmco mal reais), confiam-te 

chscmntnadç) abaixo 

   

_ M'  _ ' vam,- ¡jghmadç Percentuai de Vaier do  Valufíotal cüm  Ilcm  Dcscnçào ã 5m¡ a um¡ de Descamu desconto em RS Percentual de 

É  atlmnmslraçào D°5°°"¡°¡““” 

ÉFOfncC§|I¡L'ê1%11 parcclezcât» d:: peças autontuhvus  
u' :nngasu-::s xmtwqs. ¡tnmmrca usa: ¡teccssárzas para  Rg 26 2m G00 m) _h a¡ É 

E c L e q c x . . Z 

wnrtnuvttçüo (h frtm dc vctcultn dm mumctpuas _ 

__ _ ›:.~__(I()I.›A NLHYTF, '  __ VVVVVVV _________m 

- .atiTlÇü de :nanutcnçãe geral prostituta 
; U2  cearrszttvzn das. 1101:: dc veiculos das mumctptcas  Ri; 8 750 1100,60 * * * 

_ Agcutasorcuuttus HU tTJljàâyNüiCràí  __ _ _ _ _ 

'CALOR TOTAL ESTIMADO RS l IM¡ 592.58 --- -› ;t ----- -- -- -- --  l É _ vmar Estimado , 'falar' da taxa 'Valer Total com E 

. tem à Restrição sem a tam de l crcentuatiãam 5 

É axinamnstraçño em R5 m” É 

63 ?Taxas de Admiínsifílçât! RS 3'¡ 000 000,90 'Taxa 4,59% l 575 “DO w * É 

Í t 

VALOR TUI Al.. COM A 'TAXA DE ADEVIÍNISTTKAÇÊÃO 
36 575 000.130  

A (ÍON'l'íl..›”\*1"Aí)A devera ;Jussutr obngatorattntente estabclccnttezttcts credencaados nas ctdetcies 

l 'Yatobctrzts é 

I 

â 

&Srastltade !Win85  .lanattba  .ianuaraa  Ptrapom Mornas Claras 
I 

u. 
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CÃMÍU ã“~ê<Í'_'›l'7ãã TE; É.) J 
 .  “D im rwsfzrevái Jl“~ll'."' 

.Ri-"vllêiàlí hé'§'.z«-\l,,, “-:F_'ii_,z';;-E, a Euêxi Dim/E». 
   

._ __ ¡ 
Observação Caso a empresa declarada \zenccdera de Lertamc nau possua estabclecâftlenxw** 
credenciados nas Iocalidaáes acima indicadas, dispara do prazo de 50 (dez) dias para 
efetuar os credenciamentos, para atender aus mumcipiiis eonsurciados ao CODANORTE, 

com:: abaixe indicado 

lioizaiuyzi¡  ll › Francisco Sa 21 - .luriimenio 31 - São João da Lagoa § 

É - Boztiiniriiii l2 « Glaueilãiidizi 22 ~ Lagoa dos Pains 32 v São .leão dd Ponte   - Biiiiiizeirci  33 ~ (Âirãe Alcigel M33 - Lontra 33 - São .leão eo Meu¡  
_ 4 - Campo .Mel i4 ~ (juzimciamaa 2:3 - ;Mirabela 34 - \larzea da ?alma § 

5 » (LÍepiiãn Eneas 15 - .lbiai 25 ~ Montes Claros 35 - Viirzeláiiclia  
ló - (Úlarci :les PÔÇÕES ló - !àiiraeaiii 26 ~ Olhos [Tagua 

“i” ~ (Zuraçãe de .lesus à? - liacambira 2'! - Padre Carvalho 

8 - (Trisialiii 18 - Japonvzir 28 - Palis 

E) - Eãngenheiro Navarro 19 ~ áequiiai 29 - Pirapora  !O - Francisca Dumont 20 - Josenopolis 30 - Pnnio (Ihicgiie  
l l - A atual ficam dos municipies líliados ao CODANORÍÍÍ e composia de veiculos ele 

VÉÂFIEKÍOS fabricantes, !ais como lvlercedes Benz. Ford, Fiat, Fiat/Doble Eiontan, Veilks Wegen, 
Iveco, "Fciyoizi, Mitsubishi, Renault, Citroen. New Holland, Riandcin, Case. Yamaha, Florida. 

Dafra, Suzuki, deiiire ciuires 
l.1 í  A ficara atual dos munieipios filiados ao CODSOFCICJ Intermunicipal para 0 

Desenvolvimenii) Ambiental Susteniaivel do Norte de Minas - COÍJAhKDRTIÍ-Ç e de 

aprciximadamenie 3 855 (três mil eitocenios e cinquenta e cinco) veiculos. composta por 
veiculos, convencionais, especiais, caminhões, ônibus, maquinas pesadas. moiocicleiais, dentre 
nunes, com Litilixaçào especifica e essencial para o desempenho das atividades dos :iiiinicipins 
íílieiácis ao (Loiissorcin liiterniiiiiicipzil para 0 Desenvolvimenio Ambiental Susieniavel do Norte 

de :Mimas - C0 DANORTTÂ 
1.1.2 - Cfaida lvlunieipio apresentam sua respectiva lista de VCHSUÍOS, as quais poderão sofrer 
alterações cluranie a vigência contratual, em virtude de ncivas HQUISIÇÕCS. diíizições elou 

desíêizimento dos veiculos existentes 
l i 3 - Foi estimado para cada um dos Municipioã consorcizidsis, o vaãor de 

!R$750 000,00( setecentos e cinquenta mi¡ reais) para gastos com peças. e R$250 000,00(úuzenlos 

e cinquenia mil reais) para gastos com SCIVIÇOS 

l l 3 1  (fada municipio eonsoreiaclo podera estabelecer 'valores inferiores aos que acima 

indicados, para aieiider suas reais DCCCSSIÓHÓES 

2 .. DA _HESTIFICTA'I'IVA DA CONTRATAÇÃO  
2 l - Faz-se necessaria a contratação de empresa para a presiaçã de serviços de administração e 

gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva, com implantação e operação de sistema 
inlbrniaíizadii e iniegredo para gestão de Freita, por meio de inlemei, atraves de rede de 

estabelecimentos credenciados para que sega procedida de maneira eficaz e eficiente a 

manutenção e conservação preventiva e corretiva dos veiculos da frota aiiial dos municipiiis 
filiados ao Clonsorcii) ¡iitermiiiizciiiail [iara o DCSÊIIVOÍVIlTICHIO Ambiental Susieniax-'el do Norte 
ele Minas - LÍOIÍJANUIKTE. seguindo eis ¡proeedinienios de revisão e troca de peças indice-des 
pelos respectivos Fabricantes, em decorrência do desgaste pelo uso à/lzinuiençãe adequada 
rcx-*erte-se em eeominiieidade, gziranliu e prolongando a vida util e durabilidade do patrimônio 
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;nubhco c ainda a segurança aos seus atgentes cm SCFVJÇO Os \rcrcukos constttucm ferramentas 
mdrspensax-'cas as carrbuzçñes dos servrços [arrastados palm nwmcrpros ülzacios a0 Consmcro 
Emcrmtnncàpai para o Dcsenvrrlvarnerrtu .Ambtematl Susãenwvcl do None de Mmas - 

CÍEJEÍLANURÇlT-fí. sendo nnprescnxciavül que estejam sempre em condrções sausfazlorrzzs de 

utilização, sendo neccssarm esse sorvrça; de manutenção e conservação dos verculos. executados 

cão forma COHIIHUEI 

2 2 - A rezahzaçãgv de. manmençâo corretiva c prevenuva vem de Fato scr um lmportante mero 
para os: processos de controle de quaârdade, DOIS, azraves deste mapeamento. cnmlxrennras um 

ragacio controlo de vcaculos 

a Manutenção Corretava e o mp0 de manutenção maus antiga c :mars utilizada, sendo 
empregada em quaêquer coupe-esa que possua IÍEHS ñszceos. qualquer que seja o mveâ de 

planoraalnems) do ¡nzmuicnçãra Segundo a¡ Norma NBR 5462 (1994), nnunetençàr) corrctzva 
a: “a masauienção efetuada apos; a ocorrêncra de um:: pane, clcstlnada a recoiocar um 11cm 

em condrçôes de executar uma função requerida” Em suma e toda manutenção com a 

amençãr) de comgrr íàlkzas em cqarapanrenios, componentes, -moduios ou srsteznas, vrsamdo 

restabelecer sua famçãr) 
l) Manutenção Preventiva deve (JCOTHBF confonne calendano estupukado de vahdade ou 
cronogramas; de garamm, sempre consnderandcv, data, !tem a ser avahado e 

cgutíomelragcgr¡ rodada A CSSÕHCIG da Àflanutenção Preventiva e a substmrtção de peças 

ou ccnnponemcs antes qm: azmgana a :ainda em que passam a ter nsco de quebra A base 

cncnlriíca da Manutenção Preventwa c o conhecmmento estaustrco da taxa dc cícíbrto das 

peças, ecgurpaazaentos ou smtcmas ao iongo do tampo A ãvlanutcração Preventwa tambem e 

chaznacira d:: ananutcnçâo baseada em mrcrvalosfienmpo 

2 i3 1  Ao common da íviannàtenção (Íorrcnxza a Manutenção Prexrcntwza mocurza evnar  
mcxrcnrr anus que a Palha eiétn-'zamenie ocorra A defizasçãr.) da NBR 54(›'2(1994_) para a 

?vlmnrtcxíçào Prcvennvzà e “manutenção ethtuada em tratem-raios prcdelennmaúcíã. ou de acordo 
com crlíerms prescraàrxrosz, ciesunadz: a reduzrr a probabalrdade de Íàiiaz: ou a degradação do 

íhncronaanerzsr; de um 11cm” 

?.22 - Corssiderandtn que as :manutenções correuvas e prex-'erunras estão quam: sempre 
associadas uma a outra, uma nmnuãenção prcventrva cm um determmado veiculo pode mcldlr 
numa :nunuresação corretraar no deiemnnado veiculo, !cxrnzrndo-se poriantcr, mvszwel a sua 

(ÍIVISÊO, o que alem de prejudrcar o prazo tnanutcnção, dzlatandca-o em demasia, :nada sena 
Imcessarrt) o ;nagameawto de 2 Inãos de: obraápara o ¡nesmo servrço, uma para a detecção do 
¡Jroblexwrza e outra ;Jara a correção do problema, cmerando e nunto um servrçr; de nramnençãr) 

2 2 3 w (Entro ponto 2¡ se consaderar, e que com o 515161113 de gerenctarncnto de nàanutençãc) de 

frotas, a dwssão de manutenção correiwa e prevcntrva e inutil_ pour; o srstema garrante a lisura e o 

menor preço em sempre realrxar a manutenção. seja quai for, no estabeiccznmcretc) que: apresentar 

u i118ÍhO1'pl'0j)CJSÍa ~ S 
2 2 4- Dex-east: conszdcrar' ainda. q ue as empresas; e gerencnuzaento de manutenção dc frotas não 
conszderzan: verlorcs de manutenção ou descontos -m peças e naãos de obra. dzfenóras, mouvo 
peio qua¡ as olícnms tambem NãO drstarzguezn esses SÉFWÇOS, c-onstderemdo tudo como 

marwtenção de vczcuios, cabe que a doñnaçãc) de nzanutençacü preventiva e corrctava, como 
explicado, e 2153211213 por aspectos; ciouiranarso tccnacos, separando por “tipos”. todos os servrços  26 



dc naesma naun-scan, vmto que são sempre os mesmo sen-'Iços', o que u torna corretdfêbnou 

prevenãwo, :sãu suas ccmdzçcíes dc perzmdzcadacíe e garanta: Ora. uma ¡nanmenção cmrretava 
reahzazda em deâernaanadça estabeíecxxtwentcx, pode se tornar caorretava. tonslcleranrks os Ltmerms de 

wahdade e garanta:: Assim sendo não ha monxxns ;vara  desassocaar ::as SGãTIÇGS. não l-zzavcnaíç) o 

gicsrncmbraznentts em P. contratos_ :aanda maus. se. iransmdc: de sasàcrua dc gereracmancsato de 

;manutenção de fmms 

2. 3 «- A camtrmzsçãu em tela, não s:: restrmge ainda urucamente a pregtaçâgw de sen/aços de 

¡Izanuícnçãzs z.tãzêrrm(_›tswa em gerai Trama-se da contratação de um serwçc) wsancis) ar: asumcnía) da 
eíícuéncxa no tczcaaxwíe a manutenção câos VÕlCUÍUS uítlxxacios no cumprmxenmtc) das; :urahizaçõcs das 
:numctpmms iílwcíus ao (íonsorcu) intermun1c1pal para o Descnvolxênxncrxlc) 154111316311121! Susteutavel 

do Murta de Mmas - (Í'(ÍJIÍ),AN()Í(”E'E. de mancnra a obter um controle. padromzado sobre os 

xcrvnçrgs wmratzxcios 

2 4 - E3511 mrusm1íumcza com a x-'Lsão de Futuro dos munmpnjs ííitados; ao COHSOFCIO 

lrxàcnnuxwtcxpai para o Desenvolvmzerwiu Anabmnta! Sustentavcl do Norte de Mmas - 

Cí()[)ANOI~1."I'l?É que deve almcjar nnodernadade, eñctêncza, proteção a míbrmação e controle, dos 

SUFVIÇLHS premados, para atender suas atzubunções cotaslaiuclonals, este orgão pretende adotar  
cmnãrzxmçãcu como 1mpcynanle :nstrumelnto gerencial e prtnclpalmttàlc operacional 

25 -~ A frota dc \seacuios das IIIUIIICIPIOS filiadas ao (Ímuscwrcltn lntctmunecrpal para o 

ücscnx-'olvamenta; xhnlnental Staslezmiavel do Naum:: ele ?vhnzas - CCJYLÀNOITFE, conta com uma 
gama muuo aíwcrsnlãcacla de x'eactaât)s, seja pelo fabrucztme, aunarcafmeudek) ou ano de fêxizracaçãu 

São »mentos convcsncuanaas e CSPUCIEES. aanbos com utshzação especifica c esscncml para o 

alcsçrunpexlho das:: scswzuços prcsiados pelos nmmclpms 1112215105 ao COITSUFCK) ¡ntcnnunicspzal para 0 

DQSGl1'~.-"(3Í\='tml3i1É() Aanbacntal Sustezataveê do Norte de Mmas - (Ê0í).â..\í().R'T[í A mu:: pode 
suíüíiwsz' armada, conslzantes aúterações. em vurtude de doaçõcsiaqulssçâcs. ocasionandu uma cicmanda 
de ;peças t: servsçoa necessarms a manutençãi) lmuto dtnàmacan Conslcleravse tambem a 

fiw-:quéncla dc unhzação, dependendo, portanto, de uma rede crczdcnctuacla cín-lersnñcadza cm 
Lhvcrsüs espccaahdtacies, 0 que, a Cüíilraíüçñí) dc uma umca oñcma não stxprarsza as atuam 

neccssuíades 

2 (a w "Femos como resultacius esperada?, por Lztahxação de ia! snslcma de gsrcncurrncnxr: de: 

nmnueençãcv d:: frotas 

2 6 1 Em que pese a atmdatie ñm altas mumcnptos ñãgadus ao Cíonsorcua) lntenuutaacmal para o 
Dcscnv<›l=«1rnenLm> .Ambienizal Sustcntawtl do Norte dc Minas - CÍ(ÍJI").=XNOR'TE 0 uso dos vencuíos, 
1nclu51v'e anxbulâncszxs, e essencml na ccmsccução dos SGTWÇOS .Assam. a manutenção dos 
velcuicas em crandnçñscs adcquatlas de uso e um dos serviços de 1112110:' uuporiâncn) no àmhuo dos 
:wmmcnpxos iílsados ao CÍorescu-cu; !ntcrrnuniclpal para o Deseuvoíwnentr) Amhncnla¡ Sustcntavei 

do Noris de Mimas ~ (_Í(')IÍ)»\N()IR'I\E, 

2 6 2 itrlm razão do íêuxo cüntmtxc) dos veiculos nus [regatas ¡JIEÚEOS-ÍOCEES de eateuzdmxeruos, e 

\rnceu/ersa. uma recãc creilexucazicia de oíícsnas na garanur nzeuor eñcnêrucaa c cíícacxa na 
conservação s: íongevndade dos veiculos, a íím de Lute se mantenham:: os padrões adequados de 

dcscnxrcnlx-'xmcrnn alas anvtdazdcs dos munacupuvs filiados ao Consnrcxo lratermunncnpall para o 

Desenxu;›]\r1menu) Aznbacxsta! Sustcntgxveâ do Norte de fvhnas - (ÍODANOIÀCFE 

\\ _. 

by!”  

m** 



    .fx a, a-"«ç,::<':› em": L, www:: JÉaÍEFT-"Xfnln, 53-0 

~.i'|"_¡.\§_ É;l__51'~"-.'¡'LPxYF/ÂVÊ; VHL) íKàKZÍEL-"éTEE. 

a¡ 

2 ú 3 A tüntramçào de slstcmza de gestão d:: frotas possabnlutza a zxclannnstraçãc» Pubêicu LÃÊÊLÊIPÊÊ: 

servzçcas de manutençãaa aanmnotsxizt cem: maior quaitãaalc c economscxdztcic. W310 que. pelo 
szstcnm MbrrnnIIZado, as oâícanas serão «Jhngadzss a :apresentaram ccnsiaçõcs c. cnrçarxzesatçns sobre 

um nnesmo scrwçca a ser reahzzido, :nstagaindrx a COIICUYTÕTICM a: prmiegtando o rwnznor' preço 21 

caule: rezzãszação d:: servxçcus, 

2 f) 4 Kealuçãn de cicspcxas con] a frota, :atraves de cnnimles dmâmacos, nendenstn; e eficazes. 

2 ía S Redução de despesas admmrstratavas reíatwxas a frota (COÍCIEI de dados, dxgnzaçàw, 6111153510 

de iíaturas, contmks c pessoal), 

266 A Cnnirataacia nmntcra uma rede especsahzadai em (ÃIVCTSOS vertculns, comandar-anda: a 

Lhvcrsadzide da frota. dos ¡Iwunicsgnaos fíixados ao (jonsorcm Iratertnunx-:npzàk para o 

[Ecsezwealvnmcazttz :Mnbzentai Sustenmvc) do Norte de ?dunas - CIÚIJANOPÇFE, sendo evidente a 

fkrxlbzhdalds do sustema de manusençãuv ;mr acessa factinzldo a uma :tmpia rede de scrvnços com 

quahdade c preços adequados, 

2 6 7 A possnbzlzdadc de comparação eñcaz. das preços pramcados con¡ o mercado.. 

2 6 8 Lima unica ;R$21 de Iicgsstro de Preços pudera atender a todos os munacapuxs 'ñlsadsas no 

(,Í(,)I),AÊ*~Ê(Í)TH"E. pranlcguanck: a ccononucadadc, posm que sempre coníe com uma @Gema 

crcdencizxcia ;Jrnxmaa 

2 6 9 Os »ensaios em atcndtmento comaarân, se necessano, com oñcmas durante seu 

cícsiocamenlu, 115m prejudscandx; o atendlmento por necessxdade de retorno do vexcuio ate uma 

uma:: oficina cnnirznadn 

2 6 10 ?xgtâxcizttie n05; procednteentos 

2 6 ll Corsíãgtara cm sua essêncm servgçi) de awtureza cosaunua, por se tratar de manutenção de 

veacuíes 

3 w rms SOL-UÇTÕIES TÉKÇÊNKSAS cmaazs 
3 l  A (jfapmralada devera dLspor da: :ampla rede de estabelecnnentos c0nx=e111ados (ofnnnas 
auinmnuvas, autopeças, etc) em Montes (Ílaros. Braszha de Rimas. Janauha. Januarg, 
?impera t* "fawbearas, em Minas (Jerais, devendo promover o credenciamento de outross, a 

pedndo do baiunlcapxos pammpantes do Regnstrc) de Preços, em função das rmccssxcizadss que se 

?exe-rem lnrescnteS. :wscnzpre conexas aos interesses publicos, para ñns de prestação de servsços 
geram de: 11160511163. eietma, funllaraa, suspensão, pzntura, êubratícantes, filtros. vndraçarsa. 

capotana. tapcçarla, borrachanza, rchñcai, almhazanetlto, balanceamento. serx-'zçcs de chavezm c 

furnectmenscz de: peças e acessoraos em geral, considerando 

a) Manulcaxção Wcx-'entrca - cosaapreencie todos os servuços exccuãax-*els em DÍÍCEHEXS mecànacas 

rcparadoras de antnmoveus, obedecendo-sc as recnmendaições do fabrtcznnte do veacuio eiou as 

rccomendzações da equlpc do MããnlClplü que sohcnar os SBWiÇOS 
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São cxem píos de manutenção [JÍÊUÚHÍIWFEl 

o 'troca de pneus., alanhatntento c balanceamento de rodas e cantbagent, 
o "troca de oleo de motor, cãmbso c dzferencnal, ("HCO de fã-eno, Exquzdtv de arrefecunento, 
o E,.t.tbr1â":caç.ão c: elementos ñttruntes de veiculos, 
o Eleposzçàtv de ¡nalhetas de Itmpador, baterias, equipamentos de segurança ÍíYIEiHgLEIC! 

sanzetltzadcn', chave de roda. emto de segurança) e combate a tncêndaos. corretas de 

alter¡tazdctnrigeracicrr, ele. 
o Substzttução de nuns do snotor, 

- Lunpexa de motor e blcüxs ugetores, 

o Regolagens de bombas e bncos IQJQIOTCS, 

a Eemnpeza, htgtentzaçzãc> e lzn-'agent de vetculos, 
I- Revasàt) ele íàbnca, 
o (Jutros SÉFVIÇQS coestzottes no tttaxtuai dos veacttlos eiou Cqutpitntenfüs ou por ornerttaçãta 

da ctttupe do Mtêtliclplí) que sotsctazatr os serviços 

b) ÍVÍZIHISECIIÇÃÇ! Corretwa ou ljesadza - compreende todos os servtços executavets em oñcmzas 

:tteeíxraaczts reparadoms de auiontóvets, que venham a ocorrer Fora dos penodos estabelectdtàs 
para execução das ntanutcnções preventivas. para correçíães de defmtos aleatorms resuftantes de 
desgaste efot: deñctêrtctíis de operação. manutenção e fabrzcaçât), garantiam; a ÚDCWCEOIiELÍECÊíELÍC 

do vetculo. alem de preservar a segurança de pessoas: e matertats 

São exemplos de manutenção corretora 

o SGFVÉÇOS de retzfíca de ntotor, 
o Evítüntagetn e desmontagem de _yoga de embreagens, 

o Scrvnços de ¡nstaiação cictneag 
0 Serviços no ststcztua de :HJCÇÊÃO 6101313133051, 

o (Íapotarêet, 
o ”i"apeçztr1a, 

o Borracharzet, 

o (Íhztx-'etrm  
o Ftnntiarta e panturza, X¡ 

o Ses-vagos no ststema de arrefeczrnento. ' 

o Serviços no sistema de apctntdtclonatío, 
o Revtsào genti e serwços ;uuegrantes para zttencizaneuutc) das IIOHTIEIS obngatonas de 

Inspeção ambsezataí vezcuiar.: 

c) A rede credenciada (lex-'era ser suñcuenàc para o pleno attendmtentav da demanda de ser-aços de 
¡ttanutertção de servrços, contendo obrsgatonaznente. expo: a assmatura do contrato, o mtmmo ate 

três estabeteettnezattas Cfüdefntiãdtíhâ de &IUELJPCÇHSE oficmas mecânacas, no ;ttumctpto de Montes 
Claros cm Mmas (Éerals 

d) (Ícmiânune neeessaatzacte da eoattruizazate, e sem qualquer ônus a ela. a cotaãratacia devera efetuar 
os Crcdcnctíulteníos das empresas 'dultíífiízadaíí, caso não possua eslabeleclmentos credencmdcas 
nas cidades Bratsnha de Wlanas, .lanauba, .lanuaraa. Piranora e Taiobeiras. Em Minas 

Gerais, tllspündtl do [iram de lüulcz) (has 
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e) "lreinzimeiitou de todos os gestores e usuarios etix-'olvidos na utilização da solução proposlâl_ ti 

serem reziliizatoos nas instalações do Municipio que aderir a Ata de Registro de Preços, no prazo 
maximo de lí) (dez) dias contados a partir da data. rlri entrega dos; :lados cadastrais dos usuarios. 

diretamente ao detentor da Ata: de Registro de Preços 

3 2 w A (Iontratziéa devera tornar disponivel a (Toritrataiite, sendo considerado como base 

operacional o Municipio que aderir a Ata de lãegistro de 'Í°reçr›s. sistema em ambiente tveb, de 

gerenciamento de $C§“V|§Ê()S§ cuja tecnologia possibiiiteílortieça um perfil minimo de 

funcionalidade. conforme o descrito nos itens a seguir 

o ,ixberiiirzi de (Jrdens di: Serviço orvãineilrea! time, 
o Recebimento (le orçamento oii-linefreal time. 
e A valirtção e aprovação oii-imefrezil time de orçamento de peças, acessorios e serviços, 
o (Cotação de _preços de peças, acessorios e serviços on-iine/real time, 
o Acülripaiãhamenk) oii-line do status dos serviços que estiver sendo efetuado, 

o Sistemas Integrados de informações, permitindo a geraição de Reiatorios Ciereiiciuis. 
o Sistemas 'leenologieos integrados que iriabilize a tititorizzição para realização dos serviços 
de manutenção e reparos t: loriiecimento de autopeças e acessorios para os veiculos da frota da 

(Çionirataritc _iurtto aos estabelecimentos da rede, por meio de senha fornecida aos fiscais 

designados pela ¡Xdiiiinistiaçãoi 
o Utilização de logistica especializada de rede, com amplo numero de oficinas 
crecleziciarlzis. nas ::idades indicados no item 31, a, Banco de Dados para fornecimento de 

fClâlltLlflüS gerenciais com iiistoricos dos serviços executados. rlespesas de manutenção de cada 
um dos \ielctilüs da frota, fornecendo- inclusive, indice de zireiicliitieiito por tipo de serviço, 

o Foriiecinientr) de relatorios especificos, anaiiticos e sinteticos, por periodo pre- 
estaibeleeido, extraidos por VCICUlOS individuais ou grupos. que pcissibilitem a analise de gastos 

discriminiitlos em peças e mãos de (libra, 
o Faturamento de nota fiscal com denioristrzitwo de compra, discriminado valores gastos 

com mãos tie obra, peças e taxa de tadriiiiiistração. 
I Sistema tecnologieo que _pcissibilite a \lisuüllzaçãü dos saldos do respectivo contrato de 

mzmutençãci ¡ireventiva c corretiva da frota, 

3 2 1 - O sistema devera registrar e :armazenar todos os dados da inda mecânica do veiculo e, zi 

cada operação 

a) Numero de identificação da ordem de serviço, 
b) Numero de identificação do czirtão ou centro de resultado dcmandaiite, 

e) identificação do "JCECUlO (tipo di: írota e placas), 

d) Modelo do veiculo, 
e) (Teatro de Custo, 
f) Data e hora de abertura e fechamento da ordem de SCIVIÇÚ; 

g) [Dam e hora de inicio c .tim do manutenção do veiculo, 
h) 'lâptii de serviço (acitiisiçào de _peçaf manutenção corretiva! serviço de guincho), 
i) identificação do gestor responsavel pela aprovação do orçamento (nome c iiiatrieulzi), 
j) Quiloriietrzigem do veiculo no momento d:: execução do serviço, 
k) Descrição dos SGTVIÇOS exeeutttdos e peças trocadas, 

lj Valor total de mão de obra, 

m) Valor total das peças_  
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n) 'Terapia de garantia do scrwçü ruaitzadus. 

n) "fcmpu de garanta¡ das ;ucçzts subésttttutízts, 

p) ?Eater tem¡ da opcraç-.ãu. 

q) Descrição sttmttrtzada da otaeraçàat, 

r) Razão Soctal. ILÔHLÊEIÉÇID e (ÍNPJ dt": Forzacccdox' calou prestador de SCTVIÇG, 

s) Numero t: data: das :mtas Itscats enttttdaas pelo fornecedor: 

3 2 2 - "Fados os dados do !ICIIE 3 2 i, deverão ::star daspnmvezs para cttnstslta da íftnntratzattt:: e 

emzssfw de rclattuwost sendo que, a catia fechamento d:: pertodo e etmssàt: de. ttota paira 

píãgimãtàíãííà, dot-terão constar dcsscrttt-aanzxdos e sepatrados em relatorto dc: ctransurno C compostção 

de fktãttramcsttt: 

3 2 3 « O sustenta ciscvcrza emmr reiatcztrtos gcrencaats, ñnancczrus c operacmttztts que permttam o 

COHITKÍHC de despesas t: itpos de scrvtçtns, do valor das peças e da ntâo dc obra, das garantias. do 
htstcuwco de ordem.: de $C§'\-“lç0. orçamcntcas e de ntattttteaaçãc) por \xctcule e centro dr: custa 

3 2 4 m O Ittsttmco das operações deve ser ztrntazettado e dc tmcdtatzt c facti cunsttlta peâa 

,Níumctpto que adam a Etta de Regtstrt) de Preços durante a vtgêncta contratuai, hum como, ao 

terntmr) da wgêttcta da Ata, devera ser dtspotstbaltzztdo pela detentora da Ata de Registro de 

Preços em ;tiamtlita eictrôtttca 

3 2 S «- Os reiattortc;›s thspomhtltzados pda dfstcníora da Ata de Registro de Preços cievcrãü conter 
no mtmtno, as segumses attftmttações, sem pretutzt) a üx-'erttttats alterações c adequações as 

necessidades da Contratante 

a) ÍÍISIfNECÇ) d:: :manutenção por peraodo, por Etpo (Êc vctcttío, por pl: ca. por tapa dc frota, por 
centro dc custu e por estabelcctntenât) comerctai, con: cícscnção do vaior total de peças; e valor 
total de! :não de obra. 
b) @Ident de serviço cadastrada, 
c) (Íontpztratsxto de vaior negocsaclo na ordem de Serxrtço. 

d) _RãlglSlfki de garunua de peças s: scrvzçms. 

e) í-ftstortco de orçamctttos. 
í) Relatorto de custos por upa de VCiCUÍO e centro d:: custo, 
g) (Iompomção de Hola, com ano de Íàbracaçâo, mp0 de vezcuicn, modelo de veiculo. centro 

de: custo, pietcas e demats dados de tdenttlícztção, 
h) 'Rfltélçãíit mmpleta de disüfâihlníidãl de rede credenciada, 
t) Tempo de tmobtlazação do 'v*@1CLãÊí)._ 

j) C ttstzt) 1302: ttpu de manutenção, 
k) ("Justo gíobal, tncnsai dc scrvtços e peças, 

'fundos os rcãztiortos devem ser gerados: a pariu' de pertodr; pre-estabelectdo peio gestor de 1313121, 

pcrmllindí.? ctmaparattvos de desempetthtv, attaítsc de gestão e nttgração de dados para piantiha 
eletrôntca itpe Exact 

3 3 - Dzsptjnibaltzatt' acesso ao Ststcrtta ¡ÂUDATEX MOhiClt-\Il ou outro ststenta habtí 
equwaíerttc ou 3111111211', composta por uma. 1tbrrztmenta que posstbtlata ao gestorfííscal efetuar 
transmita (JH-USC. tanto a letbcla de preços das Íhbrtcaxttcs de peças; quanto a tabela de tctnpos dc 

mão de obra taadràc) (Tabela 'Ih-Jttpazta). CLJRÉÂBIINC tnformação tecntca do Smdtcatca da Ittdttstrta e 

Reparação d:: Vcncttwst s:: Acessortos »x 
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3 4 - Ne exeeattualrdatcie da ent W858 1 restadora dos serv¡ “os de Ierencutntentc) de combuys°âvêãs se l- P 9 s 
eonfttndrrern com a empresa prestadora dos servzços de gerenciamento de manutenção, devera 
esta, estabelecer plataforma gerencial e sastennas apertados. assnn como os valores dos 
Contratos/Ares de eonnbustavens e do eonrrãtto de manutenção, separados em \xalor de peças e 

servzços e por centro de custo 

3 S - (Ds prazos para execução das manttterxçõesf reparos neeessanos nos verculos, nacronens ou 

importados. devem ser estabeíeesdos de comum acordo com a detentora de Ata de Registro de 

Preços, lex-'antlo-se em etmszderação o grau de avarm nos mesmos, porem os servaços de pequena 
:monta (rtrantttençoes preventwas) deverão ser efetuados sempre derme de um prazo maximo de 

48 (quatrente: e 01l0§ ltoras, sendo que [para a manutenção corretora o _prazo não sega supenor a 

120 (atento e vinte) horas, a parar da aprotxzàçãt) do orçagnenâo, sem prejuizo a servlços de motor 
clnrabrlzdade, desde que previamente ::formados ao gestor de base_ 

4 _ DA EXncíUÇÁo 

4 l ~ A detentora da Ata de Regtstro de Preços se rcsponsabllrzara pela execução dos servrços 
oogeío da «contratação atraves de seus recursos teenologrcos e eqtnpes tecnaeas especlaltzndats. 
segundo padrões de excelência soh aspectos da orgamzação, eñcténcea, qualtdade e 

economacadacte 

4 2 _ A eferxva tntplantação do slstema de gercneaanuento de nmnutenção dos xreaeulos, com 
fcrrnecrmento de peças, devera dar-se num prazo maxrmo de 29 (W816) dras, a contar da ordem 

de execução dos servrços a ser expedida pelo klunucrrrno ñlladca ao CODANORTE, mcltnndt) o 

acesso a todos os recursos tecnrologxcos e fzerranaentals necessarios a plena utilização cleas 

slsrettzas web da dezentora da Ata de Registro de Preços, pelos serxuclores autonzados vnnculatlos 

aos Mumcrpros ñllados ao CODANOKFIE 

4 3 - "rodas as operações serão realizadas Lnteratwamente, wa web, entre o srstema de detentora 
da Ata de Registro de Preços e o operador - servidor autormado dos ívlunleagjaos filiados ao 

C'T(Í)IÇ'),~'?\N(Ç)R'I"E, medrante opções de execução oferecrdas (menus) 

4 4 - A detentora da Ata de Registro de Preços devera ofertar sen-'aços destmeldos a gestão de 

frota. apresentando dados quantitativos, nnecanrsmo e processos rxecessarros ¡Jara vtabnlrzar o 
acesso a slstema, em aanbtente web capaz de atender a todas as dentandas dos Nlunlclplos 
lêlzadtls ao COlÇ).^xN()R'l'E no escopo do objeto do contrato, e apão a proporcionar soluções 
globais e nntegradas. [com alto nsvel de segurança e de controle dos serwços gerans de 

¡Iaanutenção dos dwersos tlpos de velculos dos munlerplos consorcmdos ao CODANORTKÊ 

4 5 ~ A detentora de Ata de Registro de Preços devera tornar dtspoauveas snstemas tecnologzcos 
de mtendértcaa, fornecendo SCFVEÇOS de gerenciamento rnibrmatrzado, com metodologra de 

cadetstrasrterato. controle e logrsuea. compreendendo, dentre outros 

o r-*xntpla rede de crñcmas corwenradasr em Montes Claros, Brasíha de Minas, Janaggag, 
Januana, Pnranora e Taroberras. em Minas Get-ans, equipadas para acertar transações de 

usnarms do sistema, 
o Implantação de ststeztra mtegradeo, em ambiente web, para 'UCHCUÍOS eompatnentes da Frota 

dos Níumctpsoí; ñltarlos ao CJODKRNOIPFE, proporcronando um controle eletrônico dos serxraços 

de enanntençâo prestadas pelas CQHX-"Clllãldafi,  
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o (Toiitrotc iníormatizadr; dc sistemas integrados de gestão de !rotas ¡aossilãítfñütdíi a 

detentora da Ata ele Registro de Preços a emissão de reiatorios fínattcciros, operacionais c 

gerenciais. que permitam estrito e eñcaz acompznthaznento da situzição de manutenção da frota_ 

da ciuaíttãzide dos serviços prestados, beto como total dos gastos CüN°()Í\'Id0S, 

46 w A detentora da .Ata de Registro de Preços tornara disponivel acesso a software. em 
ambiente ivan paira gerenciamento da frota CÍOS Mtitltfitpãtàs tiiaados ao C(')DAN()RÉ'E. 
cadastrando tecidos os veiculos que a integram 

4 7 m O sistema de gerenciamento integrado devera permitir a ezrnissãci de reialorios CBÕLÃSIFHIS, 

operacionais t: financeiros para o controle e gestão das ntformações sobre os veiculos 
cadastrados, idciitifícztdos tcida e cgtialquei' transação efetuada, Ckàjí) atendimento na rede 
credenciada tenha, gerado despesas de manutenção e aquisição de peças origmais 

4 8  O prazo para atendimento e solução de probiemas tecnicos no sistema da detentora da Ata 
de !Registro de Preços. unltzado no atendimento as Llcmandas dos :Vlunictpios filiados ao 

(Í0l")a\N(JR.'I']Íí, não devera ser supertor a quatro horas uteis 

4 9 - Serão cottsideracizis como líStlAíãlO  untdades adminrstrattivas, os Niunicipios fííiados 
ao CÂZODAN(JR'I"E., sendo designados seri-'idores responsaveis pela ñscalizztção e gesrcnciamentt) 
dos serviços, aos qiiaiis a detentora da Ata de Registro de Preços tornara CÍESpOnH-'GIS seithas de 

acesso ao sistema web de gerenciamento, em diferentes niveis, conforme o caso. e segundo 
dctcnniitação dos Municipios FIÍIHÚOS ao CÍOEÍJANORTTÉ 

4 10 - O sistema teciioíogietv integrado viabilizem o pagamento dos servicos executados e do 
&irncciznento de peças e HCGSSUIEIÉCLQ.: mediante uso de senha fornecida aos “íiscats ciesigiiados peEa 

Hdmlfiislrüçãü 

411  A crmtratada devera CREDTENCIAR oficinas, sempre que POSSWEÍ nas sedes dos 

Munictpsos filiados ao CÍÔDJXNORPINÍÍ; 

4 12 w A detentora da Ata dc Registro de Preços devera credenciar e tornar dtspontvel outros 
@SLHÕÇÂQCIEEJCIJICJS para manutenção prevcnttva e corretiva dos veiculos dos Aíimicipios filiados ao 

C'ÕE').=\N(ÔÍQ'I"EÉE, nas cidades estabeiecidas no item 3 1, sentpre que Eiouvei' interesse dos 
ÊWUHICEpIOS Finados ao CODANOÍTTEE, observado os criterios estabelecidos :teste 'Iermo de 

Referência 0 prazo para credenciamento sera de 10 dias, a contar da solicztaçào do Municipto 

(unidade gestora) 

4 i3 m As oficinas integrantes da rede convciiiiida pela detentora da Ata de Registro de Preços 
deverão estar plenamente cctuipadas para prestação de serviços mecânicos automotivos e 

forncciittcnlt) dc peças e ztccssortos autoznottvos Ortgtnas 

4 i4 - Os estabelecimctttos da rede credenciada da detentora da Ata de Registro de Preços 
deverão tbrnceer ao usuario do SCFViÇG comprovante da transação efetuada. com a descrição dos 
serviços prestados, dos preços prattcadias, dos descontos ofertados. das garantias praticadas. da 

deita, bem como identificação da credenciada 
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4 15  As 0110151213 mtegrztntes da rede convematdzt pt-:Êa detentora da Ata de Rcgnsàtñmcge ânâços 
deverão confeccmnar (.t';7eCk.-lí¡§¡\ dos Itcns e aecssorto no IHICFIOF do *comum no momento do 

rcccbtnwcnto c entrega do mesmo 

4 15.1  As oãêclnas integrantes da rede contenratla pela (íetentora (Ea Ata de lãcgtstrt) dc Preços 
dctrcrão procccicr a entrega ao aasuarto cias peças substttuldas nos tctctaãos, bem como os 

ceruñcttcios de garantta  reiaçãt) de peças uultzatias com marca e ntodclct 

416 ~ As oñctaazas tntcgrantes da rede peía detentora da Ata de RCgISUO de .Preços deverão 

fornecer garante] confonnc cstttbelcctdtx abalxo 

4 16 1 m» 0o (ntcscs) ;meses para as peças repostas c lnhlaladitf¡ 1133 oñcmas cottvcntatías pela 
detentora da Atz: de:: Regtstro de "Preços, a portar da emussãt» dels) 11012115) ííscaf (as) Paturaís), 

4 16 2 - O6 (seus) :meses para os servtços executados pelas oñctnas crcdenczadas pela detentora 
da .Ata de lâegtstro de "Preços, onde não hotwer uttiszação de peças, a pamr da enussão dats) 

notas) íííscztlttsi fêtturttts), 

4 16 3  Os serviços dc tllantlttinção corram: terão garamtta mantmtt dc 06 (seus) tueses, exceto 
ztltniaantento dc ciareçãr) e balancuantettto que terão garantta de 30 (tnnta) daas c os SCIYIÇOS dc 

lantemagcntt e ptntura que sera de 12 (doze) tncscs, 

4 17 - As ¡jeças ::Hitz-tados nos SQIViÇOS poderão ter garantta dsfercncaada, desde que Süjü por um 

persodtu superior a garantia 11111111113 

4 18 u Durante o prazo de garantla, sent quazsqucr ônus para os fvmmcupsos, os cstabeícctmerttos 

credencmdos, as suas expensas, estão obrtgados a 

4 18 1 - Sttbsutuar o matcnal defeituoso, 

E 
4 18 3 - '1|"rt›cztrt3 materna!, no prazo de ate 05 (canto) (11215 1.11015, a contar da data de Cüntunlcitçãt) 

do Mumcnpao 

4 18 2 - (Íomglr defe-¡tos de fabncação, 

4 19 - 'Fodos os servnços ÊXCCUIZICÍOS ou matcnats fornecidos pelas oficmas conveniadas pela 
detentora da Ata de Regxstro _de Preços estarão 511101103 a ZICEHÍZIÇÕO pelo ívluntcnpuo, que atfertra  
attuetes sattstàzem o padrão de quaitdacie descgataeã e ntccessarxo, em cada caso 

4 19 í ~  lttpotcsc ¡Jrcvzsta no :tem actma, 'as oñclnas ccmvcvntadas pela detentora tia Ata de 

Elcgsstrt) de Preços. obrtgar-.se-ão a fazer os .servtços, bem como provadcnctar a subsmutção das 
peças. :ttatenaxs ou accssortcts, arcando com todas as despesas decorrentes, cicvcndt) tomar estas 

provtdênctas tão Ítílgt) S633 comumcado a contratada a :são aceitação peão Fnscaê do (ion1rato/›\ta 

de Iiegastro de Preços 

4 20 ~ As ttñctnas tmcgrasates da rede cont-colada deverão ter como home nmxnno de preço para 

peças c atccssorttns ortgnnats que possuam codago da montadora (nuancro de graça), os constantes 
da Tabelas de Preço Oíicta] da ;montadora do ve1cu1o para o qual :natertai esta sendo adqumdo 

343 

 

 



 iubfki... .. 

r .. [7355 I\J(.Í')íí3"í'ã°'Í f.. 

 DAr 
4;". t” 
A ?A E35 

O 

@'59 u' 
4 20 i - A detentora da Ata de Rogtstro do Preços devera adqumr as peças ou aiíãsãõnras 

::tomando para o molho! desconto othrtnclr; pata rede conveotaciar sendo constdcrada carmo 

enterro a proxnnrdardo do loca? onde o servtço sera executado. avaltattdo-se o custofbcnctícto 

42|  No caso de contprovatcia a rtocesstdacia de aqtnstçãc) de peça ou acessorm orzgtzaal 

(maternal com as mesmas cztractortstzcas, espccañcações e tobncazttc do que compõe a montugcxttt 

ortgtraai do vctculo) que não seta coratentplada com codtgx) da montadora (rturnero de peça) na 
tztheia de Preços ÍTTÍ-êclíi] da “respoctavet tnotttadrmra, a cotação do menor preço ficara a cargo do 

ñsoat tíestgttado pelo Àâuatactpto 

4 22 T~- A ñxcal_a_z.açz"u^› de preços ficara a cargo do fusca] dcstgnztdo peão Mlmlclplíí), devendo u 

ciotontcara da Ata de Regtstrr) de Preços garantir ::toe os preços cobrados na rodo create-notada torãt) 

como ãtmttc o tzreçt) do a vasta 

4 23 - A base do caicuão do preço ;arrancado para prestação de SCTVIÇOS (lc mecântca, oíetrtcza, 

lantornagem, aitnhamcrtto e baianceatttentt) e outros detzcra ser de acordo com o tempo para a 

excctzçât) do servtço cottstaoto da Tabela de 'Tempos Padrão de Reparos adotados pela naontadora 

do ;acordo com o nttsdcto do veacuto (codtgo. dcscrtção e tempo padrão de execução do scrvtço) 

4 24 ~ Os scrwços somente poderão sor executados apos o envzo ort-lmeírcat tono, pela etnptcszt 

conveniada, de csrçatttento detalhado. atraves (los menus GÍCLTÔHICCB apropnzrdos existentes :ao 

astrbaente web da ctetontora da Ata de Registro de Preços, e rcstaccttx-'a autortzaçãct pcío iíscztl 

dcstgnado peão Munactpto, que se pronunotara apos rrncdtata anahsta e avahação do orçamento a 

ele stabmotadtt prevtatttettte 

4 25 w 'todos os cstabeíectmcntos tntegrantcs da rede crodcncmda da ctotontora da Ato di: 

Rcgtstro da: Preços deverão ser por esta reomboisztdeas, ¡ncxtstmdo qualquer xrtncult) ou 

obrsgaçoes tínancesras entre os Montcsptos e tats prestadores de servtços 

4 26 w O ststeana 'moh da detentora do Ata de Rcgrstro de ¡Jreços devera promover a ottmtzação e 

hçfamogencazztçãrw das operações de tnanutençãr) &UIOHWOÊVFQS rcahzadas, cont o corttroie sobre: 

totlos os VCICUÍOS e respectavtus ttsuaratzrs; 

4 27 - O mumctpto se reserva o dtreato da. a cgualqtter tempo, soitcttar a stabstttutção de prepostos 
da detentora da !na de Regtstro do Preços, tanta vez cortãtatando o não ¡arconchtmento das 

crmdtçõos extgtdas para EISSSSÍÊHCIE¡ a ser prestada, ou que se conduzam do tnodo ¡nconventcnte 

ou tncompatttzcl com o decoro e a íttoção a qua! the fo¡ conrettda 

4 28 «v Scrafoâo) CÂCSJgHHÓOÇS) pelos Ntotatcaptcbs, como ñscaltts) da fv\'I"A¡”(Iont1'at<n, SCFVHLÍOIÍES) 

para executar a gestão üdttlmlstratwa c fãnanccara do ctzmtrato, bem como operactonalmente. as 

ações de acompanhamento "fistm, corttrole e _físcttltzação do cotttram, dcseznpettltartdçw o papo¡ d:: 

Representatntets) da Admnustração de que trata Art 67 da Le¡ 8 666193 

4 29 - A detentora da Ata de Rcgtstrtt de Preços devera estar crente de qtac quaisquer 
entertdamcntos com ots") tísoaltts) serão feitos senzpro por CSCUÍO, não sendo uonstderatdas 

qtzatsqucr atogztçõcs com tíatzeslztntentt) em ordem ou dcclztrações vcrbats 
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5 DO (ÍONTROLÊ F. SEÍ(§lJli,›\NÇÃ.-'ã DO SISTEMA 

5 l w .í detentora da .Ma d:: Rcgamm dc Preços dexrra fornecer as garanuas c segurança do 

:snsãcnna cunrfrnwtac a seguir 

s (Çjereamruamcíatc) 'du sistema¡ por mcso dc senhas, cum nsveus nã:: acesso ahferenclazízas aos 

ÍÍSCHÍIZELCÍ(Ç)ICS :zzaíncadoà peão Niunacxpno 

c A aulorezazçãz) para qualquer operação somente sem paussaxfe! apox (Íigltfjçãü de uma sonha 
\EEÚHÍB do Lasuaruz. 

o (A) híoqucn) da) uso da senha devera ser ::n-Ima c: a pariu” da bass operacloawai dcíímda pela 
cicwnrorzx da Am de Rcgzams de Preços. :ntdzame senhafrotwna cspcctñczi, 

t 'I'ma-Lt pcraoahca ou validação de senha pessoal. 
o (Íancclzezmcznax e uvjdastramcntt) dc senha sonacnic peêa unidade: axutonzaada, Liefinnda pelo 
M Lanncipu) suhcnazüe 
o 0 [Êsu :sulcvzdo d:: senha do *acxcuio não atatorzzadza, cemceãada ou hioqucada pelo 
?M1 aanaczpso. sera Cranàldüfatín) Íàlha do szstema c as; despesas ñcarãt) por coma da cíctentora da .Aux 

de Iêcgastrn de: Preços 

6 ~ 1)». A1¡xã\¡l?'í'li1:\(,i.›5n(') 

6 l - Os serwçoa ;arevtstním de mccâxnca. latanu. pmtum cletrscidadc, Lapeçcsrwa e charuto. que 
serão executados ¡ms wciculox awñclms dos: \iumcrpncs Shade» ao CÍOIÇIMXN'íDI'("I'l°L. fEllhZüf-SC-Êt) 

rms msmlatções do cstahclccnmcmo crcdcncmdo. apos o rccebtmcnlo da Am-anzaçãç) (ic: I--Íxccuçãü 

dm Sazmçras. expedida pela ívlunxcspzr; A o[lc:nmesíabeiemmcnm crcdczncszactzi ohngar-se-a a 

aluxuivcs' o »cicuêu em perfeitas c-onclaçñcs :Ee [linclçnwalnentnx rcahzando tais: scrvuços com 
pessoa! çyamzaâxíiçudu. ¡aacdxante cmpreggw âccnaczn c fbrramemal aciequztdo 

0 2 m ÍJÍXCCLHLÉBI' 12011110111:: c deniro das meihorcs normas tecnicas os serviços que 111a forem 

cagniíacíus. de auoraâu com as especxíicaçríes rccomenóadag pela fabricam:: do vcacuío c: cvenluaaas 

u:mpãcatacrzusçõus do Níanzczplo, Conforsnc elucumcnêos ¡ntcgranics da .=\1La,›"(7a›ntraia: c rlgorusu 
t›bsc:'v;"ànc1:.a aos dcmans Listamos e .àutnrmaçãau de !Execução de Serviços Ctliãlliüduñ cíuu 
;tprcwvadzas pel:: Wumcspuíz. bem como cxccutanr Lucio 0 que não fm' expilcltztmcmc nwnclonztdo. 

naus; que sem ncccssarm a ¡Jcrtbua execução dos sünuçe›s 

63 - Rcaíazaa'. ¡nspeção de Lmahdzadc nas peças ea' acessorios Rwn-ecndcxs; e nos scrxrxços 

_ exccuzzuêtas unica' da entrega dos vmculos em Munscnpm 

(i4 - immune: sena quaalciuci* (mas eadtcànntzsxi. tudos os matenais. utenmhaus. tzcguxparncrnus. 

i'urrm'11c:na5. msu-1Íaçõcs\ etc . nccessanes paira a¡ CÚDTDÍCIH reahxaçãc: dns SCFVJÇOS 

6 5 - Reparar, corrzgzr, remover., SIIbSÍIÍLHI', deslhzcr *mu rcfazcr, pnoritarsuenente e 

@XLÁUSEYHHESHIC a :sua ::uma a: risco, 110 :mai ou Em park: t: dentro d:: um prazr.: 1113x2910 (lc 5 

(ÇIETCU) duas tucns. ;as aquxsnções ou servlçns cxccutacios com xwcxos, deléltus. lnccarreçües, erros, 
Jksãhzss, mperfmçcÍ›cs ou rcczzsaçlus peão Mulmwpuo. decorrente de culpa da dclcnlcarz¡ da Ata de 

Rcgàsiru de ?rcçam mcâuxave por @mpg-vga de núra-dc-ubrzi. acessuncas ou IUHICFIBES ::nproprans 
ou de cgmlhdzadc mferzm; sem que tal iam possa ser snvocadx) para Jusulícar' cgualquer cobrança: 

admunaal. a quz-xlcguer utuio. mesmo nas &QLIISIÇÕSS e semççm recebnrms pelo ívlumcnpuv. mas 
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   íàí. 

a 
ta', 

la. 
eutas rrregularadades vertham a surgtr quando da encenação eiou dentro do prazo de gãfânfta, 
ntesmo atpos o xrenctmemo da AtafContraio 

6 6 m Responsabnhxanse por todo e qualquer dano ou prejuizo causado pela detentora da Ata de 

Registro de Preços, seus empregados, representantes ou prepostos ou subconlratada dneta ou 
EEKÍIFCÍEHHÚHÍG. ao Ntumcnpao- a Unrão, ao listado ou a hvre rmcnatwa. mcíusnve aos decorrentes 
de serviços; ou aqursaçào com v1c1os ou defettos, durante os prazos de \ralrdade das garantias. 

mesmo depoas do vencimento da Ata/Contrato 

6 7  Responsabrlxzar-se tntegraímente peios vercuios recebtclos do Ivlumctpto, tnclutndo todos 
(us pertences. acessonos e @outros nele CODÊIÕOS, obrigando-se a reparação total da perda em 
::arms de ftartrtíroubra, ntcêndaos ou atendentes, desde o anomento da entrega do vereulo para 

caçantentr» ate o recebimento pelo Munrctpro 

6 8 - íjtrhzar somente peças, matertals e acessortos genutnos ou ongmats não podendo valer-se, 
em nenhuma» hrpotese, de Itens recondlcronados, do mercado parafelo ou de outra procedêncra, 

sem expressa e previa autonzação do Munrcrpto 

6 8 1  Para fins deste pregão serão COHSIÕCIEICÍHS 

a; Gcnuma Peças que passaram pelo controle de quahdade das ntontadoras e Foram 

direcronadas ao mercado de repossçâo. 

b) Original Peças com as mesmas especificações mecântcas (rtratertaas e processos) das 

genutnas. 

c) Mercado Paralelo Todas as peças que não 'forem ongmats ou genurnas 

6 8 2 w Independente do upo peça autorrzada para execução do semço, esta devera possuar 
garantia mmnnzt nos mesmos prazos do contrdo no Item que trata da garantra deste termo 

6 9 - Para o montante das peças a serem trocadas, a detentora da Ata de Regtstro de Preços, 
atraves rede credenciada devera fornecer orçamento contendo a relação de peças e valores para 
aprecraçãc) do Mumcrpro. sendo que devera dascruntnar o preço cotado de cada peça, 
obrtgattvraanaente, obedecendo ao preço sugerrdo pela fabrtcante do verculo, aplrcando-se sobre 

ele o desconto prevrsto na proposta 

6 9 1 ~ A CONTRATADA atraves da redeíestabelectmento credencrado se obnga a devolver a 

CON'I'RATAN"TE todas peças substatutdas e/ou 1nutrlrzadas na embalagem da nova peça 
adqturada, devndamente protegtdas de qualquer vazamento de oleo, assnn que o servrço for 

executado, e. antes da etenvação do pagamento daquele servrço 

6 10 - Os xrerculos deverão ser entregues lavados, com todos os equapatttentos de segurança 
(equtpamentrss obrrgatorros de acordo com o Codrgo de 'Irânsrto Brastlelro) e em perfettas 

coradrções de uso 

6 ll ~ Na execução do servtço, deverão ser dtsponabtlnzados. no mrnnno. os segumtes 

equlpamentos c trtstalações E 
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x_ ME(_ÉÂÊ\'iCLAfELl-Í"I'RICA 

'ao 9% 

* iquipaxmcntç) de: ;in-alma etctrônncu c chagnostlco (para anainse c ternura das partes eÍêfñct-Y e 

e-:lctróznaca do veacukpa), 

* híultuawcãro. 

f” Laxraclnnra da: peças, 

* ?Xãacaxco para mottn'. 

'* ÊWCÚHJLH' Lie pressão do .sxsiema de airrcfeclxncrzlt), 

* ?víedtdnr de comprcssãxz de clhndros, 

à* ?wiedxdcàr de pmssão para szslema de Injtâçãü cletrônzca. 

* ÍÍÍCYJZELÍUF :ic vmculznfe, 

* Êqulpéinlclâtt) para hmpeza e regutzagczn de blcos IHJCÍOFQS, 

il * TAP I41(,Í'ÍAIZIAIÍ¡[SNILARIEX 

* Rcbaiaduz'. 

* '§"rac¡0¡1a~;ic)rcs cam) unlo para reparo de CHITUCEFIÉI, 

* 'x-*cntoszax para mamlsexc) de wdros. 

* ?víaquuwa aim: cqaxlpzamenaea para soídagcm, clc. 

lli - PINTUIIA 

* (Íabntc (ía: pnxtura c: estam de secagem, 

* Pasluía. 

* (_"<.›n;pr<:s:;0r. 

* l_..abc›raiçsruis de zamas, etc . À 

1V _ c ¡CRAIS  
* 'liuamnaçãça adequada. 

* 315101113¡ de proteção contra ancéndu) Licmm dos ¡aadrõeà do Corpo de Bombelrüsw 

* i-'crresmcawias :adequadas para cada upo, ano e modelo do VCICUÍO, 
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PINTURA! ESTlíFà VCICIEÍU, com secagem rapida: identificação visuai e âÚüblVügülTi 

. ,  Ú  m¡ v f.,..ã*.§¡s iva 1? ;xi 

~-. bazar/xau? 

. c¡ Q* 

612mm..   . _ ,  _ _ A. 
@Sta  Ãfíliãilciglnüh so poderaoüacr Leatadoq; num mu) de me 23km do fómpüeggüe 

.ÍÍF§,“!_1¡.___, __ d 9 0_ 53m??- CObÉFÍGS por faixa ou ZêCÍBSJVO com a inscrição “VEICUIJD ILEM  _. , c. os, planas (iíaciais suhstituidas por ;aizicas di: Experiência 

(i 13 - Qoandcr da entrega dos veicutos na oñcrner_ seu recebimento sem efetuado atraves dc 
formuízario proprio, em duras was, contendo no minimo os seguintes dados rdeimñcação do 
verculo (marca, modelo, cor, ano e placa), data e hora do recebimento, auvcl de combustrvei e 

qualometragena, maroztímodclo e estado do conservação dos pneus, acessorios insiaiadirs 
fradioifílíD, sirene. radio ccianunicadoa', sinalizador automotivo, cio) descrição resumida (ros 

serviços roque; idos ou dos defeitos apresentados, nome e assinatura das partos 

6131 (Íonsiara rsecesísariamonite no fomaularro, que o veiculo foi entregue com todos os 

aoessorzos e equipamentos obragritorios (macaco, chave de roda. estepe, extrator c: tnârqgulo), 
como tambien¡ que  CZiIITOCBfIHÍÊéIÍHFIH e capotariaftapeçaraai encontram-se em perform estado 
geraí. sendo efbãuadzzs no formuizario ressaix-'asa no momento do FCLCÕIRICIIÉO do veiculo peia 

óeiczziora d:: Ata de Registro de Preços. caso Inga zilguma divergência ou avaria 

613 2 A devolução dos 'voiouios manutenrdos sera realrzada mediante procedimento Iommi, 
atraves de rec¡ bo de enârcga o servidores credenciados pelos MulllCipãüS 

6 14 - O roê dos serviços exemplzíícativcis não exciumdo nenhum outro serviço ncccssarao para 
bom Fuocicinzmxento do xreicuii) 

E Consiste em serviços de mecânica em anotar, retifica, cama de ¡ 

cànwbio, caixa de direção, carhuração e/ou bomba inietora e reñl. 
HUGÇãO, veias, bomba e bit-OS ugelores, turbina, sistema de freios 
e embreagem e todos os outros SCFVEÇOS años. 

NIECÂLNICA GERAL 

Consiste em serviços é:: troca e/'ou conserto de ÍaÍHHEL assoaihos. 

LANTEZIQNAGIEZM paFEPCÍIOQEWS, carroccraas em aâumiirio (tipo bau). solda em geraà 

e: todos os outros serviços ziñirs, 

(fonsrste em servrços de pintura zunomotiva externa ou interna, 

com polimento, enceramento efou faixa de identificação do i 

de caracterização de ambuiáncrasiüreiculos e todos; os outros 
serviços afins. 
Cozisiste em serviços de substituição ou conseno de csiofzxdos e 

ÀCMÍTIAMÀ cobertura interna do JGICUÍO, incluindo tapeçaria, bem como a  'i ' ¡iarte mecânica do funcionamcnrr) dos bancos, portas, CEHIOS de 
' segurança, borrachas das portas e todos os outros serviços afins, 

Consiste no serviço de substituição ou conserto de panos 
eletricas dos veiculos. revrsão do sistema de smalr/..ziçãçi 

ÉcgLçrra/;A [JLIÇFRLCIO identiñcadora, íuz e scim( giroñex, kojack e sirene), (Farois, 

' lâmpadas, condutores, conraiados, setas. vidros êleírlwã- 

iimpadores de para-brisa e outros), C0 (lonsisie em serviços de substituição ou conserto nos sistemas; MA l ' hidraulicos dos veiçulos [freros, direção e outros), 
a Cionsisre em remencios, colagem: ::m pneus com e sem câmara de  BORRACHARIA COMPLIVYÀ. ar. troca dc pneus, câmaras de ar, coiocação de rodas, calotas e 

Í todos os outros serviotrs afins, 
...w .... ..  / 

315175: 
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 BALANCEAMENTO.  Coatststc em SBFWÇOS de reguiergerta do sustenta de rodagem do 
veiculo e todos os outros servtços añns. 

 fx: kr (à: Po' l   r~à T c' " g . 

f¡ E à'. 
'gr-Wa 3 o 

o «É 

ípñLlNí-MMFINTO, CAIVIBAGEM  SLESPENSÃO 

_Í Consastc nos servsços de substatorçãr) efotr consertos de 

znnortecedores, estobzirzadorcs. borrachas. Caicos. balanças, 

molas, ptvós, barra de drreção e todos os outros SEÍVIÇOS afins, 

INSTALAÇÃO m:: ACESSORIOS 

Cortstste nos servrços de tnstalzaçãr) de qualquer acessorto 

tndtspexrsavel ao ftsncronatnentta ou segurança dos verculos, 
asstm como, o conserto e :nstalação de aCBSSOfJÚS de som e 

rrnagcnz, tapetes, equipamentos de segurança (trtanguio 
stnaltzador. chave de roda. curto de segurança) e combate a 

trtcéutdtos. 

Constste nos serwços dc substattução dos vtdros frontai, lrasetro 

VJDRACEIRO e ãateraê, retrovtscrres, borrachas dos VICÍFOS e portas e poitmento 
í dos para-brtsas e todos os outros servrços afins, 

CHAVEIRO Cíonfeeção de chaves. codrñcação e outros servrços afins, 

AR (I(Ç)NDI(ÉIUNAI)O 

Constste :tos serviços de reparo do srstema de resfrtatnento do ar 

do tnrertor do vetcuio. ¡nclusrve troca de gas, conserto e 

subsmorçãt) do compressor, hagreartzação, troca de componentes 
eletrômcos e todos os outros servrços afíns, 

'TROCA DE 01.. EO 

Constste nos servrços de fornecmtertto e troca de oleo do motor. 
do câznbro e da (Inc-ção índrauhca, cont substtmaçâc: dos 

eiemenios fíltrantes (ar, combustzvel, oleo Iubrrñcattte) 

7 - DO RECIàÍBIàIENTO DO OBJETO 

7 1  Prestando o servtço, o :mesmo sera recebtdo provrsonamcnte pelo responsavel pelo seu 

acontpanhztaraenzo e fiscaírzaçào, para eferto de posterror vertñcação de sua conformidade com a 

espectñcztçãc) constante no 'termo de Referêncta, no prazo de três (has 

72 -› Os bens poderão ser rejeitados, no Iodo ou cm parte, quando em desacordo com as 
especrñcações constantes no Termo de Referêncta, devendo ser subststurdos no prazo dc 05 

(cinco) diets uters a custa do fornecedor, sob pena de aphcação das penaiadades prex-'tstas neste 

ato COI1X"(.)CLIÍOI'IO 

7 3 -- CJs bens serão recebrdos deñmtrxrantente, no prazo de 15 duas, apos a venñcação da 

quulrdodc e quantrdade do_ material e corasequente acertação, tnedtante termo carcunstanctado 

8 - DA VIGÊNCM. DA ATA; DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS CONTRATOS 

8 1 w O prazo de vrgêncrzüvzthdade da ata de registro de preços .sera de ctoze srteses, rncluldas 

everttuats prorrogações, conforme otnctso III do § 39510 art 15 da Let 1198666? de 1.993, 

llllülíiñdtñ sua vrgéncta no data de sua formahzação, 

8 2 ~ A vtgêneraa dos contratos decorrentes do Registro de Preços sera deñttrda nos mstruntentos 
convuocarorros. observado o drsposto no art 57 da Let n19 8 666, de 1993. 

8 3 - Os corttratos decorrentes do Ststema de Regrsiro de Preços devera ser assmado no prazo de 

\xaltdade da ata de regrstro de preços 
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MARÉ Ó I 
3 Ú¡ 

"Quest 

' M' I › r . o' à 
i0 2 ~ sem di. ¡ntcrra rcsponszzbrladadc da detentora da Ata de Regrstro dc ¡Wêfçm todrfo 
rnvcsumcnttu ncccssarro a ¡mplantação do ststenua TEUS como mstalação gravação e tianêmzssão _ g . , . i Ç .. 
do (ía-thus, rmgração, backup. segurança. crcdcncrannonto da rede de empresas fornecedoras ~' ~ < › r _› x 5 l W. , ' - c' . 

manatcnçao do .SLSÍLIIIà L trt-.mamuzto do pessoa¡ e Íortlccnmczalo dc _manuzus de operação 

3074.-._ -. . . .,  «_~ _ 
d › n t; eictcrãtora. :Jia Ata dc Rcglstro dr. Preços devera Iomeccr, em ate 20 (xrlnte) dia:: contados a cxpc lçdt) a or em de execucao dos servtços, raíaçao compicta das oñcratas convcnradas c 

com unrcar aos Àdunrczpatxs consorcrados quaíquer acrescrmo ou supressão ocomda 

?O 4 - A detentora da Ata de Rcgrstrc: de Preços obnga-se a executar os scrvrços otncto desta 
íscrtaçao de acordo com as cspecrfícaçõcs e normas rcqucrrdasr Lzuhzando Ferramental e recursos 
humanos e ÉCCi3()Í0glCf_)S apropnados, devendo drspor de !afro-estrutura e eqtupe tecnica cxrgrdas 

10 5  A detentora da Ata dc Registro dc Preços devera fazer tuna apresentação ríustrartxrz¡ do 
'functonztmcnto da senha o dos protocolos dc atcndxmento a serem observados no amblcntc web 
em ate 10 (dez) d1as da ordem de. execução dos SÉFVEÇOS a ser expedzda pelo setor de Compras 
dos M tmzcaptos consorcmdos, no local e horario por eles dcternnnados 

10 o »w A detentora da Ata dc Rcgastrc› dc Proços devera Fornecer manuaí exphcatavt» para 
utrirzaçãt) dos srstcmas dc aiendamcnto no aníbterttc web abrangendo todos os perfis c 

configurações dc menus de acesso e consohdaçâo de dados, na quantrdadc a ser dcñnrda polos 
M unrcrpros consorcrados, conforme a arecessrdadc 

10 3' ~« O estabeicctnrcnío credenciado devera responder por quaisquer danos, perdas ou pfEjUIZOS 

CEíLtSEldOS aos Munrczpros consorcrados. por dolo ou cuípza, bom como por aqueies que \rcnhanu a 

ser causados por seus prepostos, cm rdênxtcas hrpcrtcscs 

IU 8 - 0 estabelecimento crcdencrado responsabmza-sc pela guarda o segurança dos veaculos 
enxraados para manutenção nas oñclnas credenciadas, rcssarcmdo aos Munrcrpros consorcrados. 
quaisquer danos que venham a ocorrer a esse, para os quam: não tenham concorrrdo 

109 - A dctenzora da A221 de Elegtstro de Preços devera nomear c manter preposto para 
reprcscrna-ãa perante a (Íontratantc e arsszstr-Ia em rodas as questões reíauvas a execução do 
ctmtratt) 

10 If) - A detentora da Ata do Registro de Preços se rcsponsabzlrzara pcêa pcrntancntc 
manutenção da xÀ-alndade da documentação _Eurrdzca_ Pascal, Tccnrca e Econõmnco-Frnanceara da 
empresa. assrm como 'pcêa atuairzaçãc) de tíormztção do seus _proñssronars 

EO H «- A detentora da Ata dc lãcgastro dc Preços devera manter sob a sua exclusrva 
rcsponszabzlrdadc toda a supervrsão e (ln-ação da execução completam eñctente da Ata/Contrato, 
rrzcíaasxve de todos os elementos necessarros a manutenção e o correto funcionamento dos 

srstcnaas craqpregados 

10 12 - O estabeiecmzento crcdenctado dexrerzt cíctuar o recoihnnento e o descarte adequado do 
oleo íubrrñcaarte usada) ou contaminado, orngmano da contrataçaô. Obedeccndí' 305 SÉÉUIT1Í9S 

¡JÍOCCÓJIJIEÊÚÍGS   rf” j# 
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:e ant_,er~.nt=:f;wrr>za›t_ two-ea c; DEEQE orvciãk/:Nzti N¡ rg;  .,  ro Til-Va' E:: t_ fi)  No F-'ET te; ma' M m; Asã 3 

'à Fls _1$'“"§ í 5 
8 4 P . . , . . .e _ "Wo .swô - or se tratar de Registro de rareços, no qua! nao existe a possthdtdade de se mensura quats 
as peças ou servtços serão utsltzados ou quantas vezes serão necessartos, o Contrato podera ser 

submundo por Nota de Empenho, 

cíííírjjê h¡ S: of.: ai; q:: :C3 I m T E'- 

A M E55 i E; M 'FA L_  u .-1 

8 5 - Durante o prazo de vaitdade da Ata de Regrstro de Preços os Muructpnos consorctados não 
serão obngados a aqwsrção, exclusivamente por seu mtermedto, dos matenaxs objeto da Ata. 
podendo utahzar, para tanto, outros n1e1os. desde que permtttdos em let, sem que, deste fato, 
CHEÍJB recurso ou :andemzação de qualquer especac a empresa detentora 

9 - CONDIÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9 I - Em caso da Etcttarxte \rcncedora não asstnar a Ata, reservar-se-a ao CODANORTTB o dtretto 
de convocar as lacrtantes reananescentes, na ordem de classtñcaçâo, para faze-io, em tgual prazo 
e nas mesmas etmdrções propostas a prtmetra colocada, mcELtswe quanto ao prcço atualrzado, ou 
revogar a Itcttação, tndependententente das sanções prevtstas para a ltcrtante vencedora neste 
edttal 

9 2 m Ate a asstnatura da Ata, a proposta da !tcttante vencedora podera ser desclassafícada se o 
CÍOIDANCJRÉTE ÍEVEI conheetmento de fato desabonador a sua habzhtação, conhectdo apos o 

;uígztmertto 

9 3  (Bcorrendo a desclasstñcaçào da proposta da itcttante vencedora por fatos refendos no :tem 
ZMÍCHOI, o CCJDANOIÍPE podera convocar as hcrtantes remanescentes, observada a ordem de 

cíasstííczação de acordo com a Le¡ Federal ra° 10 52049002 

9 4 -~ A Ata a ser ñrmada em decorrêncta desta ltcttação podera ser cattcelada a qualquer tentpo, 
Independente de notzñcações ou Interpelações _yudtctats ou extrayudtctars. com base nos tnottvos 
prevtstos nos  77' e 78, na íorma do art 79, ambos da Le: Federal n° 8 666f93 

9 5 e~ A atssoctaçâta da lrcttantc vencedora com outrem, a cessão ou transferêncta parcxal, bem 
cmno a fusão, a casão ou a tneorporaçãr), so serão admmdas quando apresentada a documentação 

comprobatorta que _tusttñque quatsquet' das ocorrêncaas e com o consentmtento prevto e por 
escrno do (LÍOL)ANOIU'E ciesde que não afete a boa execução da Ata 

9 6 - A extstêncazn de preços regtstrados não obrtga a Administração a ñnnar as contratações que 
deies poderão achar. fícandodhe 'facuilada a uttltzaçâo de outros metos, respcttada a íegtslação 
FCÍQÍWEI as; ltcttações. sendo assegurado ao berteñctarzo do registro a preferéncta de comralação 

em ¡gualdade de condtções 

9 7 « O fornecedor do bem, IVRESTII-\ÍMJII DE SERViÇO, devera provtdencrar e eracamanêtar ao 

Cf)DAN()Il'l"E/'h1LENICIPIU, sempre que se ñzer necessztrto, os documentos que sc encontrarem 

vencidos no procedtmento ltcttazorto 

10- OBÍUGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE REGESÍÍRO DE PREÇOS 

10 l -- A detentora da Ata de Regtstro de Preços prestam os servtços objeto desta lacttzação, cuja 
abrangência estende~se a todos txflumcrpaos eonsorctados ao CODANORXFE. em carater COHÍHUUO, 

de acordo com as espectñcações e normas requeridas, unlrzandt) recursos tecnologtcos 
apropriados, devendo dispor, para tal, da infra-estrutura e equtpe íecntca extgtdas 
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a Recoíhm- o @Eco !ubniícasate ~ - n- » 

I .Í Í n a . v uzàado m.: cosnamnnado, armazenanáo-aw cm rcczpuwatcs 
:RLQLMLÍUS e rcsmtcmes a \Jaz-axmcnuws e aadotando m; :na-dadas numa. 

, ' ' La ' . "" .. “arms para CVIIEH' que venha: ;a :ser mzsãuracío com o" -í ~ ~ . y. .. , . 

subàlfmczaç Que nmaêwalwazimb Plçâdmoh FmmKOS' kgmbuàtwels' Soiwmcs* 33m e 91mm 
rxzcaolu~iç§<í'<')wrxwzx ws^Ê7 5LÍ§15°9,Í.***Ê°'“* °““Í°r”“° M30 33» “W505 É e IL da 
i b_ 9*_ - <"- f* 3* -Uw-,cnle 43›0Óf_-ÍÍO3,ÊjüglSlíiçaC) corrciaia, 
'Ju Iuf-:dànçxar a CUÍBI-El do 01:30 Iubrzñcarlte usado ou contanunzado recoíludo, atraves de 
eramrcszu coiciora devldauncnte L-IãIÍOF1IPEILÍEI e ?mew d =l - * ~ › 

antiga? ;O dlra” É - ~ ua a pt, os Urgaos Cümpetentegg m¡ ;w “Iaeiâz  -  a., .. , 

VMA l u bí 6. ãungí mwandcdaar dz. oito Iubnfacanãa acabada m; dtaçadn ou m, ' ->'›, "ue em' -›< ›  :M   ~_ .~ . .a .. .-  VJ  _ U rtgaçao é, rcuhr. Em c :acolhe to d: turma scguu, para :mg de sua 
dcaimaçaiu hnaã aanbaentaaãzxaerzte adequada, cnnflurnze arugu Éfâgnclso Hi e § 2° da 

Rcsoíuçãn) (ÂÍí)N.›\à-í;3. n” 3624.1:: 23zí1óxí2U05, e Jcmsãação ctmírlzzizx ' ' 

eÀ Iiícluízvaísznízçzc cguztndo se Eaiamr de oleo lubrificante assumiu ou concannnado não 
rula ax? u::- 1:. .a dcatnzação ima¡ ambzentainu-:ntc adarcgtsada, devldamsnle azatoramda *“ ' W * " F' 'J › .› '\ ' c. . . v» -¡ _r 

D: j? ífgdíljàfhbíifnlfíi címzpezcnta, Lzxvnãormc. amigo 18! mam) VH, da Rcseiuçao CÕNUÂNÍA 
n 36,.. de ..,3if.36:'2()05, t: Ecgmlação ctzurreíanza 

ii) 13  A (Eetcntora da ma de Jicgxsmro de Preços devera gerar, em base: 1112115211. Nota Frscal 
unaca, com a cmwsolndargãgs ñnanceara (ins: scrwços efetuadas. acomparahacêzss do xeêzzturao das 

Lransaçfws efkztuzadzis país: rede creclcnuada. no periodo de reíferêncna 

N) !sã w A cictcniora da Ata dc Rcgxslrc) de Preços devera entregar nwcnsafmcnte a nota ííscal, 
ómnonszrzatxxrc: de compras., clascmmnaradc: o vafor de peçam HÓQLEEFIÓHS, scn-'Iços prestados. 
descenms praticados eíou taxa cl:: acínnmslração se hot1vercxn, com consoixdzxçíu) financeara dos 
:sarau-ços cxeculacicns. acompanhada da Cerudão de Reguâarzdade 13156211 do FCiTS, (Çícrudão 

Negatnra de DCÕiIO do INSS  (Ícrudão Ncgatwa de !Demos 'Frabasêlnstas - CÍNDT dax-'ndamerêlc 
xvahcêas. em Izxscal do Coruraus que a atestaxra e ÉDCEkHHiÚIBFEI ao seâor competente 

if.) 35 - A detcniora¡ da ;Ma de Registro de Preços devera axa-ateu laudas as onenâdções das 
ivhsnuczpucas consaarcxadns, SL1_j<i51[aI1Úl')-Sf3 a anais ampla c HTCSLFHE! ííücaiszaição, no escwc) da 

Aianiífoxntrato, prcstzsndo_ per eScrnto, [mãos os esclarecimentos que Forum sohcnzzdcns pela 
Cjuniratztralc. obrigando-sc, 23221621, a atenda::- pmntzarraerutc a todas as; rcclzmmçõcs aumentezs. a 

cguatzssqucr aspecuàs da execução ccmratuzs! 

10 i6 ~- A cietenuara da Ata de Registro da": Preços, uadcpendentcnwerate da ;atuação do Iüscal ela 

¡ítzu'CÍt›mra1o, não se cxszmra de suas rcsponnsabahdadcs quanto a execuçãm dos SÚEW-'IÇOS', 

rcqaoawsaiaal¡zandcyse pela ?Hei cumprimenta das obngaçõe:: consiantes no Termo de Referêncm 

101? - à cicaentcra da ma de 'Regnsrru de Preços devera IIIHIIIC!” durante a vxgêuacta da 
âta'C0ntr1tc› aq condtçrñes (ir: habsixtação para contrazar com a ¡kdmmxslrzação Puhílüzi. 

_W- v . t, .. › * ' 

aprcsemamãna, sempre que exigido, 95 comprovantes d:: reguiatrtdadc ítscai 

10 i8 - A dclezstora tia Ata d:: fiegnstrx) de maços devera, sempre que Ehe Fur rsxagado, aprcscniur 
cas comprçvxanles de: regularidade ñsczal da empresa, em confumncíatíe ao ;trago $535; § 3° di¡ 

CÍonsãzzLnçz-“io i9cderai 

. , _ , 'c' .. ; . .  ~_ g  - É* “ osrsscos ;g g9  p, cgmgngçgya da Ata de, Rugibliü de PFCÇOb assunnra. ccmw cxciusnamc1zír, seus, 

e dcxpcãzàü decorrentes da boa e perfeita execução das (ubngações contratadas 
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acta; :mr '“ “.”¡'~"t!_w,!i\Jã(:iF4zí\t_ :r-'u-\íexx r: " q-\xç§t_§.›,x;›4zã,'r«r$<::. 
_.; rwrxíxxz 2,_ IÍJCÍ": :~-::;:.=r:;> n: 1g; M  :xe A2; 5'; r a 

"i F15 ..j-L--C 
r* v í e 

à of 

  ÀrÃum “tratar :-“g.t__,~,_a;t 

- a «a» 7- w r « 'x "t- x -' 1 . . “ J wa** 
10 20 ~+ A Jetr-.ntora da Ata dt_ Elcgtstro de Preços devera fornecer tantas Süfãhas qttztaãrwrorent 

SOÍJCâÍíELÍLãS, atom da prevtsâc) tittctal, peão:: Mutticipmfã consoretados, sem qualquer ônus 
adtctonat ' 

10 2¡  A detentora da Ata de Elegastro de Preços arcar:: com todos os encargos SOCiaJS prevtstos 
na tegtsíetçãtít tangente e com quatsquer (ânus, despesas, obrtgações trabalênstas prevtdettctttrtas, 
ñSCêlêfàt de acidentes de trabaítatnbettz como de alnnetttação, transporte, ou outro benefíeto de 

cgtzzifqtter natureza dos seus profíssttwttats, preservando os Mumctptos consorctaüos ou o 

C(Í)Í;JAN()R'Í“ÍÉ, de tguzttsquer deartandas, rewtndtcações, queixas e representações de quaíquer 
natureza, resuhzantes da execução da-.íttoítfontratta 

10 22  A detentora da Ata de RCgJSÍKJ de Preços serão VCÓñdOS, sob pena de TCSCESÊO e 

ztpltceaçâc» de crualqtter outra ¡Jenaltdacie cabweê, a dnruígaçãt) c o fttrneetmento de dados e 

tnfortrttzções reterentes atos servtços 053610 do contrato 

i0 23 - A cíetentora da Ata de Regtstro de Preços não podera se valer do contrato para assunnr 
obngações perante ÉQrCCifOS, (tando-o como garantta, nem uttttzar os (ÍIECIÍOS de credtto a serem 
aufcrtdtns em .função dos servrços prestados, em quazstrtter operações de ciesconto bancano, sem 
previa auíortzttção dos Muntetpios eonsorctacitps 

E0 24 w A detentora da Ata de Regtstrt) de Preços respondem cmi c: adIntmstrattxretntentc, sem 

prejuazo de tnedtdas outras que possam ser adotadzts, por quatsquer danos causados a 

Aclmantstraçãt) Pítbllczt, ou a terceiros, em razão da execução dos servtços 

10 25 - O estabeleczntertto CTCdCnClEidt) otmga-se a reparar, eorrtgar, substttutr, tola¡ ou 
parctultnente. as suas expensas. SCIW/'JÇOS ObjCÉO do contrario em que  verrfíquetn vtctos, detentos 
ou tutttturreções. resultantes de execução trregtelar. de etnprego de equtpetrttezntcws :inadequados ou 
não COFTGSPEWIIÓBIIICS as especriieztções 

IU 26 -~ A detentora da Ata de Regtstro de Preços devera têtcaiatat' a ação de 'tíscahzaçãczt dos 
ÉVÍUÉEECIDiOS cottsorczetdtrs_ tl>rnecendo tnformações ou promovendo acesso a documentação dos 
SCFVJÇRIPS em exccttção, e atendendo prontanterttc as observações e as extgênezas por cics 

apresentadas 

1027 w A cietentora tlzt Ata de Regtstrr) (Ee Preços tabrtga-se 'a atender com presteza as 

recíantações srubre a qttaltdade dos sen-trees executados, tnciustve cverarttats falhas cm seu 

sastetm, provadenctatrôo a sua tmedtata correção, sem ónus para at Admznastraçao 

10 28 ~ A detentora da Ata de Regtstro de Preços devera acertar auditagezra nos seus conrrofes e 

documentarçàr) tíscal referentes aos servtços por parte de representante çicsrgttzaclc) da 

;Mim 1 n l atração 

10 29 - A detentora da Ata de lãegtstrc) de Preços; se responsabtltza pelo ñe¡ e pontual pagamento 
t: rede eredetaeaztda pelos servzçtàs prestados e fornecnrteatto de peças e acessourtos OHgtnñJS 

vetculos dos ÍWHIHCIDIOS consorctattrgs 

10 30 w São da exciusax«'a responsabtttciatle da detentora da Ata de Rcgastrtw de Preços todas as 

despesae com 
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0:0:: um** 

Drsponrbeirciade de todos os equnpanrentos neeessarros a execução dos servrços, nos ter os 

desc-mtos :reste Ternro de Referêncra. _ Operação e controle dos srstemas xveb utsilzados, o 

cgue rnclur todos os recursos tecnrcos, malenars e humanos, 
Manutenção permanente de modo a não tncorrer na descem¡ nurdade dos servrços, 
"Fodas as despesas com custos drretos e mdrretos requendos para a execução dos servaços 

Objetü do (Íontratc) 
A detentora da Ara de Registro de Preços devera tremar e eapacrtar os servrdores mdrcados 

peios Munrcspros consoreradtas a utrlrzau' todos os recursos do sistema 
A detentora da Ata de Regrstro de 'Preços devera drsponrbrlrzar senhas, bloqueio e 

desbicrquero, alem dos demars servrços ¡nercntes ao OÕjCÍO da AtmContr-ato 
A detentora da Ata de Regastro de Preços devera provrdertclar o credenciamento de oñcmas 

em locairdades onde sejam solicitadas pelos Munaclptos eonsorcrados, que venham a ser de 
seu mteresse. por razões operacronizrs, procedendo a confecção *e a entrega de senhas 

adreronars, conforme o caso, atendendo as sohcnações do F :seat do Contrato, sem custos 

adactonaus 
[Durante toda a execução da ALa/Comrato, devera ser nrantzda, em compatrbnlrdade com as 

obrrgações assumrdzrs, todas as eondrções de habrhtação e quahñeação exngadas na Ercrtaçâo, 

Executar os servrços conforme especrñcações do 'Fermo de Referência e de sua proposta, 

com recursos :teeessanos ao perfeno cumprnnento das clausulas contratuans, 
Prestar aos vercuios dos Mumcapaos eonsorcrados os seguintes servrços, atraves dos 

estabelecmtentos eredencrados e conforme termo de reierêneaa 

1 assrsrêncsa meeânsea, 

n nmnutenção cozretrva e prevenuva, 
n¡ revtsãcr, 
w assrstêncra e reparos no sastema eietrrco, 

v !anternagenr en) gerar, ;umâura e funrlana, 
v1 substaturção e mstaiação de peças e acessou-ros (uulrzando-se obrrgatorramente 

preços de mercado), 

v1; vrdraçarta, capotana e tapeçana, 
vn¡ troca de oleo, elementos ñltrantes e lubnñcantes, 

1x chavelro, 

Permmr ao senador credencrado pelos Mtmrcapros oredencrados físcalrzar os servaços ObJEÍO 

(leste contrato, que tiverem sendo executados sob sua responsabrirdade, prestando todos os 

esclarecmtentos sohcrtados e atendendo as reclamações formukadas, podendo o mesmo sustar, 
recusar, mandar 'fazer ou desfazer quaêquer servrço ou fornecmrento de materia¡ que não 

esteja de acordo com as normas, especrñcações e tecnicas usuars, ou que atentem contra a 

segurança dos Lssuanos ou de tercerros, 
Fornecer aos Munrelpros consorcaados, atraves da rede credenerada, bem como utrlnzar no 
servlço de reposrção de peças em seus veremos, peças e aeessonos orrgznars, novas e de 

pnmerro uso, não pcíndendo vaíer-se. em nenhuma hrpotese, de rtens reeondreronados, 
excetuando-se nos casos de verculos fora de linha de fabncação de peças novas, 
Exrgzr que o estabeleernreltto credencrado devoiva aos Mumerpros consmcrados. as peças., 

malenars e acessoraos que forem subsuundos por ocasião dos reparos realizados, 
¡Tornecer ao Setor Admm¡stratrvorflomprasff* rola dos fvlumczpros eonsorcrados todo o 

ntatenai e documentaçàr) tecnrca necessana _para a perferta admnnstraçào e acompanhamento 
da AtafContrato, tags como codtgos de peças, tabela de preços do fabn cante (TMO), codrgos e 

rotmas de crperação, planos de manutenção recomendados pela fabnca, a Lrsta ou Tabeia de  y ç  45  

  



"Ycenpaa de Scrx›'1ç:› e rcgaaraías, no prum maxxmo úc 5 (cmcm) 

?annual . 

n fingir que o cstabciecunenmtm; crealcncnzsdo íbrncça a uma ñscai cão scrvzço cfetxradu na hora d:: 

caíiraga do vescuio, juntamente com c:: axaesmo, bem arma Canna. da mta ñscat das peças 

adqumdzis para o conserto, dzscrxmmandr) mmca, nwrzdelo e. garantia du serx-*xçcu presãauio c 

peças; adqumdazs, a:: A rede Cfliídtíêãílãñdlã NÀÓ podera colar nas; vescuios câccalques m: üÚCSH-'iàs com propaganda 

pmpnos da detcnuura da .Ma de RCglSUTJ de Praças; ou de ÍCFCEITÕR. 
p Regmíaí, CUITlgíf_ :xanax-mn: rcconsiiuxr ou substnuar.  suas expensas. no ::M211 ou em parte., no 

;NÍHZU maxuno d:: (Iíikcmcata) (nas, os servxços eíàtuadus cm que sc verlñcarcm means. defcnos 
ou ¡ncnarrcçfscs rcsultzantes da execução m¡ dns ¡nalcrlzm enagarcgados, a Lifltífflt) da 

Adtnxnmtraçàm. q Não ;DCYITHUI a unâuiação de cgualquer trabalho do :tremor de: dezaesscas anmg, exacta) na¡ 

conchçàü de zsprweiaz ;vara m; menores de quatorze anos, nem pernnur a uuhxação do trab211hc› 

do menor de (ÍBZUIU) anos em trabalho HOIUFUD. perigosa) ou 1nsalubrc, 

11"" OBRIGAÇÍÍJES !EOS âiilêNífilPifàS CONSORCIADOS 

(Ja ívítxmcapgszus c<›ns<;›rc1ados obngam-se a 

11 1 ~- prímnrcaonar todas as condxções para que a dctcniora da Ata de Regmro de: !maços possa 
dcsenapenhaxx" :seus ::en-wars de acordo com as dcteawnsnações da Ataííontrato, do hdmi e seus 

.Azzcxzas. espccsaimenle do "Fernao de Rcfcréncxm 
1 i 2 ~ exzgn o cumprartzcnto de todas  cybngzxçõcs assumxdas pela detentora da Ata dc Regnstro 

de Preçus. dr: acorda com :as clausrxías cn3n1rza1u2.ns e 0512111105 dc sua proposta. 

H 3 ~ uxerccr o acumpanimrncrno a: a líscahzexçãe) dos xerwçms, pur semdor cspcctaítnente 
dsmgnaáíí), uno1a.nc§c› ::m regssirm pmpní) eu'. falhas detcctzidas, mdxcandc; (tra, mês e ano. bem 

COmO o :zonas 2103 empregados sventuahncntc envolvados, e cncanvanâaando 09 apuntatncmus a 

auwndada: compmcnâe para as DFOVELÊÔHCIÊIS cabxvczs, 

H 4 ~ nouñcar a Cicamratadu por ::sumo da ncnrrêncm de EVQMUEUS ¡mperfczções no cursa da 

execução @Em servxçes. ñxzmcão prazo para a sua cerreção. 

1 í :í -~ _pagar a detentora da m:: Lie Registro dc Preços n vaior rcsuiixxaasc da prestação do SQFVÉÇO, 

na farm:: da contrato, 
i i (à «- zelar pena qua: dasramc àoda a: vigência: da .Ikmxííonlrzno sejam :nantedas: em 
wmgnautbiitdacle ::um ais ubngzzçõcs aszaunndas 112.12¡ dezenmra¡ da .Ala de Rcgustrc) de Preços, mdas 

as ctsnaíiçfms nã:: êmtpzlnaaçãc; u (guuizñcaxção cxxgnlas na hcmsçãt) 

il “F ~ .marcar com as despesas de pubâxcãaçãc: do @Kanno da. ma dc Rcg1su"u de Preços e, do _ 

canãrato,  for c: caso, bem cunm dos tersnos achamos qua: venham a ser ñranadvs, 

'à  8 w- A Àããlr;(ÍíG1“1ÍrãEÍ(> âínnadr; com (35 Niurucapsos C0§“:::CH'ClílÕ()5 não ;modem :ser Ohjüíü de cessão 
ou Lransibrênnctc; sem eauscarnzuçãtn cxprcssa ams Niuancnpnos COHSÚICIEÀÓÚS. sob ;nana de aphczuçãçx 

de saxnçéãcs. 1x1u1u5zva: rcscnfaàe.   “F 46 
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l l 9 - 0 pagamento decorrente da concrettzttçãr) da entrega do oo1eto lacttado sera Êfttttiñíll) pela 
'tcsourzrrrzg atraves de departamtetttct' ctmtabtl dos ?Muntctptos consorctados, por processo legal., 

em ate 30 (trmta) dra-ts a contar do rcccbmtettto da nota líscalffatura. apos atesto das notas ñscars 

pelo gestor do ctmtrato e *cerrñcação ttselo setor responsavel pelo pagamento dos documentos 
comprtthatortos da :wtanutetrção das condições de habtlttaçâo, cspecralntcnte quanto a 

rogulzrrsdztrle _tonto ao FCÉWFS e a segurtdade soctal, bem como as ccrttdões ncgarwas de: dobtto 

jutllü a Fazendas Puhlaca Federal e a Justiça do lrahalho, 

l â EU - Uma vo?, ¡Jaga a Intportánctat dtscrttnrttada na nota fiscal/fatura, a detentora da Ata de 

RCgISÍFO dt: Preços dara aos Nlutnctptos COUSOfCIHdOS. plena, geral e trretratztvel quttação dos 

»altares nela tltscrttnattados, pztra nada mars vtr a reclamar ou cxtgtr a qualquer UIUÍO, tempo ou 

.lorma 

i2 -› CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

t2 E _ Os MUUIUDIOS consorutados devem acompanhar e tlscaltzut' a conformtdttde da prestação 
dos servtços e da atlocaçào dos recursos necessartos, de fomta a assegurar o pcrferto 
cumprimento do zqttste, por meto de": um representante espectalntcnte designado, na torma dos 
arts 67 t: 73 da Ler n” 8 666, de 1993, t: do art 6° do Decreto n** 2 271, de 1997 

12 2 ~ Os representantes dos Munzctptos consorctados deverão ter a expertêncta rtccessarta para 

o acompanhamcttto e controle: da excctação dos servtços e do contrato 

!3 - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO 

(J()N'I“RA'Í°O 
13 l - A .llScalllãiçãtt, autorazrtção, cottferêncrzt e recebtmcnto do objeto do contrato serão 
reaitzados atraves de quero os Munactpttas consorctados tndtcarent, observados os art 73 a 76 da 

Let !Ttsdcratl 8 666593 
13 i l ~« ("Fada Muntctpto cottsorcrado devera mdrcar o seu ñscaã da cxccttção da _AtafCotttrato, 

13 2 ~ (Í) recebtnaentt) dos scrvrços sera féato atraves de: quem fo: dcstgnadc) DCÍOS Muntcrptos 

Ctímsítfclaíltãs 
“ñ * * "*'° a I-' = rxs~ 2:- u? r . - 

13 _› w (Js olurtzttptos Lünbüfñlcídüs, «MTM-tb de quem dcstgttarcttt, tamo amplos poderes para 

acompanhar. EhSÇCCtOHaT. ñscahzar e exercer controle stubre  obrtgações CUnlrí-ltllals assumtdas 

pela detentora da .Ata de Registro de [Jreços 

E3 4  A vertñcztção damadequação da prestação do servrço devera ser realtzada com base ms 
::menos prevtsios no ierano de Referência. cm espectral aqueles relatrvos aos mdtces de 

procluttvttlade 
_a  - Os trscztts ou gestores da Ataifjotttratos, ao trertftcar que itotwc subdurtcnsmynanqcnto da 
pruduttvadatde pacitzattta? sem perda da «quahttade na execução do scrvrço, devera contumcar a 

(rtêtlürtdítde l responsavel para que esta promova a adequação contratual a produttvtdade 
c Lttwasnerttc ftàíiltítiãídü. respcttartdo-se os ltmttes de alteratção dos valores contratuais previstos 
no 'g 1° do artigo 6: da Let 11° 8 666, de 1993 
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 M  N :e: l FT-*Jíx l_ 

g\\.êÊ__K-k\.\/E:ãul ::win sw 

aq? a - 'n Q 
Í . K "' ã* x ' l 1 ' " ' w* ' " ' r u** . 'aos 'jeúx 

› 3 *\ eoníormrdade do nzateoal a su unlxzodrv na exeeuçdo dos servaços dex-'em ser xrenlrcada 

Juruamerate com o documento da defenttara da Ara de 'Reglsâro rlc Preços que contenha a relação dwmmm~a" . n. , .. . , A ° 

'Lib T ad os mesmos. de acordo com o estabeleudo no Termo de Referencta e na proposta. 11.4 ›r.,.., . ._ ,.,.~__-_  \ (_ 
_ n mn o as respecuvas cguanzrdadcs e especul1eaçr›es teenlms, :ms como numa, qualrdade e 

forme de uso 

13 7  CJ representante da Admlnastração axaotara em registro proprio todos as ocorziêncras 
relacionadas eram a execução do ecmtratru, ;ndleando dra_ mês e ano, bem como o nome dos 

enrpregiados ewníualmeaqie QEWOlVIíÍÚS, adotando as provsdêneras necessarlas ao fiel 
eumprlrrrentea das clausulas eozntratuaus e eolnunrcando a autoridade competente, quando for o 

caso., conforme o dlsposto nos §§ l° e 2° do alugo 67 da Le1 11° 8 666, de E993 

i3 8 - A llseahzação não exelw nem reduz a responsablhdade da: detentora da Ata cle Reglstro 
de "Preços, ¡neluswe ;Jeranle terceiros, por qualquer lrregularldade, amda que resultante de 

lrnperfaàlções lecnaczls, vrcms redrbltorlos, ou emprego de material ¡nadequado ou de qualndade 
¡nfersor e. na OCOíTÊHClH desta, não ¡napllca em co-responsabllrdade dos Munlcrpaos ou (le seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o arugo '70 da ler n° 8 666. de 1.993 

14»- DOS C RITTEIÃIOS DE SUSTENTABILIDADE 

i4 l - Os matenars uillizados pelos estabelecimentos credenclados na execução do contrato 

devem segulr os segulmes crneraos de sustentabslrdade 

a Sejam constnuldos, no todo ou em parte, por ¡Iratenal recrclado, atoxico, blociegradavel, 

eonlorme nomes da ABNT', 
i) Sejam obserxraclos os requnsltos anabrentals para a obtenção de eerulãcação do 

lN lV1.El"R() como produios sustentavels ou de menor unpacto aranbaenlal em relação aos seus 

srmllzrres, 
c Sejam. gareferonclalrlaealte, QCOÚilICãQIIEICÍOS em enrbalagem mdmdual zadequada, com o 

araenor volume possrxxelg que utllaze matenáus recrelzaveus, de forma a garanto' a nraxlma 

proteção durante o lransaprfnrle e o armazenamento, d [Não contenham: subsiânolas perlgoszts em concentração acima da recomendada no 

ÓITCÍEVR RoHS (Restrlcimn of Certain l-lazardous Strbstances), taas como mercuno (Hg), 

chumbo (Pb). cromo hexavalenie (Cír-(VU), eadmlo (co), brfenal-polabromados (PBBs), eleres 

daíemhpolabroznados (PBÍÕES) 

15 - ("ILASSÍFICAÇWSÃO 'DOS SERVIÇOS COMUNS 

[i5 1 ~ f) SEZFVIÇÇ! o ser contratado enquadra-se na elassrñeaçâo de SCrVEÇOS ccmquns, aros termos da 

Le¡ 11°' ll) 520, de 2002, Le: 8 66H93 e iõecreto 3 555/2000 

IGMDASSANÇÕES âü 

i6 E - Pela IHCXSCUÇÃE) das condrções estipuladas, a deteulolí da Ata de Regrstro de Preços líearza sureaia as ;mnaladades de advertência, nuulta, suspensão t nlporana do dnrerto de llcltar e 

contratar com os lxñumcrpums eonsorcrados eiou declaração de Lnrdonesdade para :um:  
contrariar com 21 Admrnrstração [Jubllca, de acordo com os art 86 a 88 da Le:  ela n! 
íâõiíóflàíã, e arngr) 7°. da le: l052(J/2002. sem prejurzo das responselprladades cw¡ e pena 

z 

eahlvels. garaotldr) o conãradltorzo e a ampla deles:: fx 

3 

     ;if m:: 



 6-1? c": i C3 am' WH JVxÍIÍÇMÍÍÍ-“z «EE/Tum §;!_›'-_› í' M"" 

i6"? -~ Eüczmt cstahcíectd ~ 6'* 
'  “ " “5 05 SÚÊLEJHIEJS erccmuttts de r w .. A. .. 'o a** destutmàrssnettto coraârattsal p " Inuãídh” aphkdv°b (M9155 d” 

M” 1 w U 3% (zcm v - ' " ~ ~- -n lc ' - » - . 'L ,. . 
cuniratzxdtvs ou noz' dta dãgutr-!Áres po.; tam” por dm ck and” na execução dO?? SWVHFGS 
U 'Ç \ d * f ¡ L a m” “Ú ímnpl'llhüttttê de ubrtgação mntratttal eu legal at:: o 36" 
..rttaesstnoa :a cztctmdtns sobre '  ~ .  . . ., ,. ~ 3 'À 

q *É _r d t_ * ° U \ãíür dos .seruços contmtatãos, coníorntc orçamento 
a prova o. ;mr octarrcnctzt, 

1622 - ÉUÊ/h de? or ecran'  .- - . . )'\ . .. . 

t _  !i _ 'ir :EP à) Sílbrw í \alür dos santos contatttacios. conforme tzrçamczato 
apto» aq. (L :n: Last) dc ;atrasa superam* a .30 (trmtta) dias na cxcctzçãcia :nas scz-\xtçtvs crontruíadoñ ou 
m) Cunípflfíêütitf.) de (Jbrtgaçãt) contratam¡ ou Íegai_ cem g¡ pgsmve¡ rescisão wn¡rãtüa¡f " 

3623 »Gfff/ r ›  t- -. - . . . ,, ..  
_ r n. o (W116 1301” VJÉIÚJ sobre o valor dos scrvtço» Lontratadfm, conformc nrçaanenzu 

ttprctvadu. na hipQICSC de a dczemtxa tia. Ata dc Rcgtstro th: Preços_ zngustsñcadatntcntc, dttãtützt' da 'Wim' t.: -x . -., ~..7« , Í n* 

ÂltazCíltllfñitJ ou der pausa a su.: rescasttta, bem como nos demats casos de dE5Cui11¡)I'ltn<-3ni0 

Cünlrã-ttuíll, quando os âxxiuntcspzos ccnsorctados . em face da menor gravtdttcíe não Fato e ntcdtanlu 
ntuttvaçao tia autortdadc supcrunr, podera reclama' 0 percentual da tnulttt a ser apzlzcadzt 

if) 3  0 tratar (3215 tnttllas aphczêdas, aptas rcgttittr processo ztdmtntstrattvo, sara dttscortladt) dos 
pztgtttrtctttcs dcxrtdtts peão Mttnzcaptt) Sc os; 'x-*almes não forem suñctentes, ii daferuatça sem 
cobrada da detentora at ata de registro dt: preçtas c (ÍÊX-"tírél ser recollutia no pregam matxtntt) de: 3 

ttrcs) citar; Llhâiâ a contar da ztpãtcaçãt) da sanção: sob pena de mscrtção na divida attva Liu 

muntcljãlt) 

l? - DA RIÉS(ÍIS.Ã('I (;Í()N'Fi"<,âx'l"l§.à[- 

l É* E w A contratação ebjcto (teste 'Fernao dc Reíbréncaa podera ser rcsctndtda 

1? í ê - P02* em:: tatuíatcraê t: OSORIO de tnunsctpto, nos casos cnuntcrados nos IHCKSOS í a X11? 

XVEE e XXHH do artigo '78 da U3¡ n ° 8 (M6593 

1? l 2- Po; ;acordo multa as partes, rcdttztdo ::a termo 

17" 1 3 ~ Na Forma. pehfss ::winx-tas e em OÍBSQFVÊIIICJL) as ÔEINEHS [JFÉVJSÕCS conhtíats nos arttgos 77 a 

80 da Lc¡ n ” X 666,593 

H2 - Os casos tic ttsctsào cuntratuai deverão se: ÍÕYÍIIÀIIHCIIIC INOIINYLÚOS. assegurada a 

tabsr-:nzâncua dos ;aztnctptos da C()r31I'adI1()r10 t: da ampâa defesa 

à?  (Ç§c<>t°rend<› a rescasãu corttrstuaí c não sendo devida ¡tcnhumes tndenszztção. regaarttçàt) ou 
rcstttutçãt) put* parte da contratada, o tnttntctptt) responderei 136105 preços cottstaatzes da Proposta 
(ÍOIDCFCIHÍ, cêexttdo em Face. dos produtos ufcttx/aranttnte entregues pela ::contratada an: a data cia 

rcsctsãt) 
b». 

18 - DO CÍRI'TE*IIII() DE &IPLAJIÃSTE  
E8 l ~~ (É) valor cttntratuai podera ser aâàcratdo nwàrxttus cia aimea “d”, Inctst) IL do arttgcn 63 da 
Ict 8 (SGÚJQE. descia que ctmtprotxadtt o ciesequtítbrta cconômsca-ñnanccartt, ücttendo o 

proposlzt peío peraudta 22111111110 dc óüfscssenttt) tiras apos sua apresentação 
" 49 

contratado naamcr sua 
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 'ls ::Hi a (M: ma. s_ ;,=¡:\;.:. 
M' 'fAv E' i.. E:›x”.“t- àxntvínxv 

19 - ÍJCJS _ACRESCIMOS OU SUPRIÊSSÀEZS 
,à _ 

,x _ c r _ __ _ _ 'mk a ' 
19 ã _ A Lídcntora da Ata de Regula: de Preços se abriga a aceaiar nas naesmas éÍanchções 

acmtmiuals. os zicrcscamos e supressocs que: se funeretm dos serx-'Lçozs ai:: 2594» [vzmc c: cmco por 
ccnío) do *aalor :naomi atummudt) do contrato. conforme prevzsm na Lc¡ Fcderai 8 666.193 

2o ..u nas IMIAÇÕES ORÇAMENTARLÀS 

20 1 - Por ÍTHÍBF~SC de Izcztução rcalszadzx atraves do Slsiema de Yiegtstro de Prcçaas, a dotação 
cwçaswxcniarsàx sera indicada cm documento espemñcca contrato. mta de empenho, zzutorazaçãn de: 

torraeczmtzrztzzs. m¡ :mui: cícxsumcratc) equmzkente de cada ?xfíunuczgnao consercladc) 

21 m DA ADESÃO DE ORGÃOS :a: ENTiDADES Q1511; NÃO PARTICIPAEIAEV¡ no 

Rizuisíúu) m: PREÇOS 
21 1 - Os orgãos e crmdadcs qua: não ¡wrtuctparasn do registro de preços. quando LZÊCSCJÉITCiH fazer 
uso da ;ata de rcgnstro de preços. dexrerãr) consuhax' a Admuustraação da am para manafesizxçãe 

sobre a possabxãadzaçlc de: zadcsãc) 

25 2 - (Ííatvcra ao fbmecedor beneñcnarw da :na de registro de preços, observadas as COIILÍIÇÕCS 

:aeêa estabelecxcíag, apta: ;asia exce1taçãc› ou não do fornecnncnto decorrente de; adesão. desde que 

não prejudmyue  Lsbngaçõcs prcsehães e fuiuras decorrentes da ata: assutmdas ccnn a 

Adznanasàraxção e orgãos parllctpanãcs 
É¡ 3 - ;ks zaqxmnçõcs ou contratações adwtonzêas a que se refer-e este :wugo não poda-raiva exceder, 

por orgão uu cnudaníe., a cena por cento dos cguantnzmvnns das Liens das znstruxnentc; convocatorzo c 

regystrados na ;na de registro de preços para a Adtmnssiruçãn e orgãos parucupazetcs 

21 4 ~ (Í) mstrusncntn cunvocaiono devera prever que: o quanmanvo decorrente das aciesõcs a ma 
d:: rcgnstrça de preços não podera exceder, na tratahdacie. ::o qumuzplc) do quanmzitnvo de cada 

;tem registrado na ata de regxstro de preços para a .âdnnnastrzaçãu e orgãos ¡aaruc:pan1es, 

1ndependente do numero de orgãos não paxrtucxpaarales que :Icierarczz: 

23 5 » Apos a autrmzação da Animaux-traição, 0 :Jrgão 113o parucxpanlc devera efetivar a aqunsmçãuz) 

ou contraxaçãn) sohcnada em :m: noventa (luis, cubscrwaado n prazo de vxgêncta da ala 

21-6 - (Íompeic ao orgão não paruuupante os atos relatwcns a cobrança do cuuuprxmenlo pelo 
íãzrnecaciur alas ::hngações cumratuaiaawcantc assumzdzms  a aphcaçãü, observada_ a 2111113121 defesa c 

o cozna°udttorxo, d:: eventuazs penahelades atentamente.: do dcscumpnmexmto de clausulas 
conlratums, em reiaçãc; as suas propnas contratações, lnforsnzmdo as cncorrêncaus aa 

.Àdmmsstração 

Mczntes (ÍÍELJTBSÍINÕÇÍ. E3 de farei-caro de 20%"? \ 

S; N' g 5' y”. ,- m ,. ,, ›.,_U_;~, HJ nn _ã_ C3!” ,à ( â: f 
[Zndson Francssca: dos Santos z/W" 

_ .. _w/ 

Sccretarm hxecuuvo ãfrfwv 
S0  



ANEXO !l 

PROCEDIMENTO LÍCITATURÍO N" 002/2017 

  ' ~›z:._:r~::<;rwxx1_.. azaafux o ma: =»- 

; m 'T Av   ::um F--JCMQTÉ  rvíí 

PREGÃO PRESENCIAL N” 902mm 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (papel lambrada) 

  
“__1í9g_5_)s ug" ca m ¡gus sãn de preen ciumento uh ¡jggaiorlo 

Iluxãc: Social 

 
#Êídereçcz 

'EÊÍÊefÍ-axieunaail para contam e   
 

de 

 

  
À l'éíéíühef'l?axfeana.ll para cuaniato e envio das Ordens de Camaras 

 u    n vãrAàêncaa (ámm: f 11°) Coma corrente 

É 

Dados do mgnatarm - p ra assmatura do contrato 
Nonae  
Cargo É Iáentsdade LPS-  
 T w 0  ....m#____.ü____w.___._._.,mmg 
Declaro qua: nus praça» propostos encontra-sc ¡ncêusos todos os mbutos, encargos sncnats, frete me o destino e: 

; da ¡arcscnãe !_5g1ñt_gç_;§q_ç__ggc estou de acordo com todas as na 

qualsquer autros ônus que ¡Jorventura possam: recair sabre 0 fornecimento de objeto e da prestação dos servuços; 
E 

"n32s!9§_s9_s2:_!.aI§.F_9gens anexos ___  í 

 n' 51 



   'ç z -. ,. LNXQLÊQF; M034? 
f 

::u-cw íufj"jl"cí" mL  =-sn$f~:- "'   ?W   L o 6:9 
â” a 
:E r ã 
ãFlS._.ñü-nc-â' 
3 a? 

o¡ *n 
3 
1°: p? 

(ao) _ !eu 

VALOR 'l'0'l”.t\i.. DA PROPOSTA CUM A 'I'e\,\.-\ DE AI):\r'II:\IS'I'R:XÇÍÃ(J 

. Va|ur Esttmado Percentual de Vaior do Vn|ur'1'ola¡cun:  
'item lk-scnçãu sem a taxa de Desconto desconto em RS Pcrcentua! (Ie  

admunstraçãe DcscontuílaxaAMj 

Fnrnecnxàatxaxr: paruciaév: de gwças auramuuvas 

m ;nganals ::uvas .primcêru uso ncccssaryas par:: m' M) 250 (m0 m) _ í_ É 
man-uaçzmçzaa: d:: irma de X-'CÀCUÍHS dos ¡ntsnucnpjcws 

çmàuzruzàsxíon em Lí)í3fx**~'(3i31"l"l_í , 

Prcszaçãa çíc serum:: de manuzcnçãc) geral prCVCIHêVi'i_  
G2 c sort-nn:: :ía fruta d:: vcxcuíus das Inumcipuira ' RS 8 "F50 ÚÚUJJO ' * " *A* 

ctjazsurcraaius an (ÍÍ(.)í)¡\N()R'l'§E 
VALOR “ÍUTAL ESTIMADO RS l 126 592,50 - - - - - - - - - - - --  

“ E l , , . . W Ur P Sumadu , \ :tlur da :mm \raEur ¡ma! cam 
!tem Descreçãt) sem a taxa tic E ercentual/taxa ,. 1- em Rfb taxa 

_ um admmlslraçâu = 

íifs :Taxa :lc mârêxaaanslrizção _ R5 35 000 900.00 'Taxa “IJ  '-*   VALOlIR 'TOTAL com ,x TAXA m; .aum-itmsrmçzâo 

.A PIRCJPOSÍÍJ-X EJEVERA¡ ser zapresenlacia em languagem clara e, GbjCIJK-'EL evziando-se erros ou 
rasuras, em à íunaa) na nnprassa pos' íbâhas de íamanho unnco. que ¡cicnuííquc a LI(ÍI'ITAN'I"IÍE, 
cãcxudanxentc assmadza por responsavel legal da LICJÍXANTTÂ ou por pessoa tcgalmente hzsltnluada 

a Imã-lo em 110m:: da mesma. 

Valur 'fotai da Propnsta ( ) 

Valor por Extenso , 

A presente pruposla tem validade( ) duas! 

Montes Claros/IMG, de de 

Carminha da enupresa !Assinatura da responsavel 
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OBSERVAQTÔEÍS 

à-'íonws (Ê lama;  

ãl/(ÂÍÊF.) ãfxâ É 

s x! 5 _Aí EÍEZLÉÍ": É' ãÍÍ fxÉ'§'ÇÉ~'^.~ 
-_ 

A CON'i'íãz\'íaí-xíf)z\_ devera possam' obngzatorxamcnte estabeieczmeíatnãs crcaíencltxdus 1121:; 

cidades 

E-Hrapcara  "E"a1<'›ht;¡ras Jemmeba Januarea E-3rasú1a1dc ?Mamas 

(faso a empresa¡ declarada vencedera do certame não possua estabelecnnentaus 

credenciadas nas lucahdades ::uma indicadas, dispara do prazo de 10 (dez) duas apos a 

sessão publica para efetuar ns credencmmentos 

A counprtêvzação dos cstabeiecnnaentos credenczados far-sem nwedmnte deciaração da hcatante, 
FCÍELCIOREIULÍU os estabeiccxmenâkas (com endereço). devendo apresentar Contratos de 

CÍre-:cluncuarncznto í'<>a'rnalnzaclcas com (as estabelccxmcxwíos, o que sera coniêndo peão Conscarcto, 

pan¡ atesta:: a \rcracldzide das ;nfmnuxçõcs prestadas 

M# 
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^ - 2r~1«.gr-uc';:rr›,<x L. ¡rr-xxrtzzx a:: C)EE.':Í~'E-Et~â\/<;Â'L*l._\/iíwiff; xâT-'ÍJ 

__?~~¡"ã"›f>x'v' E an:: ?xi(";>§"-“'<Ti§j ij") :”~4Fíw/35x'.'-Í› ,<~'°' m, 
e” 150g *x 

Q  f 'd' 1°  v 'ê 

ANEXO m   
,g;'5 x9.: 

PROCEDIMENTO ucrrAronro N” 00:20:01"? Ma. w* 

PREGÃO PRESENCIAL. N" 002/2017 

(ÍARTA DE CREDENCIAMENTO 

Ao COHSOYCID Intermumczpal para o [Jesenvolxnnuzrnto Ambxenta! sustentava! do Norte de 

M ¡nasiCÍ( )IÍ)ANCJPCl"E 

A empresa na pessoa do seu 

representante lcgai, o S113) em 

alcndunento ao disposto no Pregão PTEZSCIICIZIÍ n ° 0029017, credencta como seu representante 
5 :mto a Corn :ssão de mutação o S1 

, posstudor do Documento de 

¡dentudadc n° , CPF , com poderes para 
formulação de propostas e a prauca do todos os demais atos merentes ao pregão ÇFESBHCIHI. 

em mole da Slgnalaria. taus como, realizar lances, assurmr compromissos ("e demais atos 

penmentesj) 

mchoanxos para os contatos do Pregoetro o telefone n” ( ) e o fax 0° ( ) 

e nos comprosnstemos a conauntcar ao CODANORTE, qualquer aiteração nos dados 

aoama ¡nforntados 

(l,.c:«caI  data) 

0_BSE_RV.ACÃO ESTE ANEXO DEVERA 3.5311 ENTREGUE .IUNFAMENTE com os 
Docoiwlahrros m: CREDENCIAMENTO - FORA nos ENVELOPES 
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fÍ.I("Ç.') !HJ ?E3 (É) ¡""-'< (ÍÍ. l (Í) ¡M! lT'  R? tvi i_ I ?xl ãafil l F-'A L. PA Fé  ('33 C) E '55 É ¡R! VC) LV âEVàEÉ C) n 

e 1 A !V3 F3 l E EN! "lmkk Í... “E5 l, !fin T'  IN¡ 'T 130./ E L. É? CD !Ki LCD  EÍ)  !V1 E Psi  41° 9o 

::D103 M¡ OQQÁÂKÊ 

ANEXO 1V às»  
,$134 É** 

PROCEDIMENTO LICITATO RIO N” 90212017 °*"°9- w* 

PREGÃO 'PRESENCIAL N” 00212017 

MOI)E:IJO DE DECLARAÇÃO PIJENO ATENDIMENTO 

Sob as penas da !en para os devldos ñns e especlalmente para o Processo Lncntatorno n" 

00212017. do Pregão Presencnal n” 002/2017, promovldo pelo CODAÀIORTE, am) 
empresa , ¡nscrata no CNPJJMF sob n ° , 

com sede a , no nlunacrpro de , pelo seu represenianle 

legal, ¡safra-Ldentlííeado. DECLARA 

l Que conhece e acerta o :nrteiro teor completo do ::dual do Pregão supra Identificado, 
ressalvado o dlrelto recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e 

¡nforznações necessanas para o eumpnmento ¡ntegral das obrtgações desta lncztação, 

2 Que ate a presente data :nextstem fatos 1n1pedxtsvos para hablhtaçâo e contratação com a 

administração pubilca, 
3 Que para fms do dasposto no mciso V do art 27 da Le: n° 8 666, de 2¡ dejunho de 1993. 

acl-escudo 'pela Les n” 9 854, de 27 de outubro de 1999, ¡aão emprega menor de dezoito 
anos em. trabalho noturno, perigoso ou ¡nsalubre e não emprega menor de dezessens anos, 

salvo na condação dc aprendiz, a pamr de quatorze anos, 
4 'E que, portanto, em cumprxmento ao drsposto no mc1so V!! do art 4° da Ler n” 

EO SÉOIZOOL de l? de jUlhO de 2002, se encontra perteltalnenie apta para partzcapar do 
Processo Lxcntatono supra ndentlñcetcto, estando em situação regular com suas obrigações 
perante o INSS, F GTS e com as Fazendas "Nacional, Estadual e Munlclpal 

5 Declara, nanda, estar crente da obrlgaâoruedade de ¡nformar ocorrêncms postenores 

O slgnatarlo assunqe responsabilldade em? e crzmmal por eventual falsidade 

(local e data) , de de 

Assmattlrza e carrinho do CNPJ  
OBSERVAÇÃO ESTA 'DECLARAÇÃO DCEVERA SER ÀNTREGUE .IUNTAMENTE 
COM OS .DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO - FORA DOS ENVELOPES 
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.ANEXO v .q, 35,3 
PROCEDIMENTO LICJYFATORIO N” (111212037 I mogmuxt* 

PREGÃO PRESENCIAL N” traz/zon 

(papei ttmbratío da empresa) 

DECLA. RAÇÃO 

ME e EPP (CRHDIENCIAMENTO) 

_. CNPJ n” _t_ _____ m , declara, sob as 

enquadrar-sc no tratamento dtferettcaado c favorectdo citspensado as 
A etnprcsza 

penas da im: 
lTllC['OCI'l1pTE$f-5E1S e empresas de pequeno porte no âmbtto dos Poderes da União, dos Estados, 

do [Dustrtto Federal e dos Mumctptos, nos termos do dtsposto na Le¡ Complementar n” 

l23.-"2006, &Harada; pela Le¡ Complementar 147Í2D14 

[Jaciara attnda. sob as penas da Let, que não possut ttenhum dos nnpedtmctttos prevtstos no 
§4°= do arllgü 3°, da Let Compienaezttar 123¡2006, aiterada peEa Le: Complementar 147/2014 

de dc 

Assntatura, quahfícaçãc) c cartmbo 

(representante legal) 

OBSERVAÇÃO ESTA DECLARAÇÃO DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE 
COM OS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO ~ FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO Vl 

PRGCEJDINÂENTO LICITATORIO N" 1102/2017 
PR'E(IAO PRESENCIAL N” 002/2017 

M INETA CÍONTTIAT LiAl. 

M IN GTA CONTTLAXTUAL 

CONTRATO QUE !ENTRE S! CELEBRAXM 0 MUNICIPIO DE  
 

___,,,__________________, .E A _m_ PARA os 
HNs NELE INDICADOS 

o MUNICIPlO m: ,com ENDEREÇO NA  ,   BAIRRO   CEP - sua, 
INSCRYFC) NO CNPJ sos o   , NA PESSOA. 00 SEU PIREFEPFO, SR  , DENOMINADO m:: CONTRATANTE, E A 
v TNSCRYIA NO CNPJ sos N” , 

ESTABELECIIDA NA rum A , AQUI. DENOMIÂNADA DE 
c:c)N'rRA"rA¡f›,A.§ .xnzsxrs ATO REPRESENTADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL 

_W . INSCRHO 'NO (mr son o N” , 

¡uas<:›1s,v¡;:z_w CELlEÍíàRAR  CONTRATO MEDU-\N"I"E AS CLAUSULAS E 

CIONDJÇÍNES A sscuuz 

  CLAIÀÊSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 

(Í) presente Coratrato tem como 'fundamento a Le¡ 8 666.¡93 c suas zxlteraçõjzs, Le¡ 10 520.102 e 

suas alterações, PROCE!)IM._ENT() LICÍITATÓRIO 002/2016, PREGAO PRESENCIAL 
002/2016 e seus anexos, devxdanxente homologada pelo Sr Presldcnte, a proposta da 

CÍONTTKATXKXIÇMX, Ludo parte: ¡ntegrante deste termo, ¡ndepcaadente de transctwçãç) 

__ CLAUSUÉJuA SEGUNDA - DO QBJETO 

O &Ubjütü deste: contrato e a contrenaçào de etnpresa para presiação de scrx-'zços de administração, 
gerenciamento e controle da mamstençàn) preventiva e con-ema, fornecimento de peças, 

acessonns «arlgnnaas de reposição, com Implantação e operação de sistema mtbrmatxzado e 

mtegradc) para gestão de frota. por mem de mtemet. airaves cia: rede de estabclecunexutos 
credenciados. mcdlaamte a uuhzação de sistema 1nformatnzadt› c de recursos ¡ecnoiogtcos para 
atender a Frota auiomoivxxa dos muntcnpms consorctados ao COITSOFCIO ínternnmnnpal para o 

Desenvc›lxr^u'ner.tc› Ambmntaã Sustentavcl do Nurtc de Mmas - CODANORTE 
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CLAUSU LA TERCEHQA _ nos PREÇOS E DO nrízAausrAmnníroêg_ 

3 ã - I3ela aquastçãc) c: prestação d:: sen/aços, o CCJNTILAIUANTE pagar:: a CÍONTTÉK-'ÇÀFADA o 

nnontazute esttmacío de RS _mí_ f_ COIIÊOFHIC apresentação de notas fiscais t: COIISLIIHO, 

sendo o \xator ¡ndawdua! abatxo dtscrunsnado 

a w 'eu mx; r-gafiw¡ 'â' 
-rttm/\fí-Z Qt"" amiga 

F 
Q 

m, en: ã 
3' 

“s 

item  làescnção sem: a taxa de 

vam'. Esmnadu  Percentuai de Vaíor do Valer Tom! com 5 

É Desconm descnntu em RS Percentual de 

admnmstração  Ucsconloltaxa 

3 2M- A anual frota dos munxcspaos ñhados ao CODANOITFE e composta de vetcultws de val-tados 
fahncasntes, ííttS como ?vterccdes Benz, Ford. Hat, Eüntiüoblo Rontan, Volks “víiagcn, iveco. 
“lwtayotat &íttsubgshn Rtettault. Cíxtruen, New Hüllüüd, líandon, (Suse, Yamaha, Pintada. Dafra. 

Suzukl, dentre outros 

3 2 l- A frota atum dos ntunzcapuas ñlzados ao Consorcto intermunxclpal para o 
'Desenxzolxxtttzcnto Ambzental Sustentavei do Norte de Nhnas - CÍODANORTTÇi e de 

zaproxunzadaxnenle 3 855 (três mt¡ ontocentos e cinquenta e cmco) VBICUÍOS, composta por 
xrt-aculos., convertcaonatst cspecazus, caznmhõcs_ ônibus. maqumas pesadas, motoctcletas, dentre 

outrem com Littltzaiçãaa espectñca e essencml para 0 desempenho das atwzdades dos mumclpros 
íãlsadtas ao CUHSOFCIO Intermunncepal para o Desenxxotvzanento Anmacntat sustentava¡ do Norte 

de Mamas - CODANEMYÍE 

3 1 2»- Cada Muntcapso apresentará¡ sua respsctwa ltsta de vexcuios. as quats poderão sofrer 
aãterztções duram:: a vagêncxa contrattual, em virtude de novas aquasações, dtvaçñcs efou 

tlesííammenu) dos vetcuins extstentes 

3 3_ F01 estimado para cada um dos Ntumcaptos constarctados, o vainr de 

R$50 Oúíküütsctcccntos e ctnquczáta rmt rcms) para gastos com peças, c R$250 Oüünümuzentos 

e cencgucatta. m1! reais) para gastos com servtços 

33 ã- ("Jada muntcapao consorcuadc) podera estabciccer mlores :nferzores aos que actma 
1x1dxcacitâs, para atencier suas rcaas raecesmdades 

3 4 -A lista de vcuculos constantes no subntem amtermr podera sofrer alterações Liurante a 

vngénctzx contratuaí, em \artude de IEOVEIS aquzslçõcs, doações eiou dcsfazunento dos; vctculos 

extstentcs 

3 5 - O valor contratual podera ser alterado nos termos da aimea “d”. mcaso EI, do artigo 65 da 
Lc: 8 666.593. desde qu:: cnmprovado 0 clesequtltbrto econôm:co-filtancesro, devendo o 

Cantata-atado manter sua proposta pelo pertodo nnnanto de õütsessenta) dtas apos sua apresentação, 

3 6 - O valor cczamrattsai pradera ser rca-ajustado pelo ¡tmdtce do IGP-M. apos Dídozc) :nestas de 

execução 

3 7- Os valores ccmtrzttados serão lixos e EFICQJUSIEIVCIS ate o tinal da Vlgênciít do contrato, 
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3 8- A LÚÃNTRA. l ADA se obnga a acenar nas mesmas condiçoes COHÍYHÍUEUS, os 2151355331¡ 'É' 

supressoes que se ñzerean dos servtços ate 25% (vmte e cmco por cento) do vaãor amcsaí 

atuahzado do contrato, conforane pYCVISÍLI na tre¡ Fecterat 8 666/93 

39- (Ç) valor do 055610 devera contemplar todos os custos rclatwos a despesas tic 

entregafexectnção do obgeto 

CÉLAUSIJLA QUARTA _- oo PRAZO na VIGÊNCIA 

4 l - 0 prazo de \rtgêncra do contrato sera do dra _______ de de 2017 ate o dtã 3§ de 

dczeznbrca de 2017 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS 

As despesas decorrentes da execução do objeto cotttratado correrão a conta de recursos 

orçameotarros do COHSOFCH), abatxo desc-mos 

WHMMÊ.I.ÁUSUI..A SEXTA m :nas CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

61 ~ O pagamento sera efetuado conforme Cronogramas de Desembolso e entrega, 

COHCÍJCIOHEIÓO ao cumprimento das obrrgações estabelectdas, 

6 2 - O petgazrtento sera efetuado pelos mummpros consorctactos ao CODANORTEÊ, peia 
Tesourana. em um prazo de ate 30 (trinta) (nas contados da data de apresentação das Faturas s' 

Notas FtSCEtLS OU ATRAVES DE IKECEIBIMÀENIÚ na tesourarta dos munrcrpaos consorcnados 

ao CODANOIÍIE, 

6 2 l - As Fatores f Notas Fascals devtdanteltte atestados e envnadas a Gerêncra Admanastratnza 
;nara conformrdader serão encatmnhadas a Coanabaltdade, e desde que a corttratada apresente 

taanbcnt os segumtes documentos 

a") Ccrtrñcação do recebtmettto deñmttvo especificado na Nota Frscai/Falura,  
b) Nota Iiscal1Fatt1ra(1“ e 2** was devrdanteote certtñcadas), 

6 3 - O pagamento Ilãü sera devtdo ate que a Contratada apresente os documentos especrñcadows 

no subitem antenor, bem como COHÕICIOIJQCÍO ao cumprrmento as conctrções de 

fornectntentoíreceb¡tnettto, 

6 4 ~ A Nota lüscat devera espectñcar o nome do banco, o cociago e nome da agêncra e nuntero 
da conta corrente, na qttal devera ser ferto o deposito do valor correspondente, 

6 5 - O pagatnentc) decorrente da concretrzztção do objeto desta Eaortação sera efetuado apos a 

gvrestaçãt) do OÕjEIO lscatado, apos apresentação de fatura habt] e apresentação das CNDE do 

FGTS, INSS e CNDTE caso falte aigum documento extgtdo a Cotttratada ñcara com os 

pagamentos suspensos, 59 
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CLAUStíLA SETIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Das obrigações da Contratada' 

7 i - A Contratada prestaram os servtços objeto desta ítertação, CLUB. abrangêracta estende-se a 

todos os Mumctptos consorctados ao CODANORTE, em carater contrnuo, de acordo com as 

espectñceções e normas requendas, UIIÍIZaPÓO recursos tecnoiogtcos aproprtados, detendo 
dtspor, para tal, da infraestrutura e equipe tecntca extgtdas 

?2 ~›~ Sera de tntetra responsabtltdade da Contratada todo o :nvesttmento neccssano a 

;implantação do ssstema, taxs como tnstatação, gta-vação e transmtssão de dados, mtgração, 
backup, segurança, credenctatzaento da rede de empresas fornecedoras, ntanutenção do ststema e 

tretnatnertto do pessoai e fornectmento de manuats de operação 

7 3 -~ A 'Contratada devera fornecer, em ate 20 (vinte) dtas contados da expedtção da ordem de 

execução dos serviços, rotação compieta das oñemas ConVenladüS e comuntcar ao Contratante 

qualquer acrescrmo ou sttpressão ocorrida 

'F 4 ~ A Contratada-t tvbrtgavse a executar os servtços objeto desta Etcttação de acordo com as 

especañcaçtíes e :termas requendas, utttazatttlt) ferramenta! e recursos tnnnanos e tecnoiogteos 
aproprtados, devendo (ÍãSpIJr de Infra-estrutura e equtpe tecmca cxtgadas 

7 5 w A Contratada devera fazer uma apresentação tlustrattva do funcaonamentt) da senha e dos 
protocolos de atendunento a serem observados no ambaentc web em ate 10 (dez) dtas da ordem 

de execução dos SEIVIÇOS a ser expedtda peão setor de Compras, no iocal e horarto a serem 

determrnactos peio CODANORÍÍÉ 

76 - .A. Contratada devera fornecer manual exphcattvo _para Ltttttzação dos sastentas de 

atcndtmentct no ambtente tveb abrangendo todos os perñs e configurações de menus de acesso e 

COHSOÍEÕHÇÊIO de dados, na quantidade a ser deñntda pelos NÍUFIICIpIOS consorctados ao 

CODAN 011113, conforme a necesszdade 

7 7 - 0 CSÍEJÍJÊÍCCtITtCIHCJ credcttctado devera responder por quatsquer danos, perdas ou preJ utzos 
causados a (eiontratante, por dolo ou culpa, bem como por aquetcs que »renitatn a ser causados por 

seus prepostos, em tdêrtttcas htpoteses 

7 8 - O estabelecunettto credenctado responsabatrza-se pela guarda e segurança dos vetculos 
envtatttns para ananutenção nas oficinas credenctadas, ressarctncto aos Muntctptos consorctados 
ao CJOtDANORÍTÀtÇi, quatsquer danos que venham a ocorrer a esse, para os quats não tenha 

eoncomdo a (Íontratante 

7 9 -- A (flontratztda devera ttomear e manter preposto para representa-Ea perante a Contratante e 

asststt-ia em todas as questões relattvas a execução do contrato 

7 !U - A Contratada se responsabtltnara peia permanente manutenção da trahdade da 

documentação .lurtdtca, iñscal, Tecmca e Econõmaco-Ftnancetra da empresa, asstm como pela 

atuaitzaçãtt de tormação de seus proñssrottats 
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7 H  A (toontratada cita-vera manter so!) a sua excíustxxa rcsponszzbtltdztde toda a sttfxaggggagwc 
dtfâiçãtê da execução completa c: cííctente do contrato; ;ncíustvc de todos os @tomamos 

atccessatnos a manutenção e. o correto functonamentt) dos sistemas empregados 

7 t2 - (A) ostahctccamcnto crcdcncsatdo devera efetuar o recolhtmcnto e o descarte adequado do 

oleo ¡uhrsticanto usado ou contammatlo, oraganarto da contratação, obedecendo ::tos segumtcs; 

procetítmezttos 

7 t2 t ~ Rcctalhcr o nico Iubnñcante ttsado ou Cünlêlnílüíidü, ztrmazanatadta-t) em rectptentos 
adaptados; e rcstâtcntes a x/azttnwntos e adotando as ntecêtttzas ncccssanas para exxuar que venha a 

ser tnasturadt› cont os taroduttvs quamtcost comhustwets. solventes, ::gua e outras subszânctas qua: 

¡rtvuabtitzzuxt sua rcctciagemt coxafomto ztrttgt") 18._ tncasros l e Ii. (Ea 'Resoàaação (ÍONAMA n” 362. 

de 23!üf›í2í)í)5_ c Écgtsiaçãt: correiatzt. 

7' 1?. 2  Prowdcnctar a coãeta do oleo Iubrtñcztrttc usado ou contamtnado recolhtdo, atraves de 

empresa coletora devtciannctttc autonzzxcia c ltcenctada pcíos orgãos competentes, ou entrega-Eu 

dtretzttttonte a um revendedor do oleo lubmícztntc acabado no atacado ou no xrarejo, que tem. 

(vbngaçãt) de recebê-lo c recoihê-âc) de forma SCgUFü. para fins dc sua dcstutaçãc) final 
ambtcntaêtneiato acãequada, cortforme artigo 184110130 [Il e § 2°, da Resolução CígíêwíàâíA n** 362. 

Lie 23=-"Ufà/20()5, c legaslação corrctam. 

7123 w EÍxc1osax›'atncnte quando se: tratar da: oleo Eubrañcartte osadc) ou contammudt) :tão 

rcctclavci, d-arwlhe a destinação tína¡ amhaentaãotente adequada, devidamente autortzoda pelo 
ornãca tunbtentaê setor-atente, coníbrnzc àrltüü [S, 11161330 Vil, da Resoitt 'ão CON/\ÊVÍA n” 362, de 

C\ _I ».- 

133-?t36;'2t'›t)5, c legtslaçãça acarretam 

F 13  A Cítnttratada dever:: gerar_ em base mensal, Nota FLSCEIÍ umca. com a CCJÚSQÍECÍHÇÍIC) 

ÍÍERIHCCIFCt dos scrvtços etLtLtados, acontpàtnhttcias do reiatorto dm; transações efetuadas peta rede 

crcdemaada, no pertodo dt* rcferéncta 

7 i4 w A (íontratstdtt devora entregar ntensatntente a nota tíscai. demoznstrattvt) de compras. 

chscmnananát: o vaior de peças ttdqumctats, servwços prestados, descontos pratacados efott taxa dc 

;Idmànasiraçãxçx se ÍWOtEVCrEIH. com Cünfêúhdaçãt) 'ñoartccara dos serviços executados, :acompanhada 
do Cíertadãz) de lãcgulztrttlacic- Fusca! do KITS. Certtdãtv Negativa de Úôhltü do  e (Ícrtzdãc) 
Negutmz de íJebttos 'frabalhtsttzs - (;“NEL)"Í“ cleudamcntc valtdas, ao Ftscul do Contrato qu:: a 

atestara t: encammitztrzs ao SGIOI' competente 

7 15 - A Cotatratada devera aceitar todos as ortemaçõcs da ffontrataazc, SUJCIlünÓO-Síí' a mms 
211111312¡ e trrcstratza tíscaltzztçãtà. no escopo do (Íontrato, prestando, por escuto, todos os 

esclarecmtettttüs cine Foram soãtcrtztdos pcEz-t Contratante, obngantlo-se, moda, a atender 
;arontztmcnle e: todos ta:: reciantaçõcs atinentes. u quatbquer aspectos da execução cotttratttu¡ 

'E' 16  A Corttratada, tndependctttemettte da atuação do Ftscal do (Contratar), :tão se cxtmtra de 

sua:: rczsportszzíwaitdadcs quanto a execução dos xscrvtços, rcspoosabtlixando-sc ;melo Fuel 

CLiInpFuTIí-:IHÊLW das ob:: gações cortstarttes no Termo de Referêncm 

's' 1? - A Contratada devera :mattos: durante cl vtgéncm do comrato as çondaçõcs de habalttaçãta 

para contratar com a Admtnastrztçãt) Puhhctt çapresentamdo. scanpre atue extgado, os contprovaattes 

de: rogulartdaáíe iíscai a t_  Xl: z'. .  \\  ._ /_ 
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718 - A Contratadzt devera, sempre que lhe for extgtdo: apresentar rms eontproatmygsgéé 
regularrdetcie tísettt da empresa, em eontbrnndade ao artigo E95, § 3° da Constrtutção Federal 

7 19 - A Clontratada assumira, como exelusrvamente seus, os rtscos e despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução das tubrtgações contratadas 

7 20 --t- A Contratada devera fornecer tantas senhas quantos 'forem sohcttadas, alem da previsão 
tnietal, pelos Ntuntoipios eonsoretados ao CODANORTE, sem qualquer ônus adtctonal 

7' 21 -« A (Íontratactzi areara com todos os encargos sociats prevtsios na !egtsiação vtgente e com 
qitatsquer ónus, despesas, obrtgações trabalhistas previdenctartas, fiscais, de actdentes de 

trabatho, bean como de aiinteritação, transporte, ou outro beneñcto de qualquer natureza dos seus 

proñsstonatsr preservando os Muntctpios eonsoretados ao CODANORTE, de quatsquer 
demandas, retvmdtcações, quetxas e representações de qualquer natureza. resultantes da 

execução do contrato 

722  A Cotttratada serão vedados, sob pena de resctsão e aplicação de quaiquet* outra 
pertalidade eabtvel, a divulgação  o 'FOFHCCIITIÉDÍÚ de dados e Informações referentes aos 

servtçtts Objüíü do contrato 

7 23 - A Contratada não podera se valer do contrato para assumtr obrtgações perante tercetros, 
dando-o como garantta, :tem uttitzzir os drrettos de credito a serem aufendos em função dos 

servtços prestados, em quaisquer operações de desconto bancarto, sem previa atitortaação dos 

.VÍuHiC-IPIGS consorctados ao (ÍODANORTE 

'J '24 - A Contratada res ondera civtl e admtntstrattvaittettte, sem rc uizo de tnedtdas outras ue P J q 
pcissant ser adotadas, por_ qtiatsqtrer danos causados a Admtntstração Publrca, ou a IBrCEITOS, em 

razão da execução dos serviços 

7 25 »- O estabeleetniento credenctado obrtga-se a reparar, eorrtgtr, subsututr, total ou 
parctaimente, as suas expensas, servtços ObjCÍO do contrato em que se vertñquem victos, defeitos 
ou tneorreções, resultantes de execução trregular, de emprego de equipamentos tnadequados ou 

não correspondentes as espeerñcações 

7 '26 - A (Íontratada devera faetlttar a ação de ñsealtzação dos Municrpros eonsorciados ao 

CODAMTJÍYTE., fornecendo informações ou promovendo acesso a documentação dos servtços 
em execução, e atendendo prontamente as observações e as exrgênetas por eia apresentadas 

reciamaç-ões sobre a qualtdade dos 
7 2? -~ A Contratada obrigam: a atender com presteza as 

::tando a sua tmedtata servtços executados, mclusive eventuats falhas cm seu sistema, provtden 

correção, sem. ônus para a Admnitstração 

728 - A Contratada devera acertar attdttagem nos seus controles edocuntentação ñseal 

referentes 'aos serx-'tços por parte de representante designado da Admmtstração 

ento a rede credenctada pelos 
7 29 w A Contratada se responsabiltxa pelo frei e pontual pagant 

ats vetcuíos dos Muntctpios 
serviços prestados e tbrnectmento de peças e acessorios ortgtn 
eonsoretados ao CODANORTE 
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7 '30 -  cia exciusnvo responsabalnâaoe da (Ílonwatadaa todos as despesas com 
.. _ ... qa¡ % 

7 3D l »w Dnsponxbaisdade de todos os :acampamentos ¡xecessarxos a execuçac) dos sãranzgçoszâsatas 

iemsos cicscrltos neste "Termo de Referência, Operação e controâe dos sastexanus web uuhztados. 

o que melo¡ todos os recursos âecntcos, nmienols e hutnanos, 

7 Ri.) 2 - ?Manutenção permanertte de modo a: :não ISECLHTCF na demootunudade dos servaçxws, 

7 303 ›- "fodas 'os despesas com Cusios dsretos e :ndaretos requersdos para a execução dos 

servxçcos ohysto di; (oiontrato, 
7 30 4 - A Contratada devera treinar e capaentar os serx-'tciores Indicados. peâa (Íotxtrzatume a 

tilllilaf todos os recursos do szstenma, 

7 M! 5 -› A Cíontraiacia devera Lllspünlbihzal' senhas. bloquem e deshloqueao, alem dos; demals 

servxços ¡nerenàes ao objeto do contrato. 
7 30 o» A (Íontraiadza devera prowdenctar o credencsanaento de oñcuaas em Iocahdaaies onde 
sejam soixeuzacias pelos Mumcnpscxs congorezados ao CODANORTÉLE* que venham a ser de 

IHICFESSC da Conaratanle por razões operacmnaxs, procedendo a confecção e a entrega de senhas 
aciactcmaas. comerem o casta, ateodetzdc) as SGIECHRÇÕÉS do Fiscal do Cíontratcg sem custos.; 

eidscxonzass. 
7 317) 7 - tímrante toda a execução do contrato, devera ser Inamada, em conuaatibüldade com as 

obrigações zissumndztss. todos as conchções de hetbmmção c quahñezxção exngudas na ltcnação. 

7 308 - ÍZÍLXCCLHEII' os servlços conforme especnñeuções do 'Termo de Ileferêncla e ele sua 

proposta, eram recursos; HBCÇSSHHOS ao perfeno tunmpnsuento das CÍRLISUÍHS contratuais, 

7309 -~ ¡Hestnr aos '#61611303 da CON'FIL-'3CI"A'N'I'E os segumtes serwços, zitrax-'es dos 

estabelceonenlos credenciados e conforme termo de referênela 

7 30 9 í ~ iISSÍSÍÕIICiZI nxecânwa, 

7 30 9 2 m ¡nanmezação corrctwa e prevemsva, 

7 3%.) 9 3 - rexosão, 

7 3G É) 4 _- &isstslência e reparos no sastemzn etemco, 

7 36) 9 5  lamernagcm em gera?, pmtura e funalazraa, 

7 30 9 ó - suhsuunção e instalação de peças e aicessonos (tatsitxazwdo-se obrsgistornznneme preços 

de mercado). 
7 3?) 9 7 ~ vtdraçarxo, capotarsa e tapcçana,  x 

7 30 9 8 - troca de aaleo, elementos ñttrantes e lubnñcanães, 
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7 30 9 9 - chaveiro, c, § 

a) Permitir ao servidor credenciado pela CONTÍKATXXNTÉÉ fiscalizar os serviços OÍJJCÍO 

deste contrato, que tiverem sendo executados sob sua responsabilidade, prestando todos 
os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas, podendo o mesmo 
sustar. recusar, tnandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material 
q tie não 831638 de acordo com as normas, especificações e tecnicas usuais, ou que atentem 
contra a segurança dos usuarios ou de terceiros, 

b) Fornecer através da rede credenciada a CONTRATANTE, bem como utilizar no serviço 
de reposição de peças em seus veiculos, peças e acessorios originais, novas e de primeiro 
uso. não podendo izalense, em nenhuma hipotese, de itens recoiidicionados, excetuando- 
se nos casos de veiculos fora de linha de fabricação de peças novas, 

e) Exigii' que o estabelecimento credenciado devolva a CON'I'ÃRAÍI'A.N"ÉÍEÉ as peças, 

materiais e acessorios que forem substituidos por ocasião dos reparos realizados, 
d) ¡Jorrieeer ao Setor Compras/F rota da Contratante todo o material e documentação tecnica 

necessaria para a perfeita administração e acompanhamento do Contrato, tais como 
codigos de peças, tabela de preços do fabricante (TMO), codigos e rotinas de operação, 
planos de manutenção recomendados pela fabrica, a Lista ou Tabela de 'Fempo de 

Serviço o reparos, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis apos a solicitação formal, 
e) Exigir que o estabelecimento credenciado forneça a nota fiscal do serviço efetuado na 

hora da entrega do veiculo, _iuntamente corn o mesmo, beni como copia da nota fiscal das 

;Jeças adquiridas para o conserto, diseriminando marea, modelo e garantia do serviço 

prestado e _peças adquiridas, 
t) A rede credenciada NAO podera colar nos veiculos decalques ou adesivos com 

propaganda propria da CONTRrXDAlUA ou de terceiros, 
g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo maximo de 05(_eiiico) dias, os serviços efetuados em que se verificarem 
vicios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a 

criterio da Administração, 
h) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de :aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

- 'Das Obrigações da Contratante 

7 31 - Prestar. com clareza. a Contratada, as informações necessarias para a prestação dos 

serviços. 

7 32  proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços 
de acordo com as determinações do Cfontrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do 'Termo 

de Referência, 

7 33 ~ exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 

as clausulas ccmtratuais e os termos de sua proposta, m, \ 

7 34 -- exercer o acompanhamento e a fiscalização dos servkgs, por servidor ÀCSpECEGÍIHÚHIC 

designado, anoiando ein registro proprio as falhas detectadas, i dieando dia, ines e anokbem , - . . - ' a 
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, C etlcamlnhdñd0pf3s &Ponmmen 05 

autoridade competente para as providências cabiveis, _f_ J 
z' 
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execução dos serviços. ííxartdo prazo para a sua correção, 

7 36 - pagar a (Contratada o \Ialor resultante da prestação do servsço, na forma do contrato, 

7 37 - zelar para que durante toda a vagêncta do contrato sejam manudas, em compatrbtladade 
com as (nbrtgações assumzdas pela Contratada., todas as condzções de habnhtação e qualnñcaçào 

extgtdas na llCHâÇãÚ 

7 38 »- Arcar com as despesas de publlcação do extrato deste contrato. bem como dos termos 
adutwos que »tenham a ser firmados, 

7 39 - O contrato firmado com o mumclpro não podera ser ObJCÍO de cessão ou transferêncta sent 
autor-reação expressa do Contratante, sob pena de apllcação de sanções, ¡nclustve resctsão, 

7 40 - O pagamento decorrente da concrenzação da entrega do OÕJCÍO Ercnado sera efetuado pela 
'l"esourar1a, atraves de departamento eontabtl, por processo legal, em ate 30 (lrmta) duas a contar 
do recebtmento da nota ñsealffatura, apos ateste das notas ñscaas pelo gestor do contrato e 

verlflcaçãt) ¡aelo setor responsavel pelo pagamento dos documentos connprobalorlos da 
manutenção das condlções de habrlrtarção, especralmexmte quanto a regularidade junto ao FGTS e 

a segundade socral, bem como as certidões negauvas de debrto Junto a Fazendas Publaca Federal 

e a Justtça do 'l“raballto, 

7 41  Uma vez paga a runportãzlcaa drseruntrtada na nota ñscalffattara, a contratada dara ao 
anunrcrpzt) consorcradr) plena, geral e trretratavel qunação dos valores nela drscnmmados, para 
nada 1nars vlr a reclamar ou exlgtt* a qualquer IIÊUlO, tempo ou forma 

«CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 

A ríscahzação, aulonaação, conferêncla e rceebnnento do objeto deste coratrato serão realizados 
pelo mtunczp]oícontralante, atraves de quem mdlcar. observados os art 73 a 76 da Let Federal 

8 666x633 

CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO 

9 l - O corttrato podera ser re-scmciado 

9 l 1 - Por ato unilateral e escuto do MUNICIPIO, nos casos enunterados nos tnc-rsos l a XII, XVII 
e XVIEI do artlgo 78 da Let n ° 8 666/93 

9 l 2m Por stcordo entre as partes, PCÓUZECÃO a termo É 
9 1 3 -» Na .forma, pelos :nom/os e em observâncta as demars prevasões contadas nos artrgos 77 a 

30 da Lea n “ 8 666x793 

92 -~ Os cassos de rescrsão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 

observamos:: dos prmclptos do eontracíttorlo e da ampla defesa 
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restituição por parte da contratada., o municipio respondem pelos preços constantes da Proposta 
(jonterctal, devido em face dos produtos efetivamente entregues pela contratada ate a data da 
rescisão 

9 4 Í O C'(Ã)'NÍ_"IKA'I'A'N'I"E podera rescindtr o Contrato, Independente de trtterpelação ou 
rtotittcaçacn _ttidrciuã ou @XIFEIJLICÍJCIEÚ e de qualquer indenização, nas hipotescs pFCWStüS no art 78 
da Lei 8 666/93, 

í  CLÁUSULA IJECIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

lt) l - Pela trtexecução das condições estipuladas, a CONTRATA DA ñcara suJetta as 

pcnaitdades de zidverténcta, ntutta, suspensão temporaria do direito de licitar e contratar com o 

CON'.YRA'l'AN'l'l_-Z eiou declaração de tnidoneidadc para ltcrtar e cotttratat* com a AÓIHEIJISÍIHÇÊO 

Publica, de acordo com os art 86 a 88 da Let Federal n” 8 666293, e artigo 7°, da let !O 520/2002, 

ser; pregutzo das responsabilidades cml e penal cabwets, garantido o contraclttorto e a ampla de esa. 

E02 - Ficam estabelecidos os scguttates percentuais de ntultas, apltcavets qttando do 
descumprimento contratual 

l (35% (zero 'tziigttla três por cento) por dia de 'atraso na execução do tio-gelo. ou perdia de atraso 
no cumprimento do 0bF1gE-1ÇÊÍO contratual ou legal. ate o 30° (trigestttto) dia, calculados sobre o 

valor do Cotttrato, por ocorrência, 

II 10% (dez por cento) sobre o \Ialor do Cbntrzito, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 

execução do (JbJBÍO ou no cuinprtnteittc; de obrigação contratual ou legal, com a possivel rcsctsão 
co nt rat uai, 

Ill 205%; (vtnte por cento) sobre: o valor do Contrato, na hzpcitecc dc a CO'N'l"'R¡\"FAl")A, 
tn J ustificadatttente, desistir do Contrato ou der causa a sua FCÉCISÊÍO, bem como nos dentais casos 
de descumprimento contratual, quando o nturiictpto, em face da menor gravidade do fato e 

:nc-diante motivação da autoridade superior; podera reduzir o percentual da multa a ser aplicada, 

E0 3 ar 0 valor das ntultas aplicadas, apos regular processo admmtstratwo, sera descontado dos 
pagamentos devidos pelo tnttntetpto Sc os \ralorcs não forem suñctentcs, a diferença sera 
descontada da garantia prestada ou devera ser recolhida pela CONTRATADA no prazo ntaximo 
de 3 (três) dias uteis a contar da aplicação da sanção, 

ll) 4 m A contratada, deixando de entregar documento exigido, apresentando tlocumcntação falsa. 
ensejando o retardamento da execução do obtem, ;tão mantendo a proposta, falhando ou 
lraudaztdo na execução do contrato, ttoznportartdo-se de modo tntdõiner) ou cometendo fraude 
tíscaêi ficara tntpedtda de itcttar c contratar com o Mtmtctpto. pelo prazo de ate 5 (ctnco) anos, 
sem pretutzo das multas prcvrstas no Termo de Referência e tlemats connnações legais. 

l05 - As sanções previstas, em face da gravttladc da infração, poderão ser aplicadas 
cumuíativanieifttc, apos regular processo BÓmlHISíTaIHFO cm que se garantam a observàncta dos 

prtnciptos do contradttortt) e da ampla defesa, 
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(ÍLAUSULA DECIMÀL TERCEIRA ~ DO [PURO 

13 1 - As partes elegem o foró da comarca de .lMCz, como o Unaco competente 

para dirimir qualsqtaer duwdas ornandas deste Contrato, com expressa renuncla de qualquer 
ouãre, por 1112253 pravxíegnado que -SCJH 

i3 2  'E por esLarem assim JUSÍOS e contratados, asslnam 0 presente mstrunxenlo em 2 (duas) V138 

de ¡gual teor e para um so fim de dweno. na presença das testemunhas ad1ante nomeadas, que a 

tudu asswlram. na fomla da Ie¡ 

XXXX XXXXXXXX XX X/MG, de de 

Pela (jontraãante 

XXXXXXXXXXXXXX 

Pre-feno Municipal 

Peia Contratada 

Representante Legal 

Contratada 

 

'Yestem unhas 

Nome RG  RG 
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C' rs 

ANEÍXO VH 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N” 002/2917 

PREÍIÃO PRÊSÊÍNCÍÀL POR IIEÇÉISTRO DE PREÇOS N' 002/2017 

MIUTÀ¡ DA ATA REGESHIO 'PREÇOS 

.ATIA DE IKEGISTIIO DE PREÇO N” ./2017 

PREGÃÃÍ) PRESENCIAL POR IKEGISTRD DE PRIÀJÇOS N' 002/2017 

t) CÍC)E.'JrXN<Ç)IQ"I'iÊÍ - Consorcm Intermunzcapai para o DCSCYIVOÍVIFRCIIIO Ambmmal Susrcnraveê do 
Norte de àñmas, !IISCHIO no (ÍÍÍNPJ sob o n” 19 193 527/0001-08, com sede na Rua Dr Santos. n” 
362, Saia 563, Edrfíexo I--Eeríando Srlvcrra m Ceniro - Montes ClarosíMCi, a segun' denommado 
CÊ()Í),=XNOR"I'E_ neste ato representado por seu Presidente Sr , nos termos da Le: ¡Jederaã 

n” 866ÀóÀ/93, '[401 Federal n” 10 520x132, Le¡ Cfompienwenlar n° 523/05 Lc¡ Complementar n” 
147.:"20¡4 e demore; dxsposações iegms aphczrvens, resolve regrsrrar os preços apresentado peão 

empresa , ¡nscrrza no CNPJ sob o n” , salruada na a seguir dezwrruaiada 

ITOIKNECIEIJOR. ciassifíczacft) enr , a seguir denommada FORNIÂCEIBOR, classificado em 
Eugen* neste ato representada por , ¡nscnro no (SPF sob o n** . resoixzcnx assmar 

a presente Ata, como especrficado no seu obyeio, em conformrdade com o Processo Iocrtatorro n° 

(JUUÊOI 7'. na modahdade Pregão Presencral Por Registro de Preços n° (JGI/ÉOI?, do tipü 
M ENOR PRBÃCO APURÀDO, OBSERVANDO MAIOR PERCENTÍJÀAI., DE DiíÉS(J()N'l"() 
SOIIRFI A 'FAXPA ?JE .AI)M]NIS”I'R::\(Í.›Ã()1 regado pela Le¡ Federal n” 8 666/1993 e demais 
normas penmentcs. :rwdaante as ciausulas e condrções a segunr pactuacias 

l DO OB.) ÊTO 

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de servrços de 

ardmrr11sírriçã(;r. gerencramentr: e controle da manutenção prevcntwzt e COYFBÉWEI, fornecimento dc 
peças. accssorxos enganam de reposrção? com. :rnpianíação e operação de srstema mforanaílzado e 

¡trtegrado para gestão de frota, por melo de mternel, atraves de rede de estabeâccasaaenros 

credencmdras. medlame a Lllihlflçãt) de sistema :nibrmatrzado e de recursos ãecnologicos para 
atender a frota aulomotrvz¡ dos munrmmos consorcsados ao Cotasorcro lntcrnrunrcrpa! para o 

[Bcsenvazlx-tnaeruo Axrabzentzrl Sustentavcl do Norte de Allman; - CODANOFTFE 

Paragrafc» iínrco ~ Integram esta Ata de Ileglstrri» de Preços, como sc nela estivessem transcritos, 
o Termo de Reierêncur do ednai de ârcnação e a PH-oposta (Êoanercral apresentada pela 
CIO'N“FR.A'IADA no Processo Lamtazorto n” 0022017, Pregão Presencrai por Iiegrstro de Preços 
n” nozes; 1 7 Ê 
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2 DA VALllÍl/&Dlãl D0 RFLGiSÍÍRO DE PREÇOS a_ 

J/,Tuoad .QNQ. 

O prazo de valadade da Ata de Regtstro de PFEÇOS sera de 12 (doze) meses, contados a pamr da 
publzcaçâo de seu extrato Nos termos do § 4° do art 15 da Lea Fedora¡ n” 8 666/93, durante o 

prazo de validade desta ata de regtstro de preços, o CODANORTE não sera obrigado a efetuar a 

aquisição, exeiuszvamente por seu antermedto, os produtos referidos na eiausula prtmetra, 
podendo utthzar para tanto, outros tntetos, ciesde que permmdes por íet, sem que de feto, (tatha 

recurso ou tnclerttzzição de qualquer ÔSPCCZE a empresa detentora 

3 DA G iÊ-RÊINCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE .PREÇOS 

O gerenctaznento deste mstrumento cabem ao CODANORTE, no seu aspecto operacional e a 

Coordenação .íundrea de Lie-nações, nas questões legats 

4 m ESPECIIFICÍAÇÉÃO, QUANTIDADE E PREÇO 

Os Itens,  especzfcações, umdades e os preços unztarzos estão regtstrados nesta Ata de Regtstro 
de Preços. encontrmn-sc mdzeados na tabela abatxo 

323m, Esnmado Percentual de Valer de Vaínr Total com  “em Descnçãg sem a tam de Desconto desconto em RS Percentual de 

admH-"straçãü DÊSCUÍÍÍÚÍÍHXR 

Os valores ::uma poderão eventuakntente sofrer FEVISÊÃO (aumento ou decresctmos) nas segumtes 
ãnpoteses 

a) Para 1112113, wsando restabeieeer o equzltbno econômnco-ñnancetro ¡nnetal desta Ata, na 

lttpotese de sobrewr “fatos superventeattes tanprevtsaveis, ou prevtstveis, porem. de consequências 
tncaleatlavets, retardatiores ou IHIDCCÍJIIVOS da execução do ajustado, ou ainda, em caso de terça 
teatro:: eatso fortutto, fato do prmetpe e fato da adtnmtstração, nos termos do art 65, ii, “d” e § 5° 

da Le¡ 8 666/93, 

b) Para menos. na htpotese do VaÍOl' contratado ñear tnutto SLIPCFIDT ao valor do mercado, ou, 
ainda, quando ocorrer o fato do prmezpe pFCVISIO no art 65, § 5° da Lea 8 666/93 

A rewsãt) de 'preços sera fena com fundamento em plamlhas de eomposação de custos e/ou preço 
de HICICHÚO, 

Nos preços supractlados estão tneitttdas todas as despesas relatwas ao Objeto contratado 
[tributos, seguros, encargos secrets, etc ) 

S DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS É 
Compareeer quando convocado no prazo maxmlo de (dozs) cítas UÊCIS, contados da 
convocação forntai, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dots 

por cento) ao dm, sobre o vaíor a ela adjudteadçt 
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O prazo de valrdade da Ata de Registro de Preços para a aqutstção sera de 12 (ddzggyontesg, Í* 
contados a parttr da data de sua pubheação 3 

Se o ircrtante xa-:ncecior recusar-se a assmar a Ata de Regtstro de Preços mjusttfteadamente sera 

apfteada a regra seguanle quando o proponente 'aeneedor não apresentar situação regular, no ato 
da asstoatara da ata, sera convocado outro hcttante, observada a ordem de classtficztção, para 
celebrar o contrato, e asstm sucesstvamente, sem prejurzo da apltcaçâo das sanções cabwets na 
Le: 8 666/¡91 10 520/"02 e demats drspostções *urgentes 

'No caso de descumprrmentc) (não assrrtatura), o CODANORTE se reserva no drretto de convocar 
outro ltettante, observada a ordem de ciasstfícação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor 

Na ata de Regtsrro de Preços constarão todas as obngações, drrertos e deveres estabeíectdos no 
edttai 

A mmuta da Ata de Regtstro de Preços, a ser assrnada pelo ltcrtante vencedor, estara dtsponrvel 
no setor de ltcttações do CÍODAN()R'I"E 

E. VCCÍíidL) reajustes de preços/descontos antes de decorndo 12 (doze) meses de vrgêrtcra da Ata 
de Registro de Preços 

Os preçosfdescontos regtstrados manier-se-ão rnalterados pelo perrodo de vtgênera da Ata de 

Ilegsstro de Preços, admtttdrt a revtsão no caso de desequtlabrto da equação econômteo-ñntrncetra 
tntcra] deste :nsirumenio a parttr de determinação estatal, cabendo-inc no maxtmo o repasse do 
percentual determmado 

Os reagustes pertntodos peão arttgo 65, da Le: n 8 666/93, serão corrcedrdos depots de deeomdo 
12 (doze) :meses da vtgêncta da Ata, por provocação dos Orgãos/ Entrdades adesas, que deverão 
cornprruvar atraves de percentuais do INPCÃFGV, o reajuste pletteado 

Os preços regtstrados que sofrerem revrsão não poderão ultrapassar os preços praticados no 

mercado. mantendo-se a diferença percentuai apurada entre o valor crrrgtnalattenle constante da 

proposta e aqtreie vrgente no mercado a epoca do regtstro 

Caso o preço regtstrado sera superror a nredta dos preços de mercado, o CODrXNOECFE soltcttatra 
ao forateeedorfeotastgnatarta, trredtante correspondêneta, redução do preço regtsirado, de forma a 

adequa-lo ao prattcado no mercado 

Fracassada a negoctação com o prrmerro colocado, o CÍODANORTE podera rescrndrr esta Ata e 

convocar, nos termos da Iegtslação &rtgente e pelo preço do 3° (prtnretro) colocado, as ÓCIHHIS 

entpreszis com preços registrados, cabendo rescisão desta Ata de !íegtstro de Preços e trova 
tteriaçãc) em caso de fracasso na rtegoctação 

Serão constderados com pattvets com os de mercado os preços regtstrados que forem rguars ou 
:nfertores a media daqueles apurados peão setor demandante, na pesqutsa de estrmattva de 

preços É 
_A Ata de Rcgrstro de Preços podera ser canceiada de pleno dtr to, nas seguintes sttuações 
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Quando o fornecedorãcransrgnatarrr) não ctrmprtr as ohngações constantes no Edna] e (Êíayâõla (já, 
Regtstro de "Preços, 3 ' s' 

Quando o fornecedora/consrgtratartc) der causa a rcsctsão admtntstraattva do Contrato ou Nota de 
lsmpenho decorrente deste RCgiSIFO de Preços, nas Iupoteses prevtstas nos tncrsos de l a Xll, 
XVII e XVIII, do art 78 da Let 8 666/93, 

Em qualquer hipotese de rnexecuçâo total ou parctal do Contrato ou Nota de Empenho 
decorrente deste Regtstro, 

Os preços regtstrados se apresentarem supertores aos prattcados no mercado, 

Por razões de tnteresse publicos dcvtdamcntc demonstrados e Justtfícaclos 

Ocorrendo cancelamento do preço/desconto registrado, o Fornecedor sera ¡nformadtr por 
correspondêncta, a qual sera _1 untada ao processo admmtstrattvo da Ata de Regtstro de Preços 

No caso de ser Ignorado, rncerto ou rnacessrvel o endereço do Fornecedorc a comunrcação sera 

'tinta por pabhcação no Dtarto Oñctal, constdcrando-se cancelado o preço regrstrado a pamr da 
uluma publicação 

A SOÍJCYLBÇÊO do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados podera não ser acerta pelo 
CJrgàcJJEÍ-Çntrdade_ lêtcultando-sc a este neste caso. a aphcação das penaltdades prevtstas em Edrtal 

lrlavenclo o cancelamento do preço regtstrado, cessarão todas as atmdades do FORNECEDOR 
relattvas ao fornecamento de IÍCHS, permanecendo :narrado o compromrsso da garanua dos 
combustwets, anteriormente ao cancelamento 

Caso o CÍODANORTE/Munactpto não se tmltze da prerrogatwa de cancelar a Ata de Regtstro de 
PreçtasfContrato, a set: exclusivo enterro, podera suspender a sua execução c/ou sustar o 

pagamento das faturas, ate que o Fornecedor cumpra tntegralmenie a condtção contratual 
:nfnngrdzz 

'fodas as alterações que se fizerem necessanas serão rcgtstradas por ¡ntermedto de lavratura de 

termo admvo a Ata de Regtsíro de Preços/Contrato 

E vedado cauctonar ou uttllzar a Ala decorrente do Regtstro de Preços para qualquer operação 
fínancetra sem a previa e expressa autortzação do CODANORÍTE 

6 .IJAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Apos a hoznologaçào da licitação, comparecer quando convocado no prazo maximo de 05 
(cmco) clras uters, contados do recebrmento da convocação formair para assmatura do 
Instrumento contratualfNota de Empenho, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dra, sobre 
o valor contratado., 

(Turnprtr a urgência da Ata de Regastro de Preços que sera de 12 (doze) meses, contados a parttr 
da sua publtcaçâor  
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Efetuar o fornecmxento como deñrudo nas especrñcações de cada abastecnmento, Q 

°o, +3 

A -. .w .. . .r. , °:”03.59“\§ 
-- empresa contratada devera Eornecer os servrços/prodtxto com preço por quanudade 

deteruznnado no processo lrcatatorro 

Prestar esclarecimentos que forem sohcrtados pelo Orgão/Entndadc, curas reclamações se 

obrngam a atender prontamente, bem como dar crêncla, rmedaatamente e por escuto, de qualquer 
anormaãldade que venñear quando da execução da ATA, 

;aceder os acresclmos ou supressões que se ñzerem necessarias, au: 25% (vinte e cmco por 

cento) do valor ¡mera! atuallzadnü do objeto adwdlcado. devendo supressões acima desse lrmne 
ser resultantes de acordo entre as partes, 

Os acrescunos ou sxrpressões ate 25% serão aplicados automaucanxente na Ata de Reglstro de 

Preço 

A falta do fomecmlezato caga prestação ¡ncumbe ao detentor do preço registrado, não podera ser 
alegado como mollvo de força maaor para atraso, ma execução ou ¡nexecução dos serxucos Objülü 
desta Ata e 11520 a exlmara da penalidade a que esta SUJClÍâ pelo não cuozprttnentt) dos prazos e 

cãemaxs condlções estabelecrdzts, 

DISPOT-SC a toda e crualqaxer fiscalização, ao tocante a entrega dos servnços, assrm como ao 

cumprimento elas obrigações prexustas no Contrato deñrudos e conforme espeuñcações 
constantes no edetal, Termo de Referência, deste processo imltatorro, 

lndetuzar terceiros e/ou o Orgào/Emrdade, mesmo em caso de ausêncua ou omrssão de 
tíscalrzaçño cole sua parte, por quaisquer danos ou prcjurzos causados, devendo a contratada 
alienar todas as ruaedldas preventivas, com fiel observãncsa as exlgênclas das autoridades 

competenles e as CÍISDOSEÇÕCS legals v1 genícs, 

Responde a contratada nos casos de qualquer trpo de autuação ou ação que venha a sofrer em 
decorréxrcnzr do fornecrmenlo em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus 

etnpregztdos, que envoivaru evenâuais decisões JUdECHiãS, exnmndc) o Orgão/Entidade de qualquer 
sohdzirzedade ou responsabalrdade, 

Comuceucezu- ¡naedratanzente ao C0DANO.R'I'E/ML¡n¡c1p:o qualquer alteração ocomda no 
endereço, coma baxrczlrra e outros Julgaveas necessanos para recebimento de eorrespondêncra, 

Denrals obngações e responsabllzdades previstas na Lea. n° 8 666f93 e alterações, e na Le¡ n° 
10 520f2002 

7 :mas (JBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Aderir a .ATA de Regrstro de Preços e determmar a execução do objeío quando houver garanua 
real da drsponlbrladade .financeira para a quuação de seus debztos frente a 

conssgaaltanafeontralada, sob pena de úegalrdade dos atos, 

Ennio* ordem¡ de fornecimento estabelecendo quantadade, local e denrars :nformações que achar 

pertmentes para o bom cumprmrenao do OÍDJBÉO,   
“i1 
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Receber o objeto acijudtcado, nos termos, prazos, quantadade., qualadade ea condiçoes? 
estabctectdas neste processo ltcntatono, “rasa M* 

Proporctortar :rodas as facthdades mdtspensavels a boa execução dos servtços, mcluswe 
permttmdo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada as dependênctas 
do Orgão ou bondade adeso ao rcgtsíro, 

Efetuar o pagamento. a parar da apresentação da respeettva Nota F1scai Juntamente com as 

cemdões rtegattvas cio FCYTS, ÍNSS e CNDT, 

Designar. servtdor gestor do contrato, ao qual cabera a responsabnhdade de acompanhar, 
ñscaitzar e avaitar a execução do contrato, conforme legislação wgeote, 

Fascalazar o cumprmtearto das obrtgações contratuars peia CONTRATADA, 

Comunrcar a empresa sobre possrvers trreguiartdades observadas na realtzação de prestação de 

SQfVêÇO, para tmechata correção, 

Nouñcar a CONTRATHADA de qualquer rrreguiarrdade encontrada no forneclmeoto do ObJCIO., 

Proporctonar todas as facrhdacies tndrspensavens a boa execução das obrngações contratuals. 
mcluswe pernuttndo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada as 

dependéraceas do Orgão ou Entidade adeso ao Iiegtstro 

8 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas câecorretttes da contratação, 0b]el0 desta Ltcrtação, correrão a epoca da sohcttação 
dos scrvtços de acordo com o Decreto n” 7 892l2013(Art¡go 7”, Parágrafo 2°) 

9 DO PAGAMENTO 

O pagamento sera efetuado peío contratante em favor da contratada no prazo de ate 30 (Errata) 

dtas apos a apresentação da rtota ñscal/fatura dexoclamente atestada peão ñscai do contratante 

A Corttratada devera tndacar no corpo da Nota Ftscal/fatura, descrição e quanutatrvo dos 

sort-aços 

[Devem apresentar a Nota F tsca¡ de entrada do produto/prestação do SCTWÇO no ato da. lnqutdação, 
procedtmettto de conferência, de acordo com o que determina a Let 4 320/64, art 3°, § 2°, I 

Cíaso constatado alguma rrreguiartdade nas Notas F IscatslFaturas, estas serão devolvadas a 

contratada, para as necessartas correções, com as tntormações que motrvaranr sua rejetçao, 
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação 

A omassão de qualquer despesa necessaria a entrega dos .raaterrars sera mterpretada como não 
extsterzte ou ;a :nclutda nos preços, não podendo a ttcttaotc píeateax' acresctmo apos a entrega das 

Propostas 
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Nenhum pagamento isentara o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e É' 
o, e O 

obrigações, nem implicara aceitação definitiva do fornecimento 

O Contratante não efezuara pagaaiiento de titulo descontado, ou por meio de cobrança em banco. 
bem como, os que terem negociados com terceiros por mtermedio da operação de “factoriiig” 

As despesas banca-rias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 

responsabilidade da Ccintratada 

Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de 

obrigações, em virtude de penalidades impostas a CONTRJAJIZADA, ou inadimplência contratual 

10 DO CANC PÉLAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 'PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços podera ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 

situações 

a) Quando o forneccdor/consignataria não cumprir as obrrgações constantes nesta Ata de 

[Registro de Preços, no Edital e seus anexos, 

b) Quando o 'temecedorfconsignataria der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho 
decorrente deste Registro de Preços, nas liipoteses previstas nos incisos de l a Xll, XVI¡ e XVIII 
do art 78 da Lei 8 666/93, 

c) Em qualquer hipotese de iricxecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste 

Registro, 

d) (Ds preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, 

e) Por razões de interesse publicas devidamente demonstradas e iustiñcadas, 

11 DAS PENALIDADES 

(j) descumprimento IHJUSÍIFICQCÍO das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata de 

Registro de Preços sujeita a CÍJNTRATÚÚLDPx, a _JUIZO da administração, garantida a previa e 

ampla defesa, a multa irioratoria de 0,5°/o (meio por cento) por dia de atraso, E116 o limite de 10% 
(dez por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art 86 da Lei 8 666/93 

A multa prevista no ;tem acima sera descontada dos creditos que a contratada possuir com o 

Orgão/Entidade e pode eumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas 

previstas 

Se a adiiidieataria recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a nota de empenho 
miustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida a 

previa e ampla delesa, sujeita-se as seguintes penalidades 

a) ¡Xdvertêneia por escrito, 

h) Multa de ate '10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, 
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c) Suspensão temporarta de parttcapar de ÍÃCIIEJÇÃO e impedrmettto de contratafoüeom a 

Administração Publica por prazo de até 02 (dons) anos, e, 

d) [Jeelaração de inidonetdade para liettar ou contratar com a Admimstração Publica 

A licitante., adiudrcatartza ou CON'TRA'IZAI)¡X que deixar de entregar ou apresentar 
documentação lhlsa exigida para o certame: ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não tnantwer a pt-oposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
midôrteo ou cometer fraude Fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ñcara intpedtda de licitar e 

contratar com CÍOIJANORTlÊ/Mtinierpto pelo prazo deate dois anos, sem pPBjUlZO da ação penal 
correspondente na forma da let 

Caso a detentora da Ata, não possua nenhum valor a receber do (Drgão/*entidade adeso, seplhe-a 
concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para eletuar o pagamento 
da ntulta Apos esse prazo, respeitado o diretto de ampla defesa, não sendo efetuado o 

pagamento, seus dados serão enczuninhados ao Orgão competente para que seia tnserita na dmda 
ativa do CODrXNORTE íMunicipio, podendo, ainda o Orgão/entidade proceder a cobrança 
_judicial 

Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de (05) cinco dias aneis, a contar da 
ciência da intimação, 'podendo a AdmEíHSljfElÇãO reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 
eneammha-lo devtdamente informado para a aprectação e decisão superior, dentro do mesmo 

prazo 

Serão pubhcadas as sanções ELÚmIHISÍYaíEVEIS previstas itesta seçãot inclusive a reabrlttação 

perante a Administração Publica - 

As tnultas previstas nesta seção rtão eximem a adj udreataiaa da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou _prejutzos que seu ato punivel venha causar ao ORGAO 

A aplicação das tiaultas sera feita pelos Orgãos/Eirtictades que fizerem adesão e o cancelamento 
eiou suspensão pelo gestor da Ata de Regtstrt) de Preços 

De acordo com o estabelecido em lei, poderão set' acrescidas sanções admimstrativas prexxistas 

em instrumento eonivoeatoru) e no contrato 

:z DISPOSIÇÕES FINAIS 

As partes ficam, ainda, adstntas as seguintes (ÍlSpCISlÇÕCS 

i "fodas as alterações que se fizerem necessarias serão registradas por intertnedto de lavratura de 

Termo Aditwo a presente Ata de Registro de .Preços 

[I Vineuãani-se a esta Ata, para lins de analise tecnica, juridica e decisão superior o Edna¡ de 
Pregão Presencial por Registro de .Preços n” 002/2017 e seus anexos e as propostas das 

classificadas ;É 
lll E xredadr) eaucionar ou utilizar esta Ata decorrente @gente registro para qualquer 
operação financeira. sem prevra e expressa EEUÍOFEZRÇÊO do oigão competente da admimstraçat) 
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i3 DO FORO 
a¡ 

"bow NM 

As partes ccmtratantcs alegam: o íbro da comarca d:: Montes Claras/MG como uoanpetenotê ;gana 

danmar quansquer questões onundas da presente Ata de Registm dc Preços, :ncíuszxre os casos 

011113509, que não puderem ser rcsoEx-wdos pda wa admmastratxvai, renuncsanda a quaiquer otzlro. 
por 1112213 ¡unvxleglacicn que sem 

Montes Cílams, de de 2017 

CÍ(')I')AN(Ç)i"<'!'E - (Ícmsnrcno Entermunzclpal para o Desenvolvemcauto Anabrcsztzai Susãemaxxcl do 
None de ?vinhas 

Preszdeníe 

(ETEMPRESA) 

Representante !egaã 

(Ç'ar_go 

'TEST' Ii M U NH AS 
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PARECER DA ASSESSORIA JURÍDIC”  
Após anahse prevta do Instrumento Convoeatóru) referente ao PROCESSO 

LICITATÓRIO N° 002/2016, PREGÃO PRESENCÍAL N” 002/2016, CLIJO 

Objñtü é a contratação de empresa para prestação de serviços de acimnustração, 

gerencxanaezxto e controle da manutenção preventiva e corretlva, fomecmaento de 

peças, acessónos originam de reposlção, com implantação e operação de Sistema 

¡nfornnatxzado e mtegrado para gestão de frota, por melo de 1ntemet, através de 

rede de estabelecmxentos credenclados, medlante a utlhzaçào de sxstmna 

Inforznatrzado e de recursos tecnológwos para atender a frota automotwa dos 

munncípms consorcxados ao CODANORTE, emmmos parecer nos termos do 

parágrafo úmco do arngo 38 da LCI 8 666/93, concluímos que atendem ao que 

determma a Lex, se encontrando perfeuos e de acordo com as normas pemnentes, 

:mão havendo qualquer ofensa à Le¡ de Lmtações, motnvos pelos qua1s os aprovo 

É o parecer, sub censura 

Montes CIaroS/MG, 20 de feverenro de 2017 

D t /g CoSta / OAB/MG 172 657 
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CERTIDÃO 

Certifico e dou .fé que, em atendunento às d1spos1ções conudas nas Less .Federa1s 

10 520/2002 e 8 666/93, e no Estatuto deste Consórcxo, o 1nstrument0 convocatóno 

alusivo ao PREGÃO PRESENCIAL N” 002/2017, fo¡ pubhcado na data de 20 de 

Íbverearo de 2017, .no quadro de awsos e no sítio oñciai do CODANORTE “Ex 
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13¡o3_¡2o17 "'35 13 ao 
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Edital 
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 n 2 de março de 017 15 36 

E Ltcttações <hcelacoescodanone@gmaaâ com> 
s@edenred con1> CODANORT brueía Aibtno <clara seara 

Para SOARES Ciara (3a 

?Jrazado \JVagner, 
segue anexo edita 

/X sm 

Equnpe de !Lcntaç 

R RECEBâMENTO 
'a-wlennrsss urzníêcâ 

1 schcalado 

ão CODANORTE 

FAVOR ACUSA 
:íexío ::Hs mazzs-taggsarxss 

, ~unulu$ -›Px0›v›.vu.nd:»wmn -uewwl-'ev-nwmumnw* «aum-- 

àuénsràLtboúeúnsrtveL pdf 
V” í340K 
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Gmazl Salmão ednaã  
 
Scàugàtncgnêüutal  
E? .YFHê-?ÉSÉãQBIÍS à 

wa ner mendes mendes »mA/a zwerccm w ahoo com br> í 27 de feverearo ÊMw-1PÊ1 58 
Q _ 9 

Responder a wagner mendes mendes <wagnerccm@yaàwocz com hr> 

Para iacaãacoescodanoneqfggmalê com 

Prezados senhores sohcnto enviar edaaã para analise Pregão Presenmaê 02/2017 

(Jbrggado \fvagner 3'? âããiêãàõ 34 ?F5 

CODANORTE Lacatações «dasxtacoescodanorte@gmaxl com> 2 de março de 203? 35 28 

Para wagner mendes :mendes qvagnerccmxgxjyaixoo com br> 

Prezado &Nagner 
:segue emexc ednaí sohcnaôo 

AXÉ 

Equipe de ízcataçào CODANORTÉ 

FAVOR ACUSAR RECEBÍMENTO 
“zum rise.; EYkÊEiF›í°Ã§JÉÍ"ÍS eiI':l.e*-'~"-:'›='n': ncaiêâoj 
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1282?( 

 
,HKÂ .m q(xJgÊü cgçnffyjaujljaÕü¡ : ;gm r.: g2q7àj2ggââvgemi= paasearcn: seriam: íãaâ239ô1iieeãaãdãsnrní=15a8239ô18ee286üs¡I'nã2 l5a9(1=37c?9ei354Í 3V 



:jEése3.5-"2C^M? Gmail soucrmçáo DE EDHAL 

CDDANORTE Lncataçôes <i¡c¡tacoescodanorte@ggn@yá/c  ..r à, 
à? giyo?) O 

SOLICITAÇAO DE EDJTAL  m @LÊ 
:à :1%§3!155f^1g<ñ!'í$ 'to g 

.  _ ,W . m. _,,,. ..     . 

CANAA oasmnaunnonn «zarwaalsc:âa2ü1õ@gmall com> 1 de março de 30h 25 32 

Peasa ÊSCFÍEMÊOQSCOÚBFIOHEQQWZÉ com 

Ban: dia 

A emgareésa CANAA DãSTRIBUJDGRA AUTOPEÇAS EIREL! -EPP, devxdamente cadastrada no CNPJ sob n? 19 430 308/0003. 00 

secíàacia na Rua (Ízsgaanabaza, n? 285 Bairro Novo Horaonte, CEP 35 930-684, João Monãevaóe-MG, Teíefmne (31) 3851 

É'»;›24, vam por :near: deste solicitar, 9R-02/2017 

Aguardo Retorno maus breve 

CANAA nzswasauznona AUTOPEÇAS EIRELI-EPP 
CNPJ 19 43o Büãliüüüí-GB 

"X relatam .tsnsssa-seza 

CODANORTE Licitações <l«ciãacuescodazaone@gmaui com> 2 de março de 2017 15 26 

Para CAMLXA DiSTREBUIDORA <saraaalscaxa2o1ô@gmaàl com> 

Boa íarde 

Segue anexo @dual soiãcaãado 

AU. 

Équnpe de #acusação COSANORTE 

?AR/OR ACUSAR RECEBMAENTO 
'Tear-a Ms. -vaerrr-,xagãc arwrs-_wêrrrrsaà :níuããoã 
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CODANDRTE Lucziaçoes M:cataaoescodanone@gnxatl com» 3 de mãf-;G de 2017 15 29 

Para Aiwa Zagu: calma- zagu @Imkbenefacans com br» 
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  CODANORTE LICIÍaÇÕES dlcrtacoescodanoãatz; W 

Solicitação de edctai - 

2 snerasagens 

Lucas Rocha de Freitas «clucas freuãas@valecard com br> 6 de março de 2017 15 50 
Para ;Icszacoascodanoñegbgmasl com, ccntato@cadegas mg gov br 

[Bim 'l 'ande 

Vcnho po: HIGEO clcstc em nome da: empresa Tnvaíe .àdnnmsrratção Ltda, rcgqstrada no CNPJ 
(JU (304 122x000 I 49?, 501mm: o ::dual refelenie o pregão ¡Jreseraczal 22017 

Aguauic) (Óimgrjtjn 

Atcnczoacmkclãlc 

Lucas Franz-as 

f¡ (ânahsleê dc. ?visitado .Publico 
www vaiecard com br 

 
CODANORTE Lacltações <incttacoescodanorte@gmalf c0m> 6 de março de 2017 16 O? 

Para Lucas Rocha de Freitas <iucas frestas@valecard com br> 

Prezada Lucas F renas, 

Segue anexo edtâai SOÍICIÍSÚO 

ALI 

Equipe de !mutação CODANORTE  AVOFE ACUSAR RÉCESJMENTG 

?Fanc- cias mensaçwzs anlerasres aculzcj 
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Agra Motors Comercio de VEtFU 

A/c Comissão Permanente de Licitação _ Amb¡ 
. O 

iíustríssimo (a) Pregoeiro (a) Oficiai do 52m¡ ôeróíñà 
COOANORTE - Consorcio Intermunicipal para o :É É; 

Desenvolvimento Amíaieiita! Sustentávei do Norte de   
Minas - @FW ê? Í 3 ç 

'Jgsuaavsí 

Referência' Editaí de Pregão Presencial M9 902/2017 
Processo Licitatorio 02.1201? 
Abertura 13/03[2.0í7 às .ld-Betis 

AÍC PREGOEIRA »- NADIA PATRÍCIA DE SOUZA 
Sr do Corpo .Eurídvco do Consórcio Codanorte 

iMeuoNAçÃci DE Eormi. 
A empresa AGRÀ MGTORS COMÉRCIO DE VEÍCULGS LTJA , pessoa Juridica de 

direito privado, devidamente estabeiecida AV Presidente Juscelino Kubitschek, 7 300 

Bairro California w Bi-ã, devidamente iriscrita no CNPJ hi” O4 ('37 116/0001458 neste 

ato representado peão Sr RODRIGO MENDES CARNBRO, braoleirc, Gerente Pos 

Vendas e Gerente do Setor de Licitações, portador do CPF 591 990 406-20 (MG), vem 

na forma da Legisâaçâío vigente impetrar a IMPUGNAÇÃO DE EDETAL ao procedimento 
de Licitação supracitadia, peios direitos estabelecidos peia lei 8 666/'93 por ciscordar 

da forma como o ¡iroceejimento e seus criterios violam as Leis de Licieações 8 666j93 e 

10 520/02 

'a  1 -'- _Consideraíçõe _ 

I 5 

1 1. - ilustre ãítregoeiro (a) e Senhores membros :ia CnmíSSãC de Licitação, 

1 2!. - O documento de impugnação aqui apreser tado recai neste montei-usa 

para sua Fespühsablíidííâde, o qual a recorrente confia na lisura, na isonomia e na 

imparciaãidade a ser praticada no Julgamento em quesão. neste H1r:§"'1e=1':"3 

demonstraremos nosso questionamento e a importância âeies 

OBJEMFO Cozitxateçãr) de empresa:: paira PRESTAÇÀC. DE SERVIÇOS DEE 

AI)E\'IINIS'É'IÊ¡XÇ.ÊÂG gereneiarziexitu e centro:: di =VI.AÉ'HIU'TEEQ*éÇÃtB 

PRE\«"EN'¡'¡\¡'.A E: LORRETIVA, FORENECIMENTO QE PEÇAS, ACESSORIOS 
ORIGINAIS .DE-Ê. REIÚÍÍIÇÃO, com rmpianiação e operação de sistema lnfúnnilfêzüdü e 

integrado para gestão do frota, por meio de internet, !LTRAVSS DE REDE DE 
ESTABELECÉMIÊXÃTOS CREDENCIADOS, mediante: a itilizacão de Sistema 
informatizado e :ie recursos tecnologicos para atender a frota automotiva dos 
municípios filiados eo Consorcio lntermumcipai para o Deseiivoãxrimento Ambiental 
Siistentaveí do Not:: ele à/Iiiies - CODANCRÍÍLÍ 

CEP 30532-279- Teiefax ('31) 3388-5555 

?os Ltd; w» Rua Menotti hfuccelfi, 575 - Km 9,7(Ane!' rodovi-.fricj - Gbhja Cüfíüúfgüí - BH 4- ?ví-TS _ 

__ . f” * 

.~ 'f  Í / Qá ã  Rwiw” \kx ,f 



Agra Motors comeram de Veavculos Ltd:: - Rua Menor:: Mucceifr, 575 - Km 9, 7 (Amei rodas/ano) - Grama Camargo 

A RECORRENTE faz constar o seu pieno darento 

TEMPESTIVAMENIE em 06/03/2 017 apresentar e Justefncar MOÍIVOS para modifucaçãog” 
do edita!, da forma de cntenos do obgeto do PREGÃO PRESENCAL 02/2 017 

.íñrezados soaalñoros o CODMÊOILÃÉTE eíaborott, pubh-cou e dzsporulnhzou o 

edvtaí em questão com o obgetivo de .àquamção de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
!Q3341.ÍNIS'I"RKÀÇÁÂO, gere nczaznento e controle da MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETÍVA, FTJRIWÊCIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRÍOS ORIGINAIS DE 

REPOSIÇÀQT com zmplantação e operação de s1stema ¡nformatxzado e ¡naegrado 
para gestão de frota, por mexo de 1nternet, atraves de reâe de 

ESTsâBBlÇ.-E(fINÍLEINÊOS CR=FIDEINCIADOS automotores para sua frota de modelos 
e faobrxcaçâo vazar-zada., tendo como cruéno de Julgamento o MENOR PREÇO 
APURADO, OBSERVANDO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A 
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, sendo per-miuda após a virgula 92 (duas) CASAS 
DECIMAIS PODENDO SER PERCENTUgJ¡ NEQATNO QUE INCIDIRÁ SOBRE 

O VALOR DO CRÉDITO e condições fixadas neste Efntal 

Ora senborcas da CPL. Nãidw. P de Souza 

atualmente esse tap:: de procechmento não é peramtldo peão TCE-MG, no 

entendimento do Ê'1'1bun211, contadores, Juristas e no nosso caso entendenlos 
GXISÍZII' fraude ñscaí, praüca bastante truhzada pelas adxmmstradoras, 
(CARTÕES BJIAGNÉJPICOS) popuíarmente conhemdos como cartões de 

crédlto, causando ghre; 1112,03 mcalculáxveus aos cofres púbhcos 

cara pre goe1ra 

OBS Bastante 1ntereseante é o edxtal não utahzar a expressão CARTÃO 

MAGNÉTICO, será possível que houve alguma onentação para 1880 '7 

O proç::eo;1zne11t.o 11c1tatór1o já começa errado pms sohcna enapresas 
1nteressacias pagâa adm1n1stração, get-anualmente e conwoãea de manutenção 
preventiva e correuw. com FORNECIMENTO de PEÇAS 

OBS APRÁTICA DE SONEGAÇÃO FISCAL É smpms, PORQUE sam QUE 
O (ÍONSORCIO (TOÀIBANORTE ESTÁ ACEITANDO, CONCORDAÀEDO E 

CUIJOCAQIÍNÍ) ::o editaí LEBCENITUAL NEGATIVO As empresas 
adrmmstradoras dos cartões magneucos, todas elas não podem emmr NOTA 
PTSCAL de VENDA DE PRODUTOS, nenhuma delas, gerando assim o ICÍMÍS, 

pois o que cias pratzcam é apenas prestação de servzços agezrenczamento? pela 
uuhzaçào dos CARTWÕÍJS RÍAGNÉPÃCOS fornecldos por ela, cada motorxsta ;oossul 

um com SENHA o a 13121021 do *veículos cadastrado z_ -' _x 

A /Í / / _ 

CEP 30532-270" Teíefax (31) 3388-5550 

of 

uma” _ ao 
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” AGRA N  ~ m em rosas :nte 
Quando essa» admanmtraàoraa oredenma P 

l = Y P. _ e. x* ” 2 _v d 

âcecíãfeaâdae ::Gaita por quem lícnza tms servgâos 

S V¡ ,mL d? . 

._ , i7 _ A" LOJAS DE PÉÇÀS ÀUTONÃOTÍX ».- 

Hd““'““ÍJÍ_ÍÍ\Í¡dGEÊÍ)gÊÊÉ) QUÉÂÊOLÍNA NÂO possuam LOJAS  L Não PossUEM LOJAS  TENDÀ DE ^" * 5 . -  “IN 'ÍSCAÍS DE Y ' -' 
AUTÔNÍÚTÍXÍÊS, SEQIJILR PÔSSLÍÉÀÍ NOTAS FI N y d: ões de PRODUTOS Càpàgoiçg DE GERAR ICMS. mu1to menos _possuem con Ç À _ 
'I A das empresas. mtutas deíaaa não possuem CBIEIÕGGS 

venficar os âocLNnerIãLOs _ .bl ag 
,r , _ ' a = namentzrs adrrunxstraçoes pu 10 - 

nogotwas para. azuaxorb. junto aos orgnms g0* 9T i = 

NÀG 
DÊ* 

@Essas adnnmstradoras não possuem 1.033s 93691135 de PTOÕWJÔS Comodpeças píga 
from, rolamentos, oorreuaa, óleo, farfns, lãmPadñsa 5°** a-m-(mtece M13?” t: Z' 

cabos, alternadores, graxas, pastúhas de frems, lonas de à-exos, ouc o , 

motas, peças do rotíñcas, pneus e aceosóyxos, gasolIna donvados ?Toootâã 
tantos, NÃO EXISTE COMO CONIEUDO OII DEIALHAMEN __ E 
PRODUTO COB-'ZIPmIDO PELO CAIITAO MAGNETICO, NA EMISSAO D t 

NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇAO DE PRODUTOS, POIS TUvDü E 
REVERTIDO OU 'ITRANSFORMADO .EM SERVIÇOS ENGANANDO O 
FISCO E O TRIBUNAL DE CONTAS. AS NOTAS FISCAIS QUE SEREM 

ICMS NÂO APARECEM NESTE caso, 610810313393139 quem utiliza 68803 

serwços também prazzzca o compartúha com atos dogs-ns 

A utnhzação desses cartões não são meus permfudos pelo TCE" 
MG, em todos os casos dessa prática é DETERMINADO A 

ANULACAO. 
PREFEITURA MÍINÍCIPAL DE PATOS DE MINASWIG - aviso 
de SUSPENSÃO - ?negão Presencml 11904512016 Processo n ° 342/2016 ~ o 

Pregoetro da Profettura ;Níunlolpaí de Patos de Mmas/NIG, atendendo ao 

:Lntorosse púbhco, o conteúdo da 1n1pugnaçâo receblãa, a anáhse a ser 
elaborada peão Gazréncza do Frotas e a eñcácxa do Pregão Presencml n” 

0452016 - Contratação de empresa especzahzada na prestação de servzços 
de admmsñração, gar-sacramento e controle da manutenção da !Forza de 
veículos do mumcípxa de Patos de 11111259 com fomeczmento de peças 
ganuáuas e/ou enganam, ser-vagos de manutenções preventzvas e conetzvas da 
Íivta Mumczpal, por mo1o de smtema informatizado, com utxhzação de 

tecnoíogw¡ wa &voo o em tempo real, em rede especmhzada de servaços, 
resolve adnar amo the a data de abertura deste certame Tão logo o órgão 
cxtado BIIVIG as Informações necossánas acerca do esclarecimento sohmtado 
será marcada novo. data para abertura das propostas Patos de Mmao, 18 de 

agosto de 2016 - Âívaro Gmlherme rocha Pregoearo  
::sp 30532-270- Telefax (31)3388-5550 

::assadas QPOSSÍXTEIS :g 
1 '- o. 

M* 
9°¡ x_ 

ACESSÓRIDS *ovos* 

,_ ¡ .- b: 

do geraí de seus cartoes magnetxoos BSÊÊÊSQ 

t' ?V5 
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PREFEITURA MUNICIPAL m: GUANHÃES _ MG _ ÇANCELAMLNTA; “  
DE PREGÃO N” Oàõüülõ «- ObJeto Contratação de servxços de Iírxplantaçãogójçts _k 

e Operação de C're1'enc1amento da Farota de Vvdeicolos e Bríaqznnae ão xpmoadgâxe 

_______..,._,__._. 

AUTOS DQQEIELQNQIAMQQJQLMWWLTSLNBE%“_EQ.ICEMG 
Mamma ¡nformziçõee procurar o depto de hcntaçoes na Praça Nerm Coeího 

Gmmarâes; rf” 106 m Centro, das 14 00h às 18 Oíêh ou pelo tel (33) 3421 
1501 Êvlama das Neves de souza santos “Bregoexra Oñmai do Nlumcipzcà 

Prefenzura de GuenhãeefMG, DEVÍDO À DECISOES   

Sohcxto DILIGÊNCIA nos órgãos mencmnadoe acurna conforme 
permuta a LeL 8 666/93 para comprovação das alegações &qu; colocadas 

Senhores membros da CPL, senhores do guríghco. cara pregoeua 
eohmtamoe modxñaàagões no edltal, que o Codanorte NAO COÊVÍPARTÍLHE 
COM FRAIÍDE FISCAL, se há necesmdade de aqumçào de prestação 
eermços com fornecxmento de peças automotivas para a frota de ânzersos 
àíumcmws, que axtihzem métodos corretos e dentro da Le: 8 666/93 para 
aqursnção de obgeto, porque do modo que está sendo feito não é possível e 

nem permmdo 

Sem maus a sohmtar nos colocamos a chsposxção 

Beío Hoxuzonte: 06 (e março de 20217 
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Simao Çesuorsee « »EP 3432655463 e Q. EK~UL05 LTDA N 

* , eeLo HGRLZQNTE -Mamã 

Rodrigo* Mendes Càmeifcíi pp *w*  
A M .. 

gre stars Camarao de Vercufos ira:: Rua Menom Muccelfr, 575 ~ Km 9, 7 (Amei rodar/msmo¡ ~ 6/0/11# 605707905 “BH ~Míã 

CEP 30532-270 - Teiefax (31) 3388-5550 
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g  » secngana da Maofoe Pequena 'mirar-nega da Pzesiáénoa da 33135_ . SELO HDREONÉEFY¡ 

í j Sacáeíana da Rumunaaizaaçàa a -Szmpâsñcâc-“ác  _ 4;_ 

É mpanamntc de Registra Émprasafzaí e 11118973430 'm' m¡ nmmm u w 9*: 
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ÊNüME AGRA MOTORSB COMÉRÚIÓ DE VEÍCULOS LTDA 

'â (da ümpresâyxamoãzrnxnlmr do Comércio) 
lira-gaita¡ a V S** e defanmema do saguxme :são N" FCNIRÊMP ›  L 1  me em) «ao comem)        a ::gemas ::o ATO r Evwro. _ m..__.____,__ ÊÊ3Êu._.._MH.. 

_ aLirz-:RACAO _m_ _ ___,,_____ À_  .. 

_ÇQJESQLXDACAO DE CONTRAYOfESTATUTO T_ ___T _ 
ALTERACAO DE ENDERECC DENTRO DO MESMO 

_glgnacztvco ___________________,_____________________TTÀ______ __ , 

___,,__.__.__.,_._-_...._. 

A:  P  f) Raçraseruanm Legal da Emptasa 1 Agente Auznliar do comete¡ 

_ *fl BELO? Monggg 3g Numa _  __M___  L - _ _ , Local Assanalura ___  v Taiefone da Cantam ______k _________________ 
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'2 - 'SO DA JUNTA CQQÁÊEíCIÂL ,_______,____ _M_ _ _ _ _ _ › __ m 

l Uacasáo smGUmR necasào conaemoa ' 

Mñw__..._.~._w.__..#__.__.m.__________,, __.,,____«_,_ __,_,w_,___,____m______ _ _,_________________________w ____ M 
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--M»----w›-›~<w›~ w _,____W.___.,_____ _ Data 

_.._____._._..w_ _M_ _ _W___H___ _ 
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Princesa: uaaãemic Puts-àgua se e arquvo se 
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ñ _J #Prcxaesse underendo Pnbhquçrsn _ A 1mm   E4294; *J ^ F--w ":'“*"""" -------~»~m---__.A__. -_.. D333 Response ea 

3 ÚÉCISAO coxaenaan _ , ' ' "'“ '“"""“""“*"**"_*-- 
2 Exxgenma 3' É” 99m* 4' Eugenia:: 5* Exrgan-aa 

i 9 acesso gà (Vó d  g. 
iu 1' eme?" mia i e espamanm dhaanexa) Ú m E É  E] Fracasso defendo Pubisque-se e ;numa m 

E P"" c: _ à :acesso sndeicnác Publnua-ae 

1 LJ » :uma contact». no savana na umas camas 
1 . ” :ganhem c¡ REGISTRO S08 0 “R0 “m” 
; w...=w.m......-'...~,.._.,._ ._ -._. ..mw eu nan-amu¡ _ 
9 Data Vo f_ *M* 

à mmwn-ronsomrsnmn: arame-numa¡ I ,_ 
; woman mu? 'S434  

-Qasiz qwxçoe s m x \ “m” 
i uma:: \ 

gmwwmwmw. ................ ,kw ______________ ____ ,_  _____ n_ _ _  
“Ri” ,Junta Comarcas¡ do Estado da Meneses Cara::- fsê* fâ::§í<j¡-2Êgss;r;§c:_§2ã_r: 56.2.3356 en: 011225201; da Emprgsa Agr-m Marcas COMERCIO _DE x EICULOS LTDA Nua 31203074952 e :srczcru .. 

-xalrdar as!? cocirààryfávafggâilfiçco 530308íosAaFasmgg-:ãsüãpágsj3366676300 Ma” 79W a? 503m3 89mm?) 535795993 73m* *l ' "* 

_. ' “' ' “ ' ' “'¡'~*°9mã m9 90V br e informe n? da prozocofo 2515.47 142 c; ~ < . . acnemrcada d:gna'm z a , ›  , _ v w e o Lódugc de ss urança raw-aí) E55* «se x;  ' e" 'J *“ a53“"3°3 e” 9353531590* Marmeiy de Paufa 30mm?! - Secrema Gera¡ g À _ ç 'w 
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ã ,Livia-ê 'z "$935 3.'. g 
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N) 

;se Ausgggão CONTRATUAL AGRA MQIGRS QQMÊRCIG 

os veícuws LTDA 
_...._................_................._ 

CNPJ - 04.0§7.116[ GOOL-ÊO 

HENRIQUE DE ALENCAR AMADO, brastêearo casado sob o regtme de comunhão parcial de 

bens nascndo em 27116/1967, empresário. portador da carteira de ndantldade M 2 451 573 

expeduda pela SSP/MG e mscnto no CPF soh o n9 638 586-576-2431. resuráente e domtczhado na 

Av Olegano Macro!, m9 172? Ap 1401 - Bazrro Lourdes «- Belo Horrzorte - MG ~ CEP 30180- 

111, !SNARD ORLANDO FERNANDES ARAUJO. bresuãeiro, casado sob o regnme de separação 

totaà de bens empresano nascido em 22/O1f1983. portador da caneara de sdentadade MG- 

31 164 707 expedida pela SSPIMG e ¡rxscnto no CPF n? 013 ?as 766-09, restdente e 

domacnhado na Rua-Hercuiano de Freutas, n? 39 Ap 402 - Bouro nova Gutcerrez - Beio 

Horczonte/MG - CEP 30441 1339, unicos somos da socnedade empresrarta AGRA MOTORS 

COMERCHD DE VElCULOS LTDA, mscrata no CNPJ sob o n¡ 64 087 1161000160, 

conforme contrato socsal de consutuução devndamente regxstrado na JUCEMG sob o m9 

312064371535-2 em 36/10/2000 e por este instrumento partncUIar e na melhor forma de 

direito, resoívem assim, atterar e consohdar o contrato socnai e o fazem mediante as 

segumtes cláusuias 

Clgusula Pnmgtfg A sociedade altera sua sede. e dommlao para a Avemda Presidente Juscelmo 

Kubltschek, n? 7303, haurro Calnfórma, Beio HonzontefMG, CEP 30355-450 

cs “ DCNTTSGCIL 

Ctá suia Pramewa  A soczedade contmua com o nome empresarsal de AGRA MOTORS cománcne g5 ,- /. í 

VEÍCULOS LTDA, esaaaeieczda na Averuda Presedente luscehno Kubitschek, a9 7300 › 

bazrro Cahfornia. Baão Honzonte/MG, CEP 30855-450 

339m 
é¡ 

_ ..y Junla Comercaaí do Esíaoo o:: Minas Gotan: 
as"? °°“'“°° '“°9'5“° 5°” ° “° 5523356 em 9V? moi s da Empresa AGFIA MOTORS consome os VEICULOS LTDA Niro 31206071952 e oww ›-  .___., i _ _ u _ _  

158471423 Em V201 5 Amenwzaçao 5208081D9A6F3B789644ED$FA9E1B38667CD0 Mannely de Pauia Bcmhm Secratarüa ea: 3*:  
“amd” 9315 ÚÚÍWMBNCF 599553 WWW JUCHWQ m9 90V hi' e Informe n? do protocolo 15x34? 142 3 a o CÓÓIQO do segurança bwue E51" o autenticada ongxtalmente e asamaoa en'. 0242x2015 por Maríneíy de Paula aomtlm - Secretarsa Gem! c: M v 
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Clágsula Segunda 
0 capital socuaê e de RS: 500 000,00 (qurnhcntos mai tears) «- cêlutdcdo em 560 000 

(quinhentos mz?) cuotas de vaíor nomznal de RS 1,00 (um red) cada, totalmente 

mtegralnzado em moeda corrente nacional assrm dustrrburdo entre os socios 

"Ísmxao oaLANoo FERNANDES ARAUJO 24s 060 RS 245 000.00 
amamos os ALENCAR AMAUD 25s 008 RS 255 090.00 

TOYJSL 550.000 R5 soorooopo 

Clagsuia Terceura 
O Objetü sacra¡ a o comercno a Vãfejü de automovens, camunhonetas e utahtársos novos, 

comércno a varego de automovens, camsnhonetas e utmtanos usados, representantes  comerctais e agentes do comércro de veicuios automotores, serviços de manutenção e 

reparação mecãnnca d:: verculos automotores, comércso a varejo cia peças e BCESSÓHOS 

novos para veicuios automotores e representantes comercuaas e agentes do comércao 

de máqutna e equmanwentos 

Cla usuia guia; 
A sociedade inlclüü suas atsvndades em 06/10/2000 e seu prazo de duração e 

mdetermnnado 

claugula ggsnta 
As quotas são ¡ndmsuuens e não poderão ser cedidas ou transfermas a tercerros sem o 

consentnmento do outro somo, a quem faca assegurado, em igualdade de conduções e 

preço, drrezto de ;zreferéncra para sua aquasição se postas à venda, formahzando, se 

reaãwzada a cessão aielas. a aneração contratual pertinente  Ciausula Sextg 
A resoonsabeladade de cada socro e restnta ao vaio: de suas quotas. mas todos 

respondem soiroazqanaente pela antegraírzação do capital social ::cu-dorme artigo 1 O52 

do Codrgo Cwal arame ro 

Cgaugulg Sémpg 
A admsmstração da socredade cabera aos somos HENRIQUE DE ALENCAR AMADO e ,› 

!SNARD ORLANQO FERNANDES ARAUJO, com poderes e atnbuições de representação  
ativa e passava na socuedade sempre em conrunto, ¡udzczal e extragudscnai, podendo 

praticar todos os atos compreendidos no 23h12m 50GB!, sempre de Interesse da 

   
3'; x 3, Junia Come-rena¡ do Estado da Mar-as Serasa _ 

._  l_ f “Ni ,  . 9 _ah  Cê.? Cedahco registro sob o n* 56423355 em g1.- 2r2m 5 da Empresa AGRA MOTORS COMERCÍO DE \ EiCdLOS LTDA bife 31:53? SEGS 33,5 " 
“WV” 183471423 23m 152m 5 Aulanuoaçàc 95BB1381D9A6F3B?89S44ED55«A9E1 535667000 Marmeêy da Pauia Bom m": ..re ana _ em 

W “adar esãe oocumemo acessa www ¡ooemg mg gov br e :Norma n** do DNNOCOÊO 15547 342 3 e ° °°mQ° de segmança mma Em* “JW” ' 

::mnqcaüa dgpalçgéñíü e assanada an" 02 121201 5 por Marínely de Paula Bomhm _ Seorelartaáâeral . E ,_ -  :nas:  3( Ii: Í ' É' 
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sociedadfz, autorizado o uso cio nome empresanaâ, vedado, no entanto, faze-Io 2km” se o* u 

atmdades estranhas ao interesse soczal ou assumu" obrigações seja em favor de 

quatquer dos qdühítaã ou :ie tercearos, bem como onerar, alternar bens :moveis da 

socuedade, sem autorização do (s) SOCIO ls) 

Ciagsuia Gutava 

Ao termino de caca exerctctc soclai, em 31 de dezembro, o admnmstrador prestara 

contas Justzéâcadas de sua admanestração, procedendo à eiaboração do lnVénÍáflü, do 

ba|anço patnmoncat e do balanço de resuítaáo econômico, cabendo aos sóczos, na 

proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas 

q Clausula Nona E 

Nos quatro meses seguintes ao termmo do exercicao social, os sócsos delaherarão sobre 

as contas e destgnarào admmnstrador quando for o caso 

Clausuia gécimq 
à sociedade poderá a quaíquer tempo, abnr ou fechar fmal ou outra dependência. 

mednante aãteração contratual assinada por todos os SOCiOS 

glausula Dégma Pramegra 

Os socsos poderão de comum acordo faxar uma retnrada mensaã, a tttuto de pro labore, 

observadas. as dzsposrções regulamentares pertmentes 

,X Clgusggg Dgcima Segugdg 
t Falecendo ou anàerdatado qualquer socio, a socsedade contmuara sua atsvedade com os 

herdeiros, sucessora e a incapaz /não sendo possnve¡ ou snexzstnndo interesse deste ou 

do socao remanescente, o vaíor de seus haveres será apurado e Iuqutdado com base na 

sntuação patnmon-al da socxedade, á data da resoiução, venñcada em balanço 

especaatmente ieuantado, em parcelas e prazo combinado entre as partes 

Parágrafo Unico (LJ nxesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a ¡ 

soczedade se resolva em relação a seu somo j' 
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Ciáu uia ::na recair 

Os admmnstradores declaram. soh as penas da iez, que não estão Egnpedsdos de exercer 

a admmsstração da sociedade, por ie¡ especlal, ou em vnrtude de condenação crnmznal, 

ou por se encortrarem sob os efestos dela, a pena que: veda, ainda que 

temporanamente, o acesso a: cargos pubhcos, ou por creme fahmenzar, de 

prevarscação Pena ou suborno, concussão, pecuiato ou contra  economra popular, 

contra o sestema fnnancenro nacnonal, contra normas defesas da concorrêncaa, contra as 

reiações de consumo fe publica, ou a proprzedade, de acordo com o amgo 1 011, 

parágrafo primera:: do Codigo cmi Brasuietro 

 gggusulg Déccmg guaggg 
Faca eíeato o faço cre BELO HORiZONTE, estada de Mmas Gerats, para o exercmo e o 

cumprimento das dure tos e ohngações resuita ntes deste contrato 

E por estarem 335m1 ¡ustcs e contratados assumam o presente instrumento em uma Vlã 

BELO HORIZONTE 13 de vembro de 2015 
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PRocuaAçÂo 

P931.: pacms-:nto lnSLl“t.if11i'?|\§<J 1' s § ã. 1 e., u I :1 .a de P z* o c u r a ç à o. t¡ 

::magno-sa Aíifi.«\ ?v1 )'É"C)R::Ê CüãvlãíliíÍ-íf) DE \'§:3'I(Íí'§,(')S ?FDA  CNEKÊ 0-: 08? :iG/GOD: G0 

com áííhiíí? à Av ,Izzss-celzno íüzbuschck, í 300 ~ "í--B (íamos-nua - 13H. neste 210o reprosezztada 

;acima acusa (ÊEFÚIGIBE, HIGJNRIQIJE DE ALENCAR AMADO, RG M-245 673 SSPIMG, 
CPF 838 586 576 20, bras-ahora. casado, enxprosárxo c ISNARD ORLANDO FERNANDES 
;XRAÚJO RG 11.184??? SSP/Edi). CPF 013 'F69 786409 hrasxlolro, casado, empresário, 
;não oresmte 2nst1w1rnc-9¡.o do PROCÍÀTRÉXCsãKD N O M E Í A E C O N S TI T U E seu 
'hasãzêxêàc PROÍÍÍÊRÀDOIK m:: 31 do <íoscsrzaxÊzzo (ii: 2017 RODRIGO ÂHÊNDÍCS 

CÉKRNICÉRO, *CPF 591999 406 20 bramlozrc:. casado. com poderes ;mm nos :representar 
JUZLCC a quaimror Profestmra .Yíunxoxgíelí do lístzado de ?Ánms Serena ÉVICr. Estado do Rm do 
¡Íélnmrü - RJ e ãrlstarlo do Espuma Santo ES, Orgãos Governamentaxs, Consórcsos à:: 

Saude_ ¡fkutarqux-As o Enapreoaa ?r;_x'aàas, em Processos hcnaàár1os do modo geral, para 
sarguamçfm) ck Rotas o servmos. \rastonas geral o oz-çaznczztos do vetcuíos mumcapkízs, PYOjEÊOS 

o doensües, o qua] tmn Lodos: os poderes e autorxzndo por 1105. a requeaer waters do 

::lacunas-autos êiprzisütüêliíálâ peíos Itmtantvs confonno permite o Art. 63 da 1.423 8666393, 
masuíosàçza  soltcmar oxluzns, solaczàar vastas :em procedtmenàos hcxtatorxos, àeststu', 
renuncxar. :ntorpor o nsmnar recursos t! comu:: recursos, receber mtamações, assmar 
propostas às: preços. dar 1311x193 xrerbazs de preços para a nzociahâade de Pregão _Presoncml_ 

.rui-cruzar e assamzr dommetxtos e todos e quaaaquor declazações necossárxas oxnguzlas dentro 
do Iüocoszso ÍICEÊSLOJCEÕ, assuma* ganas, presisa? todos os: csclarccunontos sohcxtadoã e 

nccessárws ancãuswe ::somar Contratos de fornomxnonto e domaxs compxomxssos quando 
necesxárxos, moagem* todos os atoa aco pronodunontos hcitámarms em qualquer que seja a 

modohdade Corta Convlte 'Formada de .Preço - Concorrência ' Pregão ÊBIeÉrÕnECO e Pregão 
.I.)I'CEGH('ÀEIÍ, inclusive suhsàahelecex' e nomear pessoa de sua.: lntenrn confiança, a que tuào 
áarenuos po:: Firme o xvahoso 

170:' ser 'vo1'd:›1río, fxrznamns. a prcsxtnto Pzocuraçzíi¡ para que se prodLv/a os ctfextos 

Éegaxs 

o 
,M 4 s 

Bolo E¡onzonighiííãgéJunho do 2 016 
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ATA DE REUNIÃO DA PREGOEIRA 2a:: 

E EQU1PE DE APOIO ã” 
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PROCEDIMENTO LICITATÓREO 002/2017 
PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 

Aos (Baiano) dias do mes de março de 2017 as 15 O0 [quinze horas), reuniram- 
se na saio ae Iicatações do Consorcio intermunicipal para o Desenvotvimento 
Ambteptal Sustentavet do Norte de Mmas-CODANORTE, a PFEQOGITO, Sra 
Noaea 'Patricsa ae Souza e a Equipe de Apoio ?armada pelas Sais Dilma 
Franciele Barbosa Mendes e Carta Xavier do SEÍVO, nomeados peão Portaria 
004/2017, para dar prosseguimento ao PROCEDIMENTO LICITATÓRtO 

002,001?, PREGÃO PRESENCML 002/2017 cuio obieto e o Regtstro de Preços 
para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de 
aaministraçóo gerenciamento e contrate da manutençao preventiva e 
corretiva fornecimento 'de peças acessorios originais de reposição com 
:napíontaçao e operação de sistema intormattzado e integrado para gestao 
ae frota por meio ate internet, atraves ae rede de estabetecimentos 
credenciados, mediante o utilazaçóo de sistema informatizado e de recursos 
tecriologicos para atender a frota automotiva dos municipios filiados ao 
Coswsorcio tntermunictpal para o Desenvolvimento Ambiente¡ Sustentavel do 
Norte de Minas - CODANORTE 

::os encaminhada pela empresa AGRA MOTQRS COMERCIO DE VHCULOS 
LTDA CNPJ 04087 116/0001-60 a IMPUGNAÇAO ao EDêTAL 002/2017 nos 

seguintes termos 

Alega a ênwpugnante que o procedimento não e permitido peão TCEMG. pois 
no entendimento do Tribuna?, contadores Juristas e no entendimento do 
prapna Impugnante, gera fraude fiscal e preiuizos incolculaveis aos cofres 
publicos aíeganoto ainda que serao utilizados cartoes magnetzcos 

No caso em estado temos o informar que NÃO SERÃO UHUZADOS CAQTÕES 

MAGNETECOS de auotauer especie para a realização dos serviços ou 

?ornecimerítos 

O unico tocat em todo o Termo de Referência que menciona a paiavra 
cartão e a OÊiHBCI  do item 3 2 ttanexo t) que abaixo transcrevemos 

3 2 1 - O ststema devera regtstrar e armazenar todos os dados da vida 

¡TIECÔWCG ao veicuío e a cada operação 

bjNamero de identmcoçâo do cartão ou centro de resuttaao 

'demonaante 

*É 



   
Camo se observa da transcrição ac: 
cartao de idenlzticaçaa da veicula ou o cadastra do veiculo que nao e 
cartao magnetica. mas tao somente documenta que pode ser emitrdo em 
papel cartaotau outro) como os dados do veicula, sendo certo que o 
veicuío e cadastrado no sssterna da empresa administradora para efeito de 
gerenciamento de gastos de cada vescula, inclusive discriminando 
detalhadamente, os serviços e peças realizados ou aplicados em cada um 

dos -izeicuãas da cantraêante 

Quanto a pratsca de sonegação fiscal tal alegação nao se sustenta uma 
vez que no casa em estudo existe sim uma dupía tributaçõo visto que, as 
iszmpresas credenciadas pelas CtdmlñtStfCldOlOS tem a obrigação de emitsr 
notas fiscais para a administradora e esta tem a obrigaçóo de emitzr nota 
liscai para as Contratantes/mantemos 

Alem disso as notas fiscais sóo emitidas embasadas em relatorio detalhado 
EDGICOHÓO as peças e serviços aplicados em cada veiculo e as notas fiscais 
de serviços e notas fiscais de peças sao emihdas separadamente 

Assim no nosso entendimento, nao existe a possibilidade de sonegação 
fiscal 

Esclarecemos ainda que os serviços e peças nao poderão de nenhuma 
maneiro ser solicitados diretamente pelos motoristas mas ?ao somente pelos 
gerenciadores de frotas de cada municipio sendo certo que a senha e do 

gestor e não do motorisãa 

informa ainda ave existe a possibilidade de se adquira' COmÕUSÍIVSIS. pneus e 
outros iÍeRS, porem, tal alegação nao se sustenta. uma vez que, o objeto 
esta bem descrito no preambulo do Anexo I da seguinte forma 

'Contratação de empresa para prestação de serviços de cidministraçao 
gerenciamento e contrate da manutenção preventivo e corretiva 
fornecimento de peças acessorios Oflgmcls de reposição com 
implontaçao e operação de sistema informatizado e integrado para 
gestao de frota por meio de internet atraves de rede de 
esiaíaeíecimeittas credenciados mediante a ufilrzaçao de sistema 
«normalizado e de recursos fecnoíagicos para atender a frota autamotrva 
dos municipios filiados ao Consorcio Intermunicipal para o 
DSSGiHk/Oívlmíê-HÍD Antbieittat Sustentavel ao Norte de #Minas - 
CODANORTE  - GRJFAMOS 

uma vez: que pneus baterias ou combustiveis nao são peças ou acessorios 
das veiculos e impossivel que seiam fornecidos pelo futuro contratada 

Nao bastasse isto, na mesmo dara de credenciamento deste 
prOCedImehtOF3 de março ae 20W), ocorrera tambem o credenciamento 
do PROCEDIMENTO LJCITAIÓRIO 001/2017, PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, 
cao OÊDJGÍO e o Registro de Preços para eventual contratação de empresa 

    



 em.;  
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para prestação ae serveços de gerenciamento de abastecimento da frotdwsueg  
de xrezcolos oírcrars dos Monicipros consorcrodos ao CODANORÉE, por mero 
oe srsêerno eletronico com o utilização de cartões mogneticos ou micro 
rarocessodo tenso; de oceitabrlaaade para OQUISIÇÕO de combustrvers 
âgasrslno etanol e aresel) em postos eredencaadas com a ulslizacoo de 
srstema irrtegracio via reternet para monrrororrtento Cie crbastecrrrxentos 

lístrtjrzdo em elaboraçóo e coleta de orçamentos o procedimento para 
aaoasrçar: de pneus camaras e protetores 

O:: sega não na por parte do CODANORTE, Qualquer interesse em oreiudicar 

ouem quer aee S650 

@garanto a alegação de que as empresas que vierem a ser credenciadas não 
rsossorrem Certidões Negativas Junto aos orgãos governamentais, toi 
aãegoçoo e int-andado uma vez que, o empresa que vier a ser contratado 
devera apresentar a documentação da credenceada a quai podera ser 
analasoda pelos Munacipros, podendo descartar qualquer uma que nao 

aêenda os exagencras legais 

Eíetuamos contato com a Prefeitura Munscrpal de Patos de Mrnas/MG e 
tivemos acesso oo parecer' da assessoria ;uridrca quanto ao Procearmento 
Lrrzrtaiorao 342/20êó, Pregão Presencial G45/20tó, e nenhuma das alegações 
da ímougnarwte sequer foi obrelo ao auestaonomento apresentado naquele 

Muríicrpto 

TIVEEHEOS ainda o CUlOlOdO de buscar o v Acoraào exarado nos autos do 
Denuncia 958 ?óáldoc Anexo), e que teve com Relator o Conselheiro 
Sobstztuto Homitton Coelho e tambem neste Acordoo, nao existe lavrado 
iterihum intpedrmento para a formaiizaçõo do procedimento da forma 
como reairzado 

E puotmo e nolorao que o proprio Tribuna¡ de Contas do Estado de Mrnas 
Gerors reaãiza procedimento licitatorro para Registro de Preços para futura e 
evrentuaê corsrrataçao oie empresa EBSDGCâGÍIZGÓG para prestação de 
servi-aços de manutençao preventiva e corretrva nos veiculos da frota ao 
tribunal oe Contas com fornecamento de peças e acessorios genurnos da 
marca do veiculo ou origrnars ae fabricolconforme procedimento ãicitatorio 
üüíà/?GES pregóo eletrônico 002/2015) 

O :tem 2 ao anexo  do referrdo procedimento trcitarorio 002/2015! pregão 
eletrônico 00219035 ao ECEMG, os serviços sao compostos por 

todos os serviços de :mecanica em geral !enfermagem em gerar' 
Íuftlãiílllú ;iarnlura CQpDÍGrsG tapeçorra elefricrdade srsfema de or 
=oortciizrseeacian como ele :amora e outros de :molaareza otra: wsando ao  GSÊGGC  conservação e oerferlo funcionamento oa trair:: de 

vera Utos 

 
 



¡çm 
As rxsorwàençóes e recuperações aos vencuios do froía dos munecugízos, 

Ii 'J t 
anoluem :oc-aos os servsços de mecanico e demos: servaços espec¡facodo§°*v°v-* 
vasam o kaam estado  conservação e perfeito funaonameoêo ao frota de 
veacgzuãos garaswàamao a (Jerfena prestação dos sorvnços de :ransporte e 
atendzmento Cias nocosssdades oamannsíratnvas dos ¡Tãunscapzos toê e quai 

prevê o eakfo! do TCEMG 

A natureza ;undaca dos contratos de gerenowomenfo de frofas, ;o diSCUÍzdG 
polo Trebuoaí de Conâas da Uruõo, trcúcerdose de "Confrafo no qua! a 
0C!!7".=:r?35?r<§,hÇÕO paxoinccv selecsona uma empresa que sera o resporsavei por 
acrrnrnusírcw* a sua frota de vemrufos, atraves de mea-fodas e ?ecmcos que 
permnorz: uma nvawr efscmãncza na gesfôo dos bens opgenvarxdo onmizor as 
operações e :Aoduzer o Cusfo de manuíençao e odmmasíraçao da 
froroüEcjtJarao Mezra Rsoas Advogado em Curmba Consuiror Jundrco da JML 
Consunorcaw e Evenâos Ltda integraram do equipe de CTDOÍO ?ecnrco da 
Rewsm JML de fozctaçóes e Coraírcsdos) 

O Trabuncai de Conãas da Unnao elucada a Ó§SCUSSÕO da seguinte forma 

"Por essa nova meioaofogia sena rrarwsferrdo a conrroâoda oiem da 
a-:izhrnssiraçâo do froío que se dona por mezo de sssfemo uzçformtrfxzado de 
gestao o encargo z??? coroa: do maraufazçõo prevenízva e CGFFÍEÚVQ dos 
veuwtazíos mwoàvendo o fomeczme:ífo de peças acessarros e mao Cie-obra 
por mono de recio arcade-armada do âmbsro nacnorao! "UC U Acordóo 
LE ?33/2089 Pêenaszoà 

O Iíus1re íesse 'fones Peresra .ÍUHIOT e Monnés Rasteloêro Doria destacam as 

pnnoapais vanãagens da ansfífucnonoênzaçõo do gerencaamenio de froto 

'(3 rr1ozíeíc> prefenaie goronm a Aamwshação (a3 gerencnamanio de .sua 

;ogssãgpa por enwpreso especaosçzodo em gesráêo o propaxüar presunwceê 
ganho de ofxzséraozzí: (t); padronzzaçõo cfc>s servzços presfcjofos ;C5 

cgfe-rzarrpezwro rempesiuvo das demandas em espemcaã quando das 
aesfooaoueníos de VEíCUÍGS enfre pontos dwersos (d) pronJa 
rcizsponzpzsxaocíe ae veucuios em cozacírçoes de :rafegoouadode fo) redacao 
ou ;mesmo supressao .do amo consfonfe de suprsmerufos 'de fundos para 
fazer frenfe o despesas com manuiençao do VGICUÍOS em íocohacades não 
:w UÚÇOGCS ;seia umCO air-ano ,ore-;doaoro aos sera/mos nos moides do 
Crrêíãgú CGFffGÍGÇÕíJ "HUN-MDP Jesse Torres Porem D077: Manrves 
Hashsafarfo Monuiençao aa ?rafa e fomecrmento de compusnvers por rede 
oredencxrjcjo gerrctia por empresa controtacia rsrenuncfo da 

!SÀIrÉew'ír¡íl"-'0ÇüD!Í no gesíao pobiuco? asponsve! en# 

::Hp ¡íwww agu gov brípoge,FdQwnioCJafmaex/sa/Zodafà?) 

 
,- 
« 

&íassa ?arma facam vmouladas sonweníe as muruoàpâos e a empresa 
Conãrataaa para gerenaor o ?rota que deve credezwcaor e seêecaonor as 
empresas para atuarem a Cacio. demanda gerada peão Poder Puphco o que 
nao ¡nwpede a Admmssêraçõo de nao acelêar o credeñcionwento de 
empresas ¡nadóneos 

 



Quanto o posssbrãrdode de apresentação de roxo zero ou negohvo asío s'c'f9›auoa_g.o**\ 

oossrvei pelo foâo de que. os empresas gerencxodoros recebem zncenãnvos. 
iomben¡ dos empresas credencsodos e por Isso pode ser ofertado o toxo 

zero ou negativo 
Desso forma soívo nselhor eníerwdsmerwío, nóo cobe oêêeroçào do edaíoã 

nem nwusío menos o reímcoçõo ou revogação do nwesmo, vusro que. como 
@Camo exposto raoo exssàem motavos para Isto 

Noam mois havendo o ser trofodo, fo¡ lavrado o preserve oto que apos he 

oceaào, segue cassmodo peãos preseníes devendo os interessados que ;o 

receraerorrz o edríol serem ¡nhmodos desta decnsõo 

:saomes CãorCsJMG G8 de morço de 201? 

NQCÃIC PÉEIÍIVÉZQÊQÉSÉO Durma:: Francia! 
Pregoearãâc: Equrpe de Apo¡  rboso Mendes 

i 
Corão Xavier 
Equape de Aporo 
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    MUNICÍPIO ma: PATOS DE MINAS 
PRGCURADORIA-GERAL 

ls  )  
PABEÍÉCIÉJZ N Sia/Züíâã_ 

PROCESSO 342/2016 - PREGÃO PRESENCIAL N 
0135/2015 v RESPOSTA IMPUGNAÇÃO 

REQUERENTE Secret-arma üfàanaclpal de :àdmuustração - Comxssão de Pregão Presenaai 

1 - RELATÓRIO 

'E 'Fraatzvse de couaulta sobre a xmpugnação mterposta pela 

empresa BR A511_ VEÍCULOS E EVIÁQUJNAS LTDA, contra o Edttai pubhcado, na 
mtvdahaíaxiae pregão presenctal, do npc ;menor preço, apurado peia menor taxa percentuaí de 

eadnumstracão usando a “coastrataçâa de empresa especmlrzadn na prestação de serviços de 

zardnmalsfrrrçtát?, gererzcmaaseuto e controle da manutenção da frota de metades do Mlüílclplü 
de vereador¡ do mrrmcapzo de Patos de Mnzrzs com fornecimento de peças geuunaas «Jon 

(Jrxgumts, zserznços de mrzamtenções preventwas e corretmas da frota nnznrcipaí, por 111810 de 

Sra-team¡ zarfxnvrzritxzndo, cum animação de tecnología tam zoeb e em tenrpo real, en: rede 

capecmlüzctdc¡ de sennços" 

2 Em smtese, a unpugnante quesnonxau várms :tens do edstal, 

qums segaw 

- O procedunento llclh-ÍIÍÓIIO ora deüagrado pela mumupaísdade é 

(Türñttfffllaliü peio credenctameuto xinga!, e que pernuhra uma \wenda 

dareta, entre a rede crzñencsada c- a Admzrustração Isto porque, em 

x e-rciade, haverá Escstaçãn apenas para a aquxsxção de uma parcela do 
objeto contratual aquasngão do sistema mformatlz/.acio, 

- Os “VEAÍOYÊS das peças e :cics servuççn; nxecãnxces não foram chata de 

regastm de preços, 

- Eãlxxgêncla das redes credenmacías e o tempo de credencxamento da 

rede, 

- Éxngenctas de x1ualafacaçãro !ecmca 

3 bastaria, a Impugnante ¡aretende que 521a revogado o 

ps*oc.cs;hanenãn hczmtóraqw para que pubhque now pzocedxmento com a dewda rrenfxcação do 

instrumento «snx;<.›<:atár10 
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II - FUNDAMENTAÇÃO 

4 Â âdmlnííitfãíêãü publxca mumczpai, Invanavelmente, pauta 
2132105» os seus atos ;veios pxmcípxcws coozzshtuczonazs da iegaludade, zmpessoahdade. 

xazcsramaêgaaic, ¡aubhcxcíaxle e efmaencxa 

5 Em atendnnento do interesse púbhco, fo; promowdo processo 
lmàatcwrxcx, na mudaizdade de Pregão Presenczas, cup proceáunento fox ñxado pelos precextes 

da Le¡ n "lã": SZíTjELTÁÊIZe Le: o 8 666/1993 

ó O eduat da hat-ação estabeíeceu as caractenshcas do serviço a 

ser hílüklci. as quam convergem com as eragêntias legais observando os preceztos que 

reguíanxczxtanx o obgete¡ do corretos: 

7 ;Analisando os; argumentos expendxdos, passamos a articular os 

eâemrxztos (ancas e ;uridxcos que envolvem a questão. de forma pontual, conforme segue 

QA T EJ5_Ç§H3I_ZÀQÂ(3(QUARTEIRIZA§Ã0 

.-. 

o lnacualmenic, cumpre esciarecer que o certame não trata de 

airecicnuamvzana xtegaí, :enfermo alegado pela ¡mpugnante Trata-se do anshtuto da 
Qtnartezrtzação, um novo modem de manutenção da frota de vanculos obesas, que mclustve, ;á 

esta sendo àãíillxàidk? pazlo Estado de Mana:: @eram a fun de garanta a economucxcíade da 

contratação 

9 inata mencionar que a tercexruaação de atundades da área meu) 
;à e ;wraãnca bastante ccensohníaàa no Setor Pubhco e que também alcança a manutenção da 

from de xrcexueãos ;wropnos do .Poder Pxabhco, tendo se consoizdado como o mem maus comum 
da* so; rvanzaor ;a manutenção vezctniar, ?wap msm que, são raros os órgãos e anuidades estad ums 
(3301: muntupazas que amda ¡nantém cihcunas Internas que, por sua vez, carecem de 

¡IÍÍÉEÍÊFÚKTÍXÍÍR e equspameíitos adecguauios, bem como de pessoal com conhecunentos 

;a toaâxzadaws 

'i0 Apesar dos ganhos de EÍICIÊIICIEI trazndos pela tcrcemzação da 
maüüfünçâtâ vescuiar. VÍÉJIÉÍÍCÉÍrSB que tal ¡nodaixdade tem se nwstrado innutacia no 

at@r'\d1mú3:nl() cias uíeznancias de tvrganvaçñes com estrutura mms complexa, como é o caso de 

fruta de x em mãos que constantemente reahza vuzgens 

@H já a QUf-\RTEÍRIZAÇÃO da manutenção de vexcuios se 
apxesentea mimo uma ovnluçàío «da ;á conhecem tercemzaçào, tendo se desenvolvscio e 

canmaaêzdanía; no setor ¡Imado nos últzmos anos, passando a ser adotado mars recentemente 
peão .sc-tor puhlsco na busca de menor ehcsõncxa na gestão dos SETVHÇOS, suscttando-se questões 

questao a sua amhCabLhÕIade nersta esfera 
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12 Na quarâexrzzação, a .Adnumstração contrata empresa 

aaspecaziínrrxdaa para gcrcncxaa- a execução da ¡nanutenção de sua frota de veiculos Tal 
nranutençacz. por sua voz, c'- realizada pelas cafmnxas que fazem parte da rede credencuada da 
ctznfrataula 

13 Conforme Lansma Pax-eua Jumor et Dottt (2010), o novo modelo 
propõüsa a moderruzar os mecamsmos de gestão pubisca, por mem da transferência de ações 

da Admsnzstrstção a parttculares que se desdobram em don¡ :üvezs o da gerência da prestação 
e o da execução da prestação Em extenso estudo sobre o tema. Pereira fumo; et Dott: (2810), 

fx¡ apresent-:xzn a segumtc concextuação do modem de quartemzação 

Trata-se, rze<se ::rafaela de a Administração Púbírca trarzsfenr a empresa 

przvnda especualzzncin, vencedora de Izataçãa, o gerenciamento de sua _from 

por :nem de um srsrcnza urqzbmuztrzadc, aq:: encargo prmczpa¡ e o dc ::tardar 

da nmmrtzerzçrñc) pnzvculrzm e correhva :ie trezcxafos, :nciwndo o fomecamcrato 

21:2 peças. acessomrs, !não de Ohm e transporte por gumchc Mnmitençíc¡ e 

,rbmcmnzenfo essvs a erram executados por meu) de rede credencmdn cia 

955mm: !nmhzaaiae ?m ámbata estadual, regznna! ou nacional, ou Sâjü, a 

snzprcsr¡ especmhzacixz LOHÍFRÍHdÚ pain :ídmmzstração gar-entra a presfrzção de 

SERWÇGS a serem ereczemaiavs por outras Empresas Ha, portanto, :mas oraims 

s e relações ;rzrzdrras n que se estaheiezze enfre a .ádmanrszrrxçãu e a animes:: 

gerenciador:: e n que esta estabelecem com as surpresas executcras, em 
::astewa de rede 

“i4 O 'ínbu nal de Contas da Umão enfrentou o tema da contratação 

de empresa gercnmadora da manutenção preventiva e corretwa de veículos, em ;ulgado que 

sopesou Lhrersos aspectos reíacxonattos à legahdacie, à morahdacíe, à tmpessoalxdade, à 

::buena-m e a economxcaciacie da alternativa do credencnamento No que tange à escoiha ou 

,x :año do 110v. o modelo, ponderou o «Ívfmzstrc Revxsor 

?aí- Reesalva, desde Jogo, que' as sugestões apresentadas no quuria tztuío, 
refníztm .m. ;nodaio ;ie credenczanrenln, :usarem-se na âmbito de? 

11:55:15:anurzcdnxíe do gestor, a qrwm Cütíípfte' analizar a canvamêncza e 

agzairtauxuírtaie da* ::dura-ias Issa porque não cabe a csfe Tnbunrt!, no 

giesenzpearhz» de :nas jmções de controle, ¡nnsCmr-se m: papel da 

::sâzz-uwztatrrzdor gaubínm, 59h ;rena de mgeréncta ntdezmia nas ntrvzdndcs :i9 
um* ¡unsmcrxnradn _É ,É Tanto que esta Corte vem azdamãmdo, ao longo da) 

ser-papa varrzagões .rm tzmzo do nwdsio legal par:: vrabzhzar contratações de 

-rzcmdo com as szizzraçcêcsyfaticas cnrorttradas ::a dm a di!? da Admmxstraçtíü, 

atmmtes a znerurzdas especzfíccux f j' Ass-nn, por sc tratar :Je moüxíçãtl, qm!, 

em tese, esta um CONSÚFHÍPJCÍH¡ cum normas e prznczpzos que regem as imitações 

e n mutação dos ::ga-rms gambas, crew que est:: Carte, no descnnpcnhn da 

¡uma! de :rtrlutora ;ie aprznznramcrzra da gestão publica, que tem pautado a 

::furação dos órgãos de controle m: ::amado nzodemo, deve abater-ce de uufur u 

prcssegsezruenro da ienàírzvr¡ de Inovação em analwe" ~ (Acordão n** 

 «Í z \\ ,A /Í/ ¡-\ 
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ZÚIRGOE), Pícnnnu_ Reiumr Mm Aáam» Bentqzrarer Costa Rainor Nm¡ 
.ihxzlaízl Cezíraz ?reagem TC  
032 BOMUGS-I, 5301.¡ ;ic 20 71 (39) 

'15 Esto posto, não hà que se .falar em llegaàzdade na forma de 

credencmmentc e/ou mozlalaciade de certame adotado pela .admuusuação, portanto, . não 

mcrrccc a ;pretensão da xmpugnante prosperar 

EXIGÊNCIA DAS REDES CREDÉNCIADAS E O TEMPO DE CREDENCIAMENTO DA 
BEQE 

.E6 Cam relação ao queshonamento de exagénaas das redes 

crcdenemdexs, vaio ressalta-ar que à .Àdmmtstraçãc Pubizca, após conclulr pela vantagem de 

Ezcstar a contratação de empresa especmiazada no gerenciamento da manutenção preventiva e 

Lurreíwà de xeícuiaos, cumpre buscar aiterrmhvas que cotnpahbüxzem a escolha com o 

prmmpan conshüxrtona¡ Lia ampla compeuhwdade entre os ¡nteressados 

'17 IJara :sso é nccessáno que avahe a convemêncaa de exxguse, no 

:nstmmentú coaxmcatórao, que a empresa gerencxadora contratada se relaczoaae com rede de 
gafxcanas, suga largueza defzrurá - todo o terrxtórzo naclonal, determanada regaâo ou 

determmados este1cio5 

'i8 Portanto, as locahdades habshnans de deslocamento da frota é 

que guzarãa a ciecasào, ou sem. se os desirxanwentos são restrltos a um úmco estado da 

feclereaçàta por exemplo, basta a &ingênua; de que a empresa gerenaadora conte com uma 
rede de oíscmeas crecínancaadzzs Iocahzadas apenas no temtóno do estado do órgão que 

promove a lacmaçàu 

19 já com reâação ao tempo de creáencaamento, a unpugnante 
mnstra géqunvtmacla quanto ao penodsza de credenciamento da rede, conforme pode ser 

a-c-nfzcaaln nu :tem 13 2 e do edatal r.- :tem 8 2 :ínexo VII - Proyeto Básxco 

O representante legal da ;vn-oposta vencedora deverá assmar o 
contraiu ou Instrumento equivalente, Líentro do praza máximo de QQ 

[trmtaa chas a contar da comunxcaçào E apresentar _para assinatura do 
::canta-ato - 

13 2.1 - Apresentar çieclaraçào, em papel timbrado, firmada por 
representante legal da empresa, de que POSSUI ofxcmas e logas 

autorxzaaías/credencuzdas conforme exsgêncxa do xtem 372 do ,Ànexu 

Vil - Projeto Bászco/Termo de Referêncza 
8 2 ~ A contratada deverá ¡mplanâar sen¡ qualquer ônus para a PPM 

no prazo mámmo de 15 (qumze) :has É a assnnatura do 
:nstrumento contratual, o sistema mformanzacio de gerencmmento de 

ÕRdOS de gestão de 1nanutenção prevent-tva e corretwa de frota de 

veiculos da Contratante f ) 

w 
z/ 

,É 
má? / 
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20 Logo, não há que se falar em vxolaçâo aos pnncxpios 

LÚRSNMCEO'IIdSS, e muxto menos, da não extsbêncna de ;usufrcatrua para a esbpulação de 
emgênuah da ampía rede credenciada. uma vez que, as especxfxações bem came as 

exzgêncnas cfou ¡ushficahvas foram dexradamente demonstradas no certame as Hs 70/71, 
tendo por base, a eshmahva de gasto médzo dos ulhmos Ori (quatro) anos 

21 .àdemaxs, não há TESÍTIÇÊO à partuczpaçãc, uma vez que, o prazo 
pa ra credenctar a rede de estabeíecamentns será de 30 (has, e para a unplantação do sistema e 

após a assmatura do contrato, o prazo será de 15 (has Logo, as exagêncms edxtalíctas 
vulcuíaní a todos, sem exceção, portanto, conforme ;á supramencionado, não "há afronta aos 
prznrqazcus da íegaháade, compentvuzldade. unpessoaiadade, morahdade 9150110111121 

EXÍGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

22 Com retenção às exzgênaas de quahfxcação técnzca, msta 
mencionar' que a nunca quahfmação recruta exagrda fo: o ATESTADO DE CAPACIDADE 
"I'f'¡(Í\E!C.=T\ nstande tal exxgêncea de acordo com os preceitos da le¡ n” 3666/93, senão 

xqamas 
Art 27 Para: :z ímbzíztaçzío nas licitações mgzr-sc-â dos nztcressndoea, 

erdusxzxanaerzre, Líacunxeuñaajão reiahva n 

f J 

H - ¡JHHÍJÍCHÇÕG recruta, 

Art 30 A documentação reimfma n quahjímçãa Emma¡ ãmutar-se-á a 

í J 

H - cnmgmncvação da' apizzlão para desmnpeniso de atmdmie pcrbnentc a' 

cmnpairzsei em caracâerrs naus, quanttdades e prazos con: o objeto da Jrctêaçãa, 

.v :main-ação das nastalnçãcs e do npareIhamvnf-t) e da pes-Soil¡ ¡ecmco adequados 

e aírspoartvez:: para :r reaízzação do nbjefo da trcrmção, bem conw da 

quaizfiraçzío de cada um dos membros da Equipe' tecmca que se 

responsabxizzara pelas trabalhos, 

23 Portanto, não há que se falar que a exxgêncna de .mero atestado 

de capacuiandae mesma Fere aos precettos legaus pertmentes, e muxto menos, que há restnçào 

no premente* PFÚCPÕEITIPHÍO hcztatóno 

DOS 'VALORES DAS PE 'AS E DDS SERVI "OS MECÂNICOS  
24 Com relação a este queshonanxento, nota-se que a pretensão da 

mlpugnaiíât" mesma ¡uruspera, Luna vez que, em analise ao edztal, vernfncevse a exzstêncu¡ de 

ÀZÍ¡ / 
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r 

ezshpulagasei: ;apenas das taxas adnnnxstratwas, conclumdo peiia afronta ao pnnczplo da 

ercnomzcscíaçire 

'25 inata mencionar que a modahcâade do certame é totalmente 
monadora, o que ¡ustmca com plausxbüxciade, a não observâncta da adnumstraçâo na 
Cümpíâfiigãi"? ;vara o crsterto de ¡ulgamüntcx cienommadc no Modem de :vianutenção da Frota, 

rÃIÊÍÉStÉHÍcILÍiF. ;zela SeÀcret-arxa de Estado de Planegamento de Mmas Geraxs de ' &imor Descanio 
íiesxskteazxtse . :mundo taxa de ;adnzmzstraxção e descontos sobre o 'vaior das peças e servxços 

26 Portanto, com relação a este quesnonamento, cmgmdo-se ao 

püflClplxñ da eccmumxczaiade, pugna peia necessidade de revogação do certame, para que esta 
numzcxpaluaiade possa enquadrar o processo no 'novo modelo de Gestão de Pdanzttenção da 

Frota, crmíorme apresentado pela Secretaria de Estado de Pãanegamento de Mmas Geraas - 
SEPÉ_ M; no agua? mcluszve, fm baseado o presente parecer, dzsponível no encíereççv 

eãosfrómcçs [um f f um v: ESLOHLIOQESÍRO p: gov br/arquxvos/ Fde/2015/CONS.ADf 094 Quartemzacag_ 
da ?Vianuíoncao da Frota de Vc-.xcuios Oficmxs pdf 

27 Desta maneua, deve a Admuustração Municipal, mumndo-se 
do prmcxpnmn da auto-tutela, rever sem; própnos atas, promovendo a revogação do eerkame 
para posãuncn' adcàquação do edxtal nos puntos necessárws (mens 24/26 deste parecer), 

mechantc .a ¡namfirslação da autondade cempetente sobre a conventêncm e oportunxdaníe, 

para 21mm' ufeuvauêadc do tnstrumento, e no estate atendimento do ¡nteresse púbhco 

ill - CONCLUSÀO 

Ante a exposto, GPINO pela promoção de revogação do certame em 
dsscussàu, após; ser reahzada uma mmucwsa anáhse dos :tens questwnadas, desde que 
fundamentada e autonzadg pela autoridade competente e operada a sua  

É a manifestação, S M IJ 

  
?mas de 3131135 .- MC, de Agustu :ie 2016 

- LÊ_ 

]ULIET.fAYARE IDA MORIM 
ProcTradorad Mumcipm 

Mat 24 9 x . 
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Processo n° 

Relator 
Natureza 
Junsdrcronado 

Mrmstenü 

Puboco 
1 Folha n” 

KJ 
TADO DE MINAS GERAIS 

MINISTERIO PUBLlCO oe CONTAS D0 ES   
958264i1015 Conselherro Subsututo Harmlton Coelho ¡o! 

Denüncra _ 
Mumcrpro de Guanhaes 

Excelentrssrmo Senhor Conselherro Relator, 

Tratam os presentes autos de Denuncia, apresentada pela emPT953 CÚTÉBTÚÊ¡ ¡tabrrana de Pneus Ltda , em face do Processo Lrcntatono n 054/2015, "E930 

Presencral n 027/1015 - Reg1stro de Preços, “upo menor_ PFEÇO 9101333» 

deflagrada pelo mumcrpm de Guanhães, destmado a controtaçao de serwço de 
rmpiantação e operação de gerenciamento da frota de verculos e maquinas a 

Prefeztura Munrcrpal de Guanhães/MG por; mero de sistema Informatizado, com 
uoiazação de tecnotogro de cartão eletromco, para manutençao preventiva e 

corretora da frota mumcrpaí" o denuncrante ategou que o modelo de contrataçao prevasto 
na medrda em que o serviço 
at1v1dades de fornecrmento 

mesmo pneus e 
tars 
por 

Em breve smtese, 
no edrtal sena restrmvo a ampla competrtrvrdade, 
de gerenmamento de frota de velculos abrangena 
de peças, componentes, acessorms, matenars e ate 
combustwers Assrm, muitas empresas que podenam oferecer 
mercadorraslservuços, lsoladamente, estanam exclurclas do certame, 

estarem eles agrupados no servrço de gerencramento de frota 
Ademars, o denunczante sustentou que o srstema de gerencramento de frota 
perrmtma a Admrmstração a escolha de marcas, o que desrespertana o pnncrpao 

da rmpessoatrdade 
Em face disso, o denunclante plerteou a suspensão hmrnar do 
hcrtatorro, bem como a sua anotação ao fmal do processo 

A denuncra vezo acompanhada da documentação 1nstrutona def 07/63 

O Conseiherro-Presadente recebeu a denuncra a f 66 

procedrmento 

As f68¡?3, drante constatação de rlegahdades em um 

l/ 
É Pagina í de 2 ¡›¡  \_%' J 
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sumana, o Conselhetro-Retator determmou a suspensão cautelar do pregão 
presencwal sob anaínse Ta! decisão fo; devtdamente referenciada pata Pmneara 

Câmara (í 84) a Em segunda o munucspao de Guanhães comprovou o cumpnmento da ordem do 
Tnbonaí de Contas, acostando aos autos copta da pubhcaçào da suspensao do 

certame (f 85H36) 9 O Setor Tecmco elaborou ananse as f 88191, apontando, em suma, os segumtes 

vtcaos no procechmento ttcnzatorao a) dwergêocaa no crsteno de juígamento e classthcação das propostas, 

b) ausêncta de prevwsào de custos, c) exigência trregular de OÍICIDBS credenctadas na região metropohtana de 

São Paulo (mc) 
1o Na sequence., v1eram os autos ao Mtmsterto Pubhco de Contas para 

mantfestação preltmmar, nos termos do 53° do art 61 do Regimento Interno do 

Tnbunat de Contas, que dispõe que 
§ 3° Nos processos de flscaltzação de concursos pubhcos e naqueles 

ongmados de denunmas e representaçoes, sera dada oportunidade de 
manifestação prehmnnar ao Mintsterto Pubhco junto ao Tnbunal, antes 

da cwtacão, na qual, querendo, podera apresentar apontamentos 
complementares as Irregulandades ¡ndacadas pela unidade tecnica do 

Tnbunaí (gnfo nosso) 
11 No caso em anahse, o Parquet entende não ser necessano apresentar 

apontamentos compíementares ao exame da Coordenadona de Analise de 
Edztaes de Lacxtaçao, devendo ser determtnada a atação dos Interessados, em 
observância ao contradatorto e a ampla defesa, nos termos do art 5°, LV, da 

(R188 e do art 187, do RITCEMG 
E f - u' m ace do exposto, requer o Mtmsteno Pubiaco de Contas a ::Itaçao do Sr 

Geraldo Jose Peretra, Prefeúo de Guanhães e da Sr a Luana-ne Marttns de Pauta 

P 

regoerra, para que se defendem quanto aos fatos tratados nos presentes autos 

E o parecer 
Beto Honzonte, 28 de setembro de 2015 

Glaydson Santo Sopram Massana \ 
Procurador do Mlmsterao Pubhco de Contas 

éâssmado «hgstalmente e disponivel no SGA?)  N 
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MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ?anamne- 

_m_ _bm-u_ 

Processo n° 958264/2015 Relator Conselhetro Substrtuto Hamrlton Coelho 

Natureza Denuncia 
Junsdtcxonado Município de Guanhães 

Excelentrssnmo Senhor Conselheuro Relator, 

1 7x?” ' 

“KN Pagu-saída?  ' 

Tratam os presentes autos de Denuncia, apresentada peía empresa Comercral 
Itabrrana de Pneus Ltda , em face do Processo Lrcttatono n 054/2015, Pregao 
Presencral n 027/2015 ~ Registro de Preços, upo menor_ preço global, 
deflagrado pelo mumcspro de Guanhães, destmado "o contrataçao de serviço de 

amp/cotação e operação de gerencramento da frota de vercuios e maquinas da 

Prefertura Municipe¡ de Guanhães/MG por mero de srstemo informatizado, com 
uf/UZGÇÕO de tecnologra de cartão eietrônzco, para manutenção preventwa e 

corretwo do frota mumcrpai" 
Em breve szntese, o denuncrante alegou que o modelo de contratação prevasto 

no edstaí sena restntlvo a ampla competrtavrdade, na medrda em que o serviço 
de gerenaamento de frota de venculos abrangena atwrdades de fornemmento 
de peças, componentes, acessonos. matenass e ate mesmo pneus e 
combustíveis Assim, rnwtas empresas que podenam oferecer tals 
mercadonas/servrços, rsoiadamente, estanam exclurdas do certame, por 

estarem eles agrupados no servrço de gerencIamento de frota 
Ademazg-o denuncrante sustentou que o s1stema de gerencramento de frota 
permm na a Adrmmstraçao a escolha de marcas, o que desrespextana o pnnapno 

da ¡mpessoahdade Em face chsso, o denunmante pletteou a suspensão írrnmar do procedrmento 

trcrtatorao, bem como a sua anulaçao ao fanal do processo 

A denuncra veto acompanhada da documentação znstrutorra de f 07/63 

O Conselhezro-Presrdente recebeu a denuncla a f 66 
As f 68/73, daante da constatação de rlegaitdades, em um JUIZ!) de cogntção 
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surnana, o Consethewo-Relator determinou a suspensão cautelar do pregão 
presencia¡ sob anahse Taí deasâo fo! devtdamente referendada peta Pnmetra 

Câmara (f 84) 
Em seguada, o mumczpzo de Guanhães comprovou o cumprimento da ordem do 
Tnbunaí de Contas, acostando aos autos copza da publicação da suspensão do 

certame (f 85/86) 
O Setor Tecmco elaborou analise as f 88191, apontando, 
VIGOS no procedlmento iacxtatóno 

em suma, 05 segmntes 

a) dhrergéncta no cnteno de Jutgamento e classificação das propostas, 

b) ausêncra de previsão de custos, 

c) exlgêncxa :rregutar de ofmnas credencaadas na regtão metropolttana de 

São Pauto (Sac) 

Na sequência, vteram os autos ao Mtmsteno Pubhco de Contas, que, em 
mantfestacão prehmmar, opmou pela citação do Sr Geraldo José Pere1ra. 
Prefeuo de Guanhães, e da Sr “ Lume-ne Martms de Pauta, Pregoenra, para que 
se defendessem quanto aos fatos tratados nos presentes autos (f 92) 

Dewdameote cxtados, o Prefe1to Munrczpal se mamfestou as f 100/101 

A Umdade Tecnica, na anahse de f 104/111, tendo em v1sta as trreguíandades 

constantes do Pregão, opmou por sua anutação 
Fmakmente, vieram os autos ao Mtmsteno Pubhco de Contas para parecer 

conclustvo 

FUNDAMENTAÇÃO 

1- Da extensão do objeto do certame 

A respeno do tema, alega o Denunczante a existência de zrreguíandade no 
ometo do Processo Lrcxtatono n 054l2015, Pregão Presenual n 027/2015 - 

Reg1stro de Precos 

Em breve smtese, alegou que o modelo de contratação prevrsto no edutal sena 
FESIHÍIVO a ampla COYHPEKIIIVIÕaÓE, na medida em que o serviço de 
gerenciamento de frota de ve-¡culos abrangena atwrdades de forneamento de 
peças. componentes, acessonos, matenaas e ate mesmo pneus e combustweas 
AsSIm, muuas empresas que poderiam oferecer 'cars mercadonasfservuços, 
asoladamente, estanam excíutdas do certame, por estarem eles agrupados no 

semço de gerencramento de frota 

vivi KW. t \f/l/ 
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MiNlSTERiô PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

16 O Edital. no item 2 1, define como objeto do procedimento iicitatorio 

2 1 Registro de Preços para contratação do servico de implantação e operação de 
gerenciamento da frota de veiculos e maquina da Prefeitura Municipal de 
Guanhães/ MG por meio de sistema informatizado, com utihzação de tecnologia 
do cartão eletrônico. para manutenção preventiva e corretiva da frota municipal 

1? A respeito do objeto, a Lei de Licitações ii° 8 666/93 prevê a necessidade de 

sua precisão 

Art 14 Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto 
e indicação dos recursos orçamentarios para seu pagamento, sob pena de 

nulidade do ato e responsabilidade de quem the tiver dado causa 

C l 

Art 38 O procedimento da licitação sera iniciado com a abertura de processo 
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerada, contendo a 

autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso proprio 

para a despesa. e ao qual serão juntados oportunamente 

l 3 

Art 40 O edita! contera no preâmbulo o numero de ordem em serie anual, o 
nome da repartição interessada e de seu setor. a modalidade o regime de 
execução e o tipo da licitação. a menção de que sera regida poi' esta Lei, o local 

dia e horta para recebimento da documentação e proposta bem como para inicio 
da abertura dos enxelopes, e indioara obrigatoriamente o seguinte 

I» objeto da licitação em descrição sucinta e clara, 

1B Ainda a respeito do objeto a Lei n° i0 520/2002 assim dispõe 

Art 3° A fase preparatona do pregão observam o seguinte 

il - a definição do objeto devera ser precisa suficiente e clara iedadas 

espectñoações que, por excessivas. irrelevantes ou desnecessanas !emitem a 

competição. 

t9 Da leitura dos mencionados dispositivos infere-se a necessidade da correta 
determinação do objeto a ser licitado Tal postura afasta eventuais duvidas, 
questionamentos por parte dos licitantes, debates com a Administração, 
irregularidades e demora na celebração do contrato administrativo 

2o Nesse sentido, e de extrema importância a definição do objeto, que deve 
traduzir a real necessidade do Poder Publico, com todos os detalhes relevantes 

21 No entanto, no edital em anatise, foram agrupadas diversas atividades, não 
necessariamente congruentes, dificultando a participação de empresas menores 

@e QQ( 
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ou que se destmern a um fim especrfrco Isso porque uma empresa de pneus 
não costuma prestar semços de manutenção eletrica, por exempio 

Nesse caso, melhor sena o desmembramento do objeto em Itens menores Taí 
mechda arnphana a partzmpação e buscana uma proposta mais concreta, uma 
vez que com tantos servrços a serem prestados, não se pode aferir ao certo o 
custo exato de cada um 

A Le¡ de tmtações prevê tal subdmsão 

An i5 As compras sempre que posssvei, deverão 

1V » ser subdmdrdas em tantas parcelas quantas necessarias para aproveitar as 

peculzanoades do mercado, usanóo eoonomacudade, 

i 3 

An 23 As modahdades de !mutação a que se referem os ¡nossos! a lil do amgo 
antenor serão determinadas em função dos seguintes Irmates, tendo em \asta o 

valor estrmado da contratação 

§ 19 As obras semços e compras efetuadas peâa Admsmstração serão dmdndas 
em tantas parceãas quantas se comprovarem tecnica e economrcamente uáxeas. 

procedendo-se a hcrtação com ustas ao melhor aproveitamento dos recursos 
dtsponwers no mercado e a arnplzaçâo da competrtlwdade sem perda da economia 
de escaia ;Redação dada pela Le¡ n” 8 88g de 1995¡ 

Por frm, murto embora tenha o Preferto Munrcrpal, em sua defesa, aíegado a 

redução de custos como ;Ltstrftcatava do objeto, não se pode afenr se houve real 
redução, tampouco que a alegada melhona e eftcrêncza da gestão foram 

alcançadas 
Dessa maneira, entende o Mamsterao Pubhco pela ¡rregutandaoe na defrmção do 

objeto 

II- Da davergêncra no crateno de Julgamento e classificação das pro postas 

No tocante a esse Item, o Conselhearo Relator constatou, as f68/73, a 
remcrdêncta da ¡rreguiandade observada na Denuncia 952 317, de mesmo 

ometo, revogada pelo Mumcrpro 

No preàmbuto do edatal, rnforma-se que o ;ulgamento das propostas e do trpo 
"menor preço global”. assrm como no Item 11 1 (f t6 e 23) O modelo de 
proposta cornercrat (f 34), por sua vez, rndrca o Julgamento pela menor taxa 
admnnstratava 

Desse modo, e ev1dente a dwergêncra entre ctatrsutas edltahcras, a qual deixou 
de ser sanada pelo gestor 

*tàg , , 
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H1- 9a ausêncla de prevusão de custos 

29 No Edwtal em comento, :nfere-se que não ha DTEVISãO do valor dos faturamentos 
reíatavos a aqumção de combustweus e a prestação de sennços de manutenção a 
serem apurados ao longo da execução contratual mês a mês, não ha referênaa 
segura para calcuio, sendo ¡nvaavel venfacar a economacudade da contratação 

3o Conforme apontado peío Conseíhetro Relator nos autos n ° 952 317 e nos autos 

958 264 (f 69/70) 
Vega-se que, caso o vetor estimado, R$22 000 000,00 (dons milhões de reaas) 

corresponda a !axa de admmzstração do somaíono dos abastecumentos e semços 
de oñctne dos cerca de 80 veicuíos drscnmmados no edita!, em percentual 
?HDOÍCÊICO de 5%, tals daspéndaos alcançanam ao fungo de um ano, a soma de 
R$40 000 000 O0 (quarenta mnihões de reais), supenor à metade da despesa total 
do Munscnpao de Guanhães prevcsta para 2014 (R$70 190 251,16), conforme 
dados íomecndos ua SJCOM 

31 Tal apontamento tambem fo1 fe1to na Denuncia 952 317, motwo pelo qual o 
Mtmsteno Pubhco entende que perstste a ¡rregutarzdade 

IV - Emgêncla Irregular de chamas credenciadas na região metropohtana de São 

Pauio 

32 Na Denuncia de n° 952 317 fo: consnderada desarrazoada a exrgêncaa de alto 
numero de credencxados fora do munacíplo, da sede do orgão lacitante e da 
regzâo adjacente, por ¡mpücar restnção a ampla competxtwmdade 

33 Ja nos autos em anahse, znfere-se que o Termo de Referência (f 53) retnoduu na 
¡rreguiandade ao ex1gur a apresentação da rotação de, no mammo, 5 OÍICEHBS/ 
auto peças na ctdade da hcatante e 20 ofacmasi autos peças na regzão 

metropohtana de São Pauío 

34 Não tendo o Prefe1to Mumcupal comprovado a necesswfade de 20 oftctnas na 

região metropolitana de São Pauío, tampouco o quão senam essas eventums 
ofzcmas comentadas uttuzadas, a wregutandade subs1ste 

N» Da tentatwa de evasão do controle externo por ocasaão da anulação do 
Pregão Presenczai n° 02312015 e deflagração do Pregão Presenaal n” 
0271201 5 

35 Nos autos do processo n° 952.317, o Mumupzo de Guanhães promoveu o Pregão 
z 

z 
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Presencial n” 023/2015, cuio objeto consistia no registro de preços para 
contratação do serviço de implantação e operação de gerenciamento cia frota 
de veiculos e maquinas da prefeitura por meio de sistema informatizado, com 
utilização de tecnologia de cartão eletrônico, para manutenção preventiva e 
corretiva de veiculos e maquinas, incluindo o fornecimento de peças, 

componentes, acessorios, materiais, lavagem comum, geral e de motor, 
transporte suspenso por guinchamento, combustiveis e fornecimento de pneus 

Tendo em vista que o edital do aludido certame apresentava uma serie de 
claosulas restritivas da competitividade, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, 
mediante previa provocação da empresa Prime Consultoria e Assessoria 
Empresarial Lidas, determinou a suspensão cautelar do procedimento 
licitatorio 
Em face da medida acautelatoria proferida, o municipio de Guanhães promoveu 
a revogação do Pregão Presencial n° 023/2015 

Ato continuo, deflagrou novo procedimento licitatorio Pregão Presencial n° 
027/2015, CUJD obieto era semelhante ao do certame anulado 

Curiosamente, porém, deixou de encamanhar o novo ato convocatório para 
exame do Tribunal de Contas, que apenas tomou ciência da nova concorrência e 
determinou a sua suspensão cautelar em virtude de denuncia apresentada pela 
empresa Comercial ltabirana de Pneus Ltda 
E facil visualizar que o municipio de Guanhães interitava, mediante tal 
procedimento, fugir do controle externo desempenhado pelo Tribunal de 
Contas Esse proposito restou especialmente claro pelo fato de que, ao publicar 
o edital do Pregão Presencial n° 27/2015, o municipio inseriu no edital diversas 
das ilegalidades analisadas na Denuncia n 952 317 e deixou de remete-lo a 

Corte de Contas 

A toda evidência, portanto, restou configurada a sonegação de informação 
necessaria ao controle externo 
saliente-se, ainda, que o fato de o Pregão Presencial n” 023/2015 ter sido 
revogado e sucedido pelo Pregão Presencial n° 027/2015, analisada nos 
presentes autos, não elide a irregularidade, porquanto o intento do gestor 
municipal de esquivar-se do controle externo apenas não obteve êxito por 
motivos alheios a sua vontade 

Desse modo, o Ministerio Publico de Contas entende que, no presente caso, e 
cabivel a aplicação de multa ao gestor municipal, uma vez que, como dito, 
restou configurada a sonegação de informação necessaria ao controle externo, 
sendo aplicavel o art 85, V, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (LC n 
102/2008) 
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CONCLUSÃO 

44 Em face do exposto, por serem as ¡rregutandades auma anatlsadas as mesmas 
da Denuncza n° 952 3T/ e não ter o Prefemto Municipal apresentado fato 
modzñcauvo das mesmas, entende o Mmasteno Pubhco pela necessldade de 
anuiação do Processo uatatono n 054/2015, Pregão Presenaai n 027/2015 

45 Conclw, amda, que deve ser apêtcada multa pessoai, no valor de R$15 000,00 
(quanze rmt rea1s), ao Prefeno Mumclpal de Guanhães, uma vez que restou 
conñgurada a sonegação de 1nformação necessána ao controle externo, bem 
como a tentatwa de evasão da atwrdade fzscahzatona desenvoivnda pelo 
Tnbunal de Contas (art 85, V, LC n 10212008) 

45 E o parecer 

Belo Honzonte/MG, 11 de março de 2036 

Giaydson Santo Sopram Massarta 
Prccurador do Mmnsteno Pubhco de Contas 

í Documento assmado dagltalrnente ::hspomvel no SGA?) 
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Dmno Oficial de Contas .-' Tnbunznl d:: Contas do listado d:: Manim Gemas 

975394. .laclra Bcnlo [mas GaraJaL: 

MPTC Nlarcalra¡ Bar-cuco 

975696. Cílaudua Eleonora Nunes .Azevedo 

MPTC lvlarcuinna Barenco 

PFZNSÕIHÍS 

INSTITUTO DF. PREVIDENCLX DOS 
SERVIDORES DO ESTADO MG 

892989. concodxda a Salete da Penha Raanos, 

bcnellc:u1'1o(a)(s] de .lose ?víamos Ramos 

MPTC Elke Moura 

894121. concertos; a Nlvaldo Farta, bCIICÍÍCIaTIOÍHKS) 

de Mana Rca-gm:: Rodngucs Fan-a 

:WIPTC Eli-u: Moura 

895444, concednda e: Ncmmar Borges de Castro, 

bcneñczanoüsxs) de Mana ,áparecrda Quadros Borges 

PHFFC Elke Moura 

922373, oonccdnda a Sebastlana dc Sousa Ohverra, 

hcnoñc1ar¡o(:1)(s)clc Vs-*slson Augusto Élras  PTC Elke Moura 

92.3025, crmcodrda a Neusa Salvem¡ de Souza das 

Novos, beneñc1ar1o(a)(s) dc Lu:: Edmundo das Neves 

MPTC Elke Moura 

923041, concedula a Mana de Jesus Lanharos 
ãqontcnclc, bcneflcaaruolzaàls) de Joaqunn Bernardo 

Conrara 

MPTC 'Elke Moura 

923139, concedxdn o Emma da Snlva Souza, 

bcncñc1ano(2n(s) dc Joao Ramos de Souza 

MPTC Eike Moura 

923334, concedida a Jose Mafra de Abreu, 

bcncñcsaraomxs) dc Mana Aparccrda Sevcnano 

;Xbreu 

MPT C Eike lvloura 

923483, conccduda a .ãosc Prmentcl, bcncñcsarnomxs) 

do lvlarza Mayara Plmemel 

MPTC Eike Moura 

923649, conccduia a Dahla de Matos Diana de 

Azevedo Mota e outros. bcncño1ano(_a)(s) de 

Aparecrda de Matos Tercerro Dnana 

hiPTC Elke Moura 

923744, concedrda a Mana Luma Machado Pxres, 

beneñcraraofaMs) de Mauracro Lessa 

MPTC Elke Moura 

DECISÃO Dater-tomado o reg1stro dos atos 
conccssonos de aposentana e pensão, nos termos dos 

votos do Relator 

PAUTA _DA SESSÃO DE 24 DE MAIO DE 201o 
CONSELHEIRO SUBSTITUTO HAMILTON 

COELHO 

958264, DENÚNCIA, Prefcrtura Mumcapal de 

Guanhães, 201 5 

Partes). Geraldo 'Jose Perozra, Lucnlenc Martins de 

Paula 

Prncuradorus) Lan- Mamas 
OAB/MG 118266 

MPTC Glaydson Massarta 

Bueno .íumor - 

DECISÃO julgada parcralmcntc procedente a 

denuncia e aplicadas multas ao Senhor Geraldo Jose 
Pereara e a Senhora Luctlene Martins de Paula, em face 

das ¡legahdades dlscnmmadas nas letras “a” e "b", 
com determinação ao Senhor Geraldo Jose Pererra de 

comprovação da anulação do Pregão Presencial n” 
0270015, por mero do BHVEO do prova da pubhcação 
do respectwo ato ao Trtbunal, no prazo dc 10 (dez) 

daas, sob pena dc aphcação de multa, com 

recomendação ao responsavel e postcnor 
arqulvamento dos autos, nos tennos da proposta de 

voto do Relator 

772323, INSPEÇÃO ORDENARIA, Prefmtura 

Munrcrpal de Pltangm, 2007 

Parte(s) Evandro Rocha Mendes 
Procuradodes) Mana Andreza Lemos - OABfMCS 
098421. Sebastiana do Carmo Braz de Souza - 

OAB/MG 078985 

MPTC Marcilio Barenco 

Vlsta ao Conselherro Claucho Torrão 
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oeNtrNclsx N. 958264 ções** ”*e"ç_ 
e U 'ã 

Denuncaante ComerctaI Itabnrana de Pneus Ltda - EPP  'à  
Procedêncra Prefentura Mumcepaâ de Ciuanhães 99,0 ic? 
flxerczcno 20i5 'Jrogwa se* 

Responsaveis Geraldo Jose Pereira, Isucslene Martms de Paula 

Procuradodes) Lazr Marinas Bueno Junaor - OABfMCj I 18266 

MPTC Gleydson Santo Sopram Massana 
ilEío-ATOR (JONSELIIEIRO SLJBSTFFÉOJTO HAMILTON COELHO 

EMENTA 
DENLNCIA FJRECiÃO PRESENCIAL CRÇTFERIOS RESTRITIVOS A PARTICIPAÇÃO DE 
INTERESSADOS NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO LICFFADO DIVERGÊNCIA NO 

CÍRITERICJ DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS AUSÊNCIA DE 
PREVTSIÍO DE CLSTOS SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO CFFAÇÃC) DOS 

IÉESPONSAVEIS IRREGULARIDADELS PRINCÍPIO DA ESONOMIA E DA AMPLA 
CC)MPfí'I'lTE\fIDA.DE DENÚNCIA PARCIALMENITE PROCEDENTE APLICAÇÃO DE 

MULÍIAS AOS REÍSPONSAVEIS DETERMINAÇÕES RECOMENDAÇÕES ARQUIVAMENTO 

de contratação, dentro dos limites legais, deveu] 

a vantajosrdade para a Admzmstração e a 

al de preservação do :nero ambreme_ nos 
° 8 666J93 

í - Os gestores para a escoíha da melhor 'Forma 

resguardar a Isonomsa eníre os Iaottantes, 
sustentabnhclade, a 'fim do cumprir seu dever constltucion 
termos do art 225 da Conststunção da Repubinca e do ari 3° da Le¡ n 

2 - Destaque-se que a vantajosndade envolve tanto o custo a ser arcado peta Admamstração quanto 

a ¡Jrestação a ser executada pelo panrcuiar, numa relação de custo-beneñcao Assim, eia deve ser 

examznada segundo dwersos aspectos alem do econõmrco 
3 ~ 'Pão ¡nrportante quanto atender a especnñca ¡mecessrdade da Adrmmstração que venha a motwar 
a abertura de proeednnento Elcntatono e, com o advento da Le¡ n ° E2 349:* 10, buscar 
sustentahaãrdacie nas contratações de governo, esta voltada para a geração de emprego, aumento da 

renda, e, sobreiudo: redução de unpaotos ncgauvos com o fim de preservar o meio ambnente 

bhco dar ereto/made amhlental (an 3° da Lc¡ n ° 8666193) as 

contratações publicas, em respeito ao prmclpro da proteção ao mexo ambzente, :nseno no art 225 

da COEISULUIÇÉO do Brasil Portanto, prtvrlegsar bens fabricados e servrços prestados com base em 

gbarâmetros cgue mmnmzean danos ambrerulaus, exagando, por exemplo, a Iognstrca reversa prevasta 
no ¡srcaso lí! do an. 33 da Le¡ n ° 12 305MB, e respentar a Conststunção, as normas ¡ruternacrormars 

rauíícaclas e demais IEIS de proteção ambrental, conlelnplando, dessa forma. Interesse publnco 

prnmano 

4 - É dever Eegai do gestor p:: 

e anexar pesqulsa e plannâhas de preços unuanos ao 
do, a obngarorzedade de drsporunbnlszação de :ass 

de apuração da economaeldade das propostas e 

contratos As pianrlhas em Lutostão são ¡enpresczradaveus para a adequada Iormulação das 
propostas, sendo obngatona a. sua elaboração na fàse Interna do prooedunento, sob pena de 

rostnção a competmvrdade do certame e ao efeuvo controie sobre os gastos pubiacos 

NOÍPAS *FAQUIGRAFICAS 
15” Sessão Ordmarla da Pnmerra Câmara - 24/05/2016 

CONSEI..HIZIP.(Í) SLEBSTIIIFTO HAMlIJFON COELHO 

5 ~ Não ha consenso sobre a raeoessrdade de s 

msirurzncnlo consrocatorno E, pacrñca, conto 
¡n-fonnações aos orgãos de eontroie para ñns 
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"Eratani os presentes autos de denuncia, com pedido de liminar, formuiada por Comerefag!  
Etabsrariia de Pneus; Ltda  EPP, em face do Processo LÁCEIHIOTIQ) n° 05489153 Pregão “um  
Preseiiciaâ n** 0273201 S, da Prefeitura Municipe-ii de Guanhães, tendo como objeto o ' registro 
de Preços para contratação do serviço de implantação e operação de gerenciamento da frota 
de veiculos e maquinas da Prefeitura Municipal de (EUzmhãeSJNiCJ por meio de sistema 

infzirniiiiizatiii". E i6 
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A deniiiieiante adega, em smtese, que, no edita¡ de fls 15/63, foram fixados criterios 
desarraxoados para seieção da proposta mais vantajosa, que restringiriam a partrcipação de 

interessados no certame, por haver sido unificada a comercialização de produtos e serviços 

em uma unica empresa de gerenciamento 

Reeehida. a denuncia 'foi distribuido a :vinha relatoria, f¡ 67 

Em ciespaeho de Hs 68373, determinei a suspensão do Processo LECEÍHÍOFiU n° 05422055, 

Pregão Presencial n° 027/2015, decisão referenciada pela Primeira Câmara na sessão realizada 
no dra 23'85"15. H 84 Os responsaveis acostaram aos autos cópia do comprovante de 

puhiicação da suspensão, ñ:: 85.536 

Em estudo iniciei, Hs 88/90, o orgão tecnico, acusando a presença de irregularidades no editei 
do processo Iieitatorio, opinou peia citação do então Prefeito, Sr Cieraido Jose Pereira, e da 

Pregoeiro. Sr” Luciene ivíartins de Pauta, para o exercicio do direito de defesa 

O :VÍIHESIETEG Publico junto ao Tribunal de Contas, em manifestação preliminar, fl 9?., 

corroborou a recomendação da unidade técnica de citação dos responsaveis 

Devidamente CJÉHLÍOS., somente o Prefeito se manifestou, Hs IOOJIOI: o que enseiou nova 

aprectação pela unidade tecnica, Hs 10451 11 

f.) .Iwrqucer opinou pela procedência da denuncia e apiicação de multa pessoal ao Prefeito, 
"iinizi vez que restou configurada E1 sonegação de informação rtecessarizi ao cemirolc exicint) . 

Hs l i3?! 19 

E o breve relatorio 

[l ~ FI_ENDA2VI1CNT.AÇ.Ã(.) 

Passo a apreciar as irreguiarsdades apontadas na denuncia de !És (M106 c nas munifestzições da 

unidade tecnica e do Ministerio Publico Junio ao Tribunal, coteiaiido-as com as razões de 

defesa e os (iociimeniosiuzitados aos autos 

1) ABSÊHCM de parcelamento do Objeü) ::citado 
A cienuncianie alega que houve restrição a participação de empresas que COlhBFClaÍtííílm 
pneus. peças e serviços. tendo em 'UISIB que o edital previa o agrupamento de todas as 

prestações em contrato unico, a ser eeiebradc) com empresa de gerenciamento 

A unidade tecnica e o Parque¡ subtinharam que a escolha da Administração deveria vii' 
acompanhada de estudo tecnico demonstrando a vantagosidade da forma de contratar eleita 

Nota~se que :não houve ioteamento do ObJCÉD. que congloba prestações marcadamente 
disparos, impossibiEitando-se a participação, por exemptci, de empresas que comercializam 
pneus, peças e serviços. conforme assinalado pela dentinciante, com redução do numero de 
concorrentes  
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Não .se encontra nos autos ;usuíícaisva Lecmca pàauslve] 

objeto, eoníígurarnio-se afronta ao chsposto nos ans 
8 (16111193 

'Ara 15 As compras, sempre que possnrel, deverão 

í. 'J 

IV-ser sahdnndàdas em lamas parceãas quantas nccessaraas para ararovezlar as 

;>cc11í1a1:d:1e1es :io mercado, \risnnclo ee11n111111cak11ie' 

21311": 23 As naodahdades de hcnação a que se referem os 11101503 1 a 111 do arugo an1er1or 
serão deteramnadas em função dos scguames iamnes, 11311110 em vista o valor ::somado da 

contraãaçíão 

f. 1 

«T5 1" As obras, serwços e compras eíemadas pel-a Admunstração .serão dsvtd1das em tantas 
oarcelas quantas se comprovarmn lcemca e econommamente vnavezs. procedendúúe a 

âscnaçãr; com v1s1as ao n1e1hc1r aproveumnento dos recursos dasponwess no mercado e a 

amphação da compotmxndade sem perda da economaa de estam 
§ 2°' Na execução de obras e servuços e nas conrpras de bens, parceíadas nos 1611111221 do 

paragrafo anzenor, a cada etapa ou Comunic de etapas da obra, serviço ou compra, ha de 

corresponder iacztação d1stzn1za, preservada a nuodahdadc pertinente para a execução do 

oêajem em hcnação " 
O Prefeno, em suas razões de defesa, não se mamfestou acerca da comratação conglobaaate 

Assnn. concha) pela negahdade da opção 1n_¡us111'1cada da Admzmstração e acoiho o 
apontamenzo. uma vez 1121111023113 :nfração aos chsposnavos 1ega1s transcritos e provave1 

prejuszo a Acimmmtração e potencaaas 1nteressados, aphcando multa de R$1000,00 ao 
Prefeno (Eeraãdra Jose Peresra e de R$500,00 a Pregoeara Luc11ene Martms de Paula, da 

Prefestura ívãtznscnpai de Guanhães 

Recvnnendo nanda aos gestores que, nos propomos ed1ta1s hc-naloraos, para a escoiha da anelhor 

Forma de contratação. dentro dos hmues iegzus, resguardem a :sonomm entre os 111211211111351, a 

vanlajosndacie para a Admnmsrraçâo e a sustentabmdade. a fím de cuanprrr seu dever 
eons11u1c1ona1 de preservação do meu: ambaenle, nos termos cio art 225 da Cons111u1ção da 

Flepubhca e do art 3” da Le1n ° 8 666.193 

Destaque-se que a vanía1os1dade envotve tanto o custo a ser arcado pela Admamsiração 
quanto a prestação a ser executada pato parueufar, 11111113 relação de cusko-benefimo .Assam, 

eia deve ser examarwada segundo dnrersos aspectos alem do econórmco Nesse sent1do, icuona 

&Iarçzzl J usten 151 lho 
'A 111111111521111 ca1z1c1cr12a~se como a adequação e satisfação do Interesse coletwo po: vza 

da execução do contrato ( ) A nazuor vantagem apresenta-se quando a Admmasiração 
:assumo o dever de reaizzar a prestação menos onerosa e o partacuiar se obngar a reahzar 

:1 meêlzor e 1r1a1s eompêeia mutação* UUSTEN íihllrlílir), báarçal Cbnaenmnos a Le¡ de rlzcuaçõos e 

("ourmrns ,4111711111511-(1111195, ãS“eL11ção, São Paulo Dmleuca, 2012 113g 61; 

Não se faz a hcnação que se quer, mas aquela que a 1e1 11111103 como mass favoravel ao 

meresse da sociedade, e que, a teor do ordenamento v1gente, so pode ser a que propame 

sustentabahdade tambem no serv1ço publnco, cabendo a autorulade gestora esnmar os cuslos 
chreto e umdwem do bem ou atawdade ohJeto do contrato, levar em consideração. por cxmnplo, 
a poluação ammenlai por eie gerada, o consumo de energm por eie demandado, a despesa com 
a manutenção, a matem¡ pnma por ele ¡ncorporada na Imha de produção, que não deve ser 

pengosa ou nocsva a saude, os FCSEÓQOS poluentes por eie gerados no decorrer de sua wda 11111 

e no seu descarte. que não se 11111121: dc mão de obra 1nformal, escrava. 1111312111 ou condações 

de trabalho êcgalmente 1ndesejave1s, se ¡ncorprwra tecnologu: (me reduz 1mpac1o 'ambaentzri etc 

 

XÉEjiÊ/ÍÊXZQU. 

“qu, 
*S¡›ÀNÔQ, 4, 
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para a ausencaa de fragmentaçao (fo 
15. 1V, e 23, §§ 1° e 2° da Le1 11°”, 
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ÍCEMG “ea, 
'Pão importante quanto atender a especifica necessidade da Administração que venheê 

motivar a abertura de procedimento licitatorio e, com o advento da .Lei n ° 12 349/10, busàr 
' O 

sustentabilidade nas contratações de goi-terno, esta voltada para a geração de empregoíâioguoj wi** 
aumento da renda, e, sobretudo, redução de impactos negativos com o Ílm de preservar o 

meio ambiente 

E dever legal do gestor publico dar efetividade ambiental (art 3° da Lei n ° 8 666/93) as 

contratações publicas, em respeito ao principio da proteção ao meio ambiente. inserto no art 
225 da Constituição do Brasil Portanto, privilegiar bens fabricados e serviços prestados com 
base em parâmetros que minimizem danos ambientais, exigindo, por exemplo, a logistica 
reversa prevista no inciso lll do ari 33 da Lei n° '12 305110, e respeitar a Constituição, as 

:termas internacionais ratiñcadas e demais leis de proteção ambiental, contemplando, dessa 

forma, interesse publico primario 

2) Especificação de marea 
A deiiunciante alegou que a Administração estaria especificando a MARCA do produto', tl 
(13 

No despacho de fls 68/73, constatei, em JUEZO liminar, a inexistência da irregularidade 
zipontada. Lima vez que, no item 6, subitem Vl, alinea c”, do edital, ll 38, lia expressa 

previsão de aquisição de peças de outros fabricantes, desde que o “produto atenda os niveis de 

qualidade e aplicabilidade recomendados ou indicados pelo fabricante ou montadora do 

x-ieiciilo" 
(Zonsiderarido que não houve alterações quanto ao apontamento inicial e que o responsavel 
não se pronunciou sobre a irregularidade, ratiñco o despacho de fls 68/73 e Julgo 

improcedente a denuncia neste ponto . 

3) Divergêiicia no criterio de Julgamento e classificação das propostas e ausência de 

previsão de custos 
0 Prefeito alegou não possuir responsabilidade individual sobre os apontamentos em sua 

defesa de fls ¡GOHOÍ 

A unidade tecnica e o Parquet sustentaram que os responsaveis reincidiram na pratica da 

irregularidade, observada na Denuncia n ° 952 317, referente a divergência entre o criterio de 

_iulgamento e classificação das propostas ñxado na descrição do ObJCIO do edital (Fl 16) e 

porinenorizado no subitem 11 l (11 23), e aquele estabelecido no modelo de proposta 
comercial (Anexo l, ll 34) Trata-se de uma das Ocorrências que ensejarant a suspensão do 
Pregão Presencial n ° 02312015, promovido pela Prefeitura de Guanhães, com obieto idêntico 

ao do certame ora em analise 

Compulsando os autos, constata-se, de Fato. a reeorrência da irregularidade referente a 

divergência entre as clausulas editalieias Verifica-se a desarmonia entre o criterio de 

julgamento e a classificação das propostas, uma vez que no item l l l do edital, fl 23, adotou- 
se o menor pieço global". enquanto no modelo de proposta comercial, 11 34, indica-se o 

julgamento conforme a menor taxa administrativa Veriñca-se, assim, grave ofensa o 

disposição da Lei de Licitações e Contratos, a conferir 
"Art 41.] O edital conierii rio pi eãiinbulo o niimeio de oidem ein seiic anual, o nome da 

repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da 

licitação, a menção de que sera regida por esta Lei, o locaã, dia e hora para recebimento 
da documentação e proposta, bem como para inicio da abertura dos envelopes, e indieara, 

obrigatoriamente, o seguinte 

"x " 

É É 
t J 
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Vlê - crzterso para julgamento, com disposrções claras e paiameiaos í.>b¡C1l\-'0S ' ,934 É 
“ Wang. 

“lendo em vista que o responsavel não se manifestou sobre o apontamento, não vindo aos 

autos novos eíementos de convicção acerca da tmproprtedade, reitero a decisão linainar, por 
seus propi-:os ttindarneiitos, e Julgo procedente a denuncia, apltcando multa de RSl 000,00 ao 
Profano (Êeraldo .lose Pereira c de R$500,00 a Pregoeira Lucilene Martins de Paula, da 

Prefeitura Municipal de Guanhães 
Quanto a ¡arex-'isão de custos, veriííca-.se que não houve apuração do valor dos faturamentos 
relativos a siquasrção de combustiveis e a prestação de serviços de manutenção Assim, restou 
invzabiltzado o comrole externo da economicidade da contratação 'Tambem aqui, vislumbra- 

se ofensa ao texto da Lei n ° 8 666/93 

"Art" 40 O edital contera no preâmbulo o numero de ordem em serie anual, o nome da 
repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da 

lacatação. a :nenção de que sera regida por esta Lei, o locai, dia e nora para recebimento 
da documentação e proposta, bean como para macio da abertura dos envelopes, e inclscara, 

obra gatoriamente, o seguinte 

l ) 
§ 2° Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante 

t ) 
ll - orçamento estimado em planathas de quantitativos e preços unitarios" 

0 certame em tela. contudo, e regido por lei especifica [Lei n” 30 520/02), não have-ndo 

consenso sobre a necessidade de se anexar pesquisa e planilhas de preços unitarios ao 

instrumento coxwocatorio E pacitíca, contudo, a obrzgatortedade de disponabiltzaçãt) de tais 
:itlormações aos orgãos de controie para fins de apuração da economicidade das propostas e 

contratos 
As planilhas em questão são imprescmdtveis para a adequada formulação das propostas, 
sendo obrigatorio a sua elaboração na fase interna do procedimento, sob pena de restrição a 

compeuuvidade do certame e ao eletivo controle sobre os gastos publicos Assim se dispõe no 

art 3° da Lei n ° 10 520/02 

“Art 3° A fase prcparatoria do pregão observam o seguinte 
l ~ a autoridade competente justificam a necessidade de contratação e deñnira o obteto do 

certame, as exigências de habilitação, os criterios de aceitação das propostas, as sanções 

por inadimpãentento e as clausulas do contrato, inclusive corn ñxação dos prazos para 

fornecimento, 

í_ l lll - dos autos do procedimento constarão a _iustiñcativa das definições referidas no 
incasn l deste artago e os lndispeltsavels elementos tecnicos sobre os quais estiverem 
apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo orgão ou entidade promotora da 

licitação, dos bens ou serviços a serem ¡tcitados  tdestaqtiei] 

Citado, o prefeito restou salente sobre a estimativa de dispêndtos de R$2 000 000,00 a tttulo 
do taxa de administração, o que redundaria em despesas da ordem de R$40 O00 000,00 
Portanto, _julgo procedente a denuncia tambem quanto a este ponto e aplico multa de 
RSl 000.00 ao Prefeito Geraldo Jose Pereira e de R$500,00 a Pregoeira Lucslerte Martins de 

Paula. da Prefeitura Munrcipal de Guanhães 
Compulsando os autos, constatei que a Prefeatura Muiticipal de Guanhães não se mantfestou 
sobre a posstvel revogação do Processo Licitatorio n° 054/2015, Pregão Presencial n° 

02772015, em razão do que determino a sua comprovação, em dez dtas 

4) Tentattva de evasão ao controle externo 

zQÍÊ//V   
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TCEMG “Ítesueâã” Êçfts ..Lát-Ét-'à É I 
(J Mtnrsterut Pubírera Jtlttit) ac: TTtÍZtLiImÍ de (Íosttas destacou que 0 munrctpae de Ciuanhães 9:36_ N.; üog,$ 
promoveu a revugaçãe do Pregão Preseneraâ n°()23f2()'iS, suspenso ttmtnarmente na 
:tentarem n” 952 337'. de mmha relatprra. e derxuu de rnforntar a esta Corte de Contas a 

expedrçãu de :teve ato cenvtteaturto, eum obtem eotnerdenre. com o procedrmerttu lrertatrtrro 
enterrar ;Xiegou que e 'írabunul de (Sotnas se tomou eontteeutaento do novo proeedrmentt) por 
mero de presente denuneza, e requereu a aptaeação de muita ao Preferto :Vtumerpaâ de 

(Íâuanàtães, "uma vez que restuu emrtígtttatlrr a srtnegrtçãtta de rnturrtraçítu steeesszrrru :ru 

CtÇmlrrttC externo \*í H9 tíírtnbnra a deersãrt ltmmar pretenda rtaqtreles autos (Denrmena M952 317) rtãc; contrvesse 
eomartdtt expresse de remessa dos Futuros edrtans para ñns de cnntrole eu de não repetrçãu das 

fathas que artottvaram a suspensão, e esperada do admmrstrador pubheo a adequação das 

cãausutas eunsrderadas stegars em futuro mstrumento convecarorro com Objâtü semelhante que 

venha a ser editando. sub pena de tornar rmprrüfãcua a ação de eonrrote  consequentemente, a 

deeraàn nnpestu Se era rtterto dar prossegurmetttu a0 certame analisam) no processo rtrrgmat. 
deve n artmmtstrader de boa fe, np promover eventual :tu-ro procedtmeawto, proceder as 

correções rtecessartas, presumtndo-se tt htpetese drserteronarra de autuação du edrtat para 

postcraor readequação e pubírcaçãtt, u que, m casa, não se verrñcou 
rxssurt., chame da rerncrdêncra na tnserção de ctausulas rrregtatares em mstrumerttr: 
eonvucatórtr) e da_ nãu Informação a esta Corte de Contas, Julgo precedente o apuntamertto de 
Parque¡ quanto u ex-'asã-t) do controle externo por oeastão da revogaçãu do Pregão Presenctal 
n ° ínífííttí e deiãagraçãn de Pregão Presenerut n ° 02732015 Entretanto, demo de apiaear 

multa quanto a este :sent ciestaeadamente, a ñm de evitar o brs rn idem, tuna vez. que os 

respprtsaveas _rat são apertados em íttce das disposições rrregutares especrftcas contadas no 

proeedrmente Objctü da presente denuncia, exammadas nos :tens anterteres 

ru » CONCLUSÃO Pelo cxpostct. ;trigo parerahnente procedente a presente denuncra e, com fundamento nas 
dtspostçôcs do 'AH 85,11, da Let Complementar rt°1Ú2!08, aptseo muitas no trator de 

RSBUOíLOíI (tres nn¡ tears) ao Prefcuo (Bcratdo Jose Peretra e de R$1500,00 (Inst e 

qutnhentos rears) a Pregoerra tuucrtene Marttns de Pauta, de Muntetpro de Guanhães, em tam: 

das ategalrdedes detectadas no edrtztl Pregão Presenerat n ° 027.515, que e-vrdenerattt affülttít a 

prrncrpans norteadores dos prueedrrnentos trcrtatorros, tara como 0 da rsonntnra e da ampla 

eompetrtrvtdade. assim drserrmrnadas 
a) Au Preferto Geraâdu .lose Pererra 

a t R332 090W) em face não não pareeíarnentu do abreu) tratado. contranamente au dtspostt) 

:tos arts t). 1V, e 23. §§ 1° e 2°. da Ler n ° 8 666/93, 
&Íàp RSE 6430,01) em razãu da drvergênera no enterro de julgamento e elassañcaçãr) das 
propostas, ao arrepio do comando contudo no :trt 40, VH, da Ler n ° 8 666.393, 

a 3 Rfêil 000.00 pela ausêncra de prevtsão de custos, descumpnndo-se o daspnsto no an. 1° Hi. da Le: n “ 50 520201 ' °' 

b) A Pregoerra Luertenc Mantns de i7auin 

htR.  -- .. . .. u 'SSOttIJU em tece du não parcetamentu de objeto tratado, contrariamente eu drspostr) nos 

3m 15.. W, e 2.3. ge 1° e 2”. da Let n '“ 8 6663793, 
a r- ^ .. .~ .  ,;_ _ w t _ 

b: _Rfzraottutt em razan da drtergencna no enterro de _rulgumento e etussrtreação das 
partpustus. ao arrepm do eomandu eontrdo no art 40, VH, da Let n ° 8 666333_ e 

 



  
a z R$500 00 @da ü“5ê“°*“ “e 

as; Le: n ° m 520502 

Tendo em V151** 

certame. dotermmo 
Presencial n ° oavrzoxs, da Pref 

pubhcaçãt: do resPe°“V° m0 
aphcação de muita de 'n06 R$ 

w da § 1°, c no § 2° do art 

- .1 raochsposto no ¡ncnso i ; o a 

Recoanendo amda Q1130 responsãíjcl 1611?: de Acesso a Informaçao, quanto a dnulgaçaü 

8°' da Lei Eoderaã n” 12 S27¡ , -z 

.. . S 
oes concernentes ao 

~ › de todas as tnfomaç 
.a .. muco oñua, 

obngatorsa.. em 51m de" 
proccchmentos hcnatonos do OFÉãO 

os desta decssao 
. d sposto no an 364 do Regnmento interno 

SB O 'l . s termos do 
do artigo, arquwem-se os autos, no 

lnhmcm-sc a denunosante o os denunctad 

Hndos os procedsmesmtos p°mnwtes° cumpri?” . .. ' t do re, en 

ultrapassado o prazo focado no iara 
art í 17 da Lea Çomplemcntd¡ “ 
CONSELHLÉLRO MAU-RI 'YORRES 

De acordo _ _ _ ONÍÓURÂO 
CONSELHEIRO EM SUBSTTÍUIÇAO LICURG 

De acordo o "z BRR Ao 
7 . _ T ' 7 

C()?~ISELl~-lEiRO PRESIDENTE CLAUDIO COU 

Tambem de acordo _ ADE APROVAUIA A PROPOSTA DE VOTO DO RELATOR, POR UNANIMÍD 

- -~ 0 Raman (mesma-wa.: .sx Sli-LSSAO A PROCURADORA CRISTINA .ANDRAD ) 

ACORDÃO 
Vsstos. roãaiados e dnscundos estes autos, ACORDAM os Exmoa .Srs COHSCÚWWOS da 
Pnmewa Câmara, por unannmdade, em conformldadc com a Ata de .iulgamento C 013018 035 

razões cxpendsdas na proposta de voto do Relator. em julgar parcialmente procedente a 

presente denuncna c, com fundamento nas dnsposições do art 85,11, da Let Compiementar 
a ° 102/08, aphçam multas no valor de R$3 000,00 (três rm¡ reans) ao Profano Geraldo Jose 
Pereara e de R331 500,00 (mal e qumhentos reats) a 'Pregoeara Luculene Martins de Pauta, do 
Muntcxpzode Guanhães, em face das ¡legahdades detectadas no cdlta! Pregão Presencxal 

n°027HS, que evadonctaau afronta a prmcnpuos norteadores dos procedsmenãos 
hcntatortos, 

mais como o da :sonomsa e da ampia competmvndade, assim dnscrxmataadas 

a) Ao Profano Geraãdo Jose Porem¡ 

a E RSI 000,00 cm face do não parceiamento do obg 

n05 arts i5, N. e 23, §§ 1° e 2°. da Lei n ° 8 666/93, 
a2 R$1000,00 em razão da dwergêncta no entorno de Juigaanento e ctasswñcaçãt) das 

propostagao arrcpxo do comando contldc) no art 40, VII, da Le: n “ 8 666/93. 

a 3 R$l 000,00 pela a 

30H, da Lc¡ n ° 10 520302, 

eto hcstado, contranamexmte ao disposto 

b) A Pregoesra lducilerte Martins de Pauta 

\\ 

0x 
_- ,_ N 

usenota de prcvasao de custos, descumprmdo-se o dssposto no art 3°. _n 
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ÍCEm 
b í RSSOOJIÍJ em faca: do não parcclamentt) do (meu) lecnado, contrarmmente ao dnspostâfrãõ 

.K . 
arts 15, N. e 23451” e 2°, da Le¡ n ° 8 666í93, bl Rñãfsüíküíã em razão da dwcrgêncta no cmerso de juãgannenu) e câassxñczxção das 

, . , r' f" a 

¡nn›pnu$ias, ao arrcpm da comando contado no art 40, N IL da Les n ° 8 666333, L. 

'ua de prevssão de cusms, descumprlndo-se o Lhsposto no art 3°, liã, 

h 3 R$500.00 peãa ausên 

da Lex n ° 10 520.202 

'Vendo em \Wsiu que as Ir 
certame. deàcrrrnnana ao Prefcatç, S: (levando .lose Verena_ que: comprov 
?regina Prcsanuka¡ n “ 02732015, da Prcfcnura Munmpal de íÍàLianhãcs, por mem do envno de 

¡wrcWa da publscação do respectivo au.: a esta Came de Camas, no prazu de 10 (dez) urnas. sub 
de aplicação d:: muha de ate R$10 300,00 Recomcndam Lunda que o rcsponsavei 

.do § 1°, e no § 2° do art 8° da Le¡ Fcderai n ° 12 S2W201 1, 

-N Lc¡ de ;acesso a informação, quanta a dwuigação obragatona, em sum eletrônico oñcaal, de 

sunias as informações concernentes aos procedzmcaztos hcstauonos do orgão intnnesn-se a 

dcmtnclame c es' denuncnados desta dcczsào ?Lndüs os procedimentos pcrtnnenles, cumpra-sc 
u disposto m: art 364 do Regtmcntc) Interno \Jhrapassado o prazo fixado no caput do 

m-sc os autos, nos termos do art 117 da Lc¡ Ciomplezxuentaxu' n “ 102m3 

rcgulztndadcs corastauadas m:: @dual comprometem a hcníudc do 
e a zmuizsção do 

pena @Lampra 0 disposto na :namo 1V 

referido arugo, arquwe 

Pãenarto Governador Mtlton Campos, 24 de mano de 2036 

(ÍLALÊÍ) [0 COUTÚ 'TÉRRÃO HAMÍ ¡ÃTON COELHO 
PTCSIÚCEEIC Rglator 

ÍGSIYIHGdí) elezronwameraze ) 

àcnmns 
_  \ 

\ Cemñce que a Êunlula desse Acórdão i'm ã_ 

.W = dtsponsbnhznda um Duane Oficial dc (Íuutas  
1 de _Wi para cnéncsa das ¡atanes 5 

Tnhunal de Comas,  f  
;MÉÊÊLVÊPÂÍÍMMÚÊ d” Taqulgrsgijçgç Aporuào 

'x0 

.ç  é  'x 

0 M9 w ~ r x" \ÊÊ w/x _ \ x a 

\\kh 4 

D“'7””*P*?it> seus:: ., .._'_'_ ' 'dogma-mm .. 
!= Jñsâc-ã 3 g5 .WM H0 de cartmrarjg - 

, - e »f-'Tasggmx rgmünonazbs, . czglââi cgnfarme ms 
- u' e a a-¡çgmage das 85%_ POSIÇÕES contidas na 'v1 :j =aturas pweçâg se, v f e *üa pfiwlsürsa 2290.2 ~ 

ercíacaaos nc ande 12001 na Resolu .a3 . Teçowg-Mtcem ÇÕDGZÍZUQenaQeUã « _ _ 9 90V br 005090 verificador n 1150555?) Nkuma 



991433231? Gm an impugnação de Edúai 

CODANORTE Ltcntações dacttacoescodanort 

Ganâêí  
aampuggaçaowcse amas 
fã mensagens 

l  A 6 de março de 2m? os 33 

wagner mendes mendes wwagnerccmxírpyahoo com br> 
Responder a wagner :nendes mendes <wagnerccrn@yahoo com br> 

Para lscutacoescodanonekíggunaú com Prezados senhores bom dia cara pregoeura Nadta. encammho agora apenas para conhectmenío todos. o ongnna! 
tarão sendo enviados agora wa SEDEX. tenham um born (Êta 

da &MPUGNAÇÃO e desnaas câooumenãos es 
..WWW m, M". . , . »um . w..w..a.....›,.-r«-¡m~a\~ -Arwvguvtv-«q-xu-«v-  doncumentzüí 

*“~"-* @ZBBK 

4233436483238 pdf 

6 de março de 2017 'a1 00 

CODANORTE Lucatações <êêcatacoescodanone@gmaii oom> 

Para rwpsadvog@yahoo com br 

f)  Niensagem ezncammhada -------- -- e wagner mendes mendes «avaggtwerconmáxjêyahoo com b» 
bata 6 de março de 2017' O8 33 

Assunto Impugnação de Edna¡ 

Para É!ClãR$085íJ-QGEEEEGIÊQQEQIW123%! ;tom 

ma, cara pregomra Nadra encamnnho agora apenas para conhecuneznão todos o engana! 

Prezados senixoras born 
documentos estarão sendo envsados agora via SEDEX tenham um born dea 

da IMPUGNAÇÃO e demais 

»m www” .nu-gmrnsnktnmw-»Irabünm- M.. ._.ue›«.y...mm.;.um__~saa.-- 

docunxentào17.01;;0;5-083236 pdf 
12861( 

9 de março de 201? 15 47 
CODANORTE Lucttações <ltcxtacoescodanone@gmau com 
Para wagner :mendes mendes <wagnerccm@yahoo com br> 

Prezados senhores_ 
segue anexa resp 't' * 

í UBA os a a :cnpugnaçao apresentada peía empresa AGRA MOTORS cgmgagqo g5 VECULOS 

n:: 
Equipe de Lncatação CODANORTE 

FAVOR ACUSAR RECEEEWÊENTO 
"x-Km 1523?. :nerxgaugeng ,-i.«.¡5,;.w.AS ,hjunã 

--.:..M..«v,_mm-.smwmxwmm,..ma,,.._, ,m .WWHMW  Rsgálisãà'AÉLAAEÀ”*“";“ ' 
É? 22W “G SERV PEÇAsmsRA MOTORS-PDF pdf 

,_ 

.X :M 

“um 'fímõêê Google cornfmaesmoxv. 1¡"2&:R'd247 ., _ - V» - - ÊÚÊQSOÂa/¡ewzpqasearch-591mm 1 
'~ = 5333651:: 31258108¡ -_- - c sun! 15aa365cc312a810&snnI=15aa3ecOda-43fe92 'IH 

.› 

IA¡ mu_ A- "íãgmíb ..PNQ 



Gmaal v (sem assunto)   *C>8s'í)3?'2.0i? 

CODANDRTE Lacatações <hcrtacoescodacxoneçàgmgtulêgg¡ . .Í  
 
(sem assunto) 
2 :mens agens 

Eletroauto-Fmancesro <funanceiro@eletroaulo cam> 
Para CODANORIE Lncnações <hcltacoescodanonecçgmaui com> 

89a Tarde A empresa vencedcra do pregão presencial ODZÍZOTT da dta 13lü3í2ü17 terá 

que *ter mia¡ ou uma empresa credencaada em todos os mumcíptos que 

conta nas pag 24 e 25'? 

ñ Eêetroauto comércm e Serviços Ltda 

E-maa! financetro@eietroauto.com 

Aguardo retorno 

Sueây 

*ãnâi=-ãi“ãm-,f~xàkã.-iaíêá.maçysgma \ Y', 

\ 

 
 LICIÍBÇOBS Qhçnaco a "p33dV°g@Yi3h0c com br 

escodanodéélgàHan conqu- "  7 de março de 2017 16 os 

""""" " Meüagem encaminhada ---_.____ 

De Eletroauto-Fana 
Da"? 7 de março dezããiifo? gfaítzàahcsjwo@êiaàreauto com> 

hltps iggnanã qooçjag Comçn aHÍL-O.? . . g _r f f LÚ=2&;KZQ24?BOÊSBS&VEWW - Diüsearchmnbox 3¡!h“15aa9ff267 ' C T?40S&sIml=15aa9ff267c77408 
_ &SI|Y1Í=15aaa?a75d844878 . 
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ainuvsWs 

ATA DE REUNIÃO DA PREGOEIRA *Wwgoomá 

E EQUIPE DE APOIO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 002/2017 
?negão PRESENClAL 002/2017 

.Aos Oaãorroê dros do mês de morço de 201? os 1400 (QUGWÉÊ “W953- 

reornrom-sez no soão de hcrroçoes do COHSOYCIO lnrermunrcrpol paro o 
Deserwvoivrrwxenro Anxbrenroí Sustentovel do Norre do MHWOSCODANORTE o 
Pregoerro Sro Nodro Potnczo de: Souza, e o Equrpe de Aporo íormodo poros 
Srs Drinwo Froncrede Barbosa Mendes e Corro Xovrer do Salvo, nomeados pero 
Portorzo 004/2017 paro do! prosseguamenro oo PROCEDSMENTO LICHATÓRIO 
002/2017, PREGÃO PRESENC|AL 002/2017, cujo obgeto e o Registro de Preços 
para evenâuoí oonirotoçào de empresa porca promoção de servrços de 

odnwmrsrroçoo. gerenciamento e controle do monuiençào prevenrzvo e 
corrorrvo fomecmaenro de poços, OCGSSOFEOS orrgrnors de reposrçõo com 
:nwpâcrnàoçüo e operação de ::mesmo znformorêazodo e rnregrodo paro gesióo 
de íroio _oor mero de rníernot, atraves de rede de esroboâecznwerüos 
credencrodos. medronrie o uhhzoçõo de srsremo rnformohzodo e de recursos 
rocnologscos por:: oíender o ãroro Ouíomoirvo dos munrcrpros frhodos oo 
Consorcao Erwiermunrcrpol paro o Desenvolvsmexwro Ambreníoã Susãemoveà do 

Norâe de Manos ~ CODANORÉE 

For enccimmtwadc peia empresa ELEYROAUTO(fmoncerroíêoletroouto com). 
sonorização de esciorecrmonêos corrwo oborxo íronscnto 

::Írfrííprefisü yerrcocioro do pregão presencroí 002,120!? do dro 13/03/2017  q#  “W  @m0 empresa ::rede-encarado em fodos os munrcrpros que 
contra nos bag 24 o 259” \ \. 

Em íf-*SQQSÍQ @Dfeseníomos os sogusnres esciorecamenros  
33,» DAS SOLUÇÕES recmcgg @Logms 1 

› A .rm-ay, r x, ,ç , ._ _r  _  _ à  n .Mais. mu:  ¡7f:r.;_.<,-= Hi7' ::atraso rear.- dzz* esfaírrz›re:v~*eç_-,aç~nü_q¡os rx   '“30*7\"5r'”-*53ÚC¡“3 ("Offcãñcas 'xÍYZÍÍ-LÍ). .  Yi 
_. ?Nox cvurrvñrecü: @rm em M mx c¡ MW” ¡Gnauba Januam r . _r es o Brasñlo de s :na G Pirapora e Tatobearas em M 

promover o credenciamento de outros a pedido dos Munrcrpñyg D235 derem? R$95,30 da PREÇOS em m" _ rcrpan es o 

Çüc das necessrdades ue ' 

conexas aos rnferesses pubírcos ¡DCJF-"t fm: ge ,Eãççêãfufjferir :roslenfes sempre 1 
~ r_~“'~í=*Í."rr;': :-,›-~.;r~    M  É” “f” 5"Í”“~*“5 055m2 de - 

x g r: uflú .-s¡.›;J(?=L~O.› gomrurr.: ¡utrrrrrtorríes fgãírçgg; vngrünéâfrpa_  
W 

  '?'3=~.?F'í<.3 Fei-farta círãarmhrvr-“sonfo ã'“í'l¡üií"víiaüñíVêíW"“*' c» 1:. -_ _  N- , '_  ' ““ ' “m *JVFÇÓS 

,<, parcos o ÉÍLÉÊhNCAÊÔA 2:75'!? gera: (Qgngçfjggycgãqdc) 

 rir-a: -'  r” .. . .. _ nayara Je? ,o ::,435 156? ,um ,Í$,¡Ç¡¡,___ 

<Â-'?íLÍ9'“=C-°<;?~Z¡f;: (ifez-*bz* a9* ç m» a \- 
_ t.; ._ I ,,usr(^.$ü.$3 (R332) ,Q ârggirjjrgg í,li¡c?f_íái'rñeñgc) (ía w_ 

(N: $e:'v?.'.“os ›- ~ -  . . 

o, ..ozaâqmnçro ggt;.g.›g__~g,›_1;¡3¡¡__¡¡,na¡¡,e 



v' 5. !Vi Q. N¡ ã' '(7,3 

ams c, .qgqggiura do ::onirciio o minimo de fres esiobeiecamersios ::red ouiopeços oficinas meconrcos no municipio de Monres Ciaros em Minas Gerais 

d) Coriic-:iirrrie oecessicíade do corirraiarrie e sem quaiquer @nus o eia o 
os credeociomenios das empresas cruiorizudrws Ctiãf.) 

dos nas cidades  
Mrnos Gerais dispondo do prazo de coniroiodo devera- eierwi- 

não possua estcrbeiecimenios credencia 
Jonauba Januana Pira oro e Taiobeiras em 

rofdez) dios ' Assim. observamos que, a empresa que ior declarada Vencedora dO 

ceriarxwe cievero comprovar que possui esiabeiecimenios credenciados nas 
cidades de Brasilia de Minds, Janoubd. JGHUOTIO. Pirüporü e Taiobeiras, e 

caso nao possuo empresas credenciadas nesies municipios dispora do prazo 
de ioiaeí) dias para credencia-ias como informo a airnea "d" do riem 3 i 

Cerro e que apos a assinatura do contraio, a empresa coniraioda devera 
comprovar que possua no minimo @Siirési estabelecimentos credenciados 
em Montes Claros/MG independenie do numero de credenciados em 

outros mUhECipiOS 
Alem disso_ sempre que os Municipios parricipanies do Registro de Preços 
soiiciiorem. em funçao de suas necessidades a empresa coniraiada deve-ra 

credenciar novas empresas como prestadoras de serviços 

Como se ?raia de um registro de preços o CODANORTE nao tem condições 
de informar quais os municipios efeiivarõo a adesão mas a medrdo que foi 
ocorrendo aadesõo a empresa declarada vencedora do ceriame dispora 
do prazo de iüidez) dias uieis para credencior novas empresas desde de 

Crue soiiciiado pelos munrcipios 

Nada nwois havendo Ci ser iraiado, Toi iovrada a presenie dia que apos lie 
acer a segue assinada pelos presenies devendo os inieresscidos que ia 

receberam o edirai serem intimados desia decisao 

MONGS CiUiOS/MG . O8 de março de 2017 

:x  _ww“"glu Í 

Nadia Paifi uza Dilma Franciei  Pwgoewüã Equipe de Apoi 

..g m) m_ 

Carlo Xavier dâàãga 
Éüuiee de Apoio x 
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CREDENCIAMENTO 



MN_ 

. ...fm 

Ao 
Consorcio Interm 
Norte de Minas I 

Procedimento Licitar 
Pregão Presencial n 

A empres 

Centro, Uberlànc 

te legal o 8 

' 350 113 60 
seu representam 

portador do CPF 

em atendimento ao disposto ri 

onto a Comissã 
representante 
possuidor do documento de ldent 

49, com poderes para formulaçã 

inerentes ao pregão presencial, e 

a Trivale Ad 

tiaIMG, CEP 3 

 
unrcipal para o Desenvotv 

CODANORTE 

orio n** 00212017 
° 002mm? 

imento Ambiental sustentava¡ do 

u¡ t @Drug 

. _sào a! 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

assumir compromissos (e demais atos 

documentos, cieclarações, propostas, e 

recursos, incli. sive transigir e renunciar 

2229 e o fax @(04) 3239-0515 e nos compro 
Qualquer alteação nos dados acima informados 

AH 

6-44 e da carteira de identidade n 

o Pregão Presencial n° 0021201?, credencia como seu 

o de Licitação o Sr Carlos Divan Oliveira Frois, 

idade n** 6 619 288 - MG, CPF sob o n” 581 568 956- 

ministração Ltda, situada a Rua Machado de Assis, 904 - 
8 400-112, CNPJ n” 00 604 1221000149?, na pessoa do 

r .João Batista Rodrigues, brasileiro, casado, empresario, 

° MG-ZQS 891 SSP/MG, 

o de propostas e pratica de todos os demais atos 

m nome da signataria, tais como, realizar lances, 

pertinentes), em comento, podendo assinar 
deliberar sobre todos os assuntos, desistir de 

Indicamos para os contatos do Pregoeiro o telefone n° (34) 3239-2211I3293- 

metemos a comunicar ao CODANORTE, 

*ti .  erlaridia 08 de Março de 2017 

à NCTFS 

mai" iãienfp-«Ícgcnh 3333316_ da testemunha _ma_  ! f_ - 

1x 'me ,r-j'ír'ziá.«”.zxlà 'e  
_ ._ ;,›â”.àoae.ai~.ra'xi.;;oi“ m: S; 'v' ~ 

#ÉS-ê 3055313 de: Fatima Ram¡ gm; 

E561¡ Éaifaigcn Rpgñgg 

Cüüââââ Cá tEÉHFELAN-üiâ   
       “ai”, 2,¡ g 

vão :ie Pia¡ e  
'Wiuai Stumâiãlíájfâii:  

 
^ rivalejAdministração Ltda' 

3 João Batista Rodrigues - 

:Wii MG-ZQS 891 SSPIMG 
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J «à 725a( ?amis di.: ,Passam 

 
Ao 
Consorcao intermumcrpal para o DESBRVOÍVIITIEIIÍO Ambiental Sustentavel do Norte de 

Minas I CODANORTE 

Procedrmento Ltortatorao n” 0032017 
Pregão Presencial n” 09212017 

DECLARAÇÃO PLENO ATENDIMENTO 

Sob as penas da ler. para os devrdos fins e especialmente para o Processo Lrcztatorto 

n° 0922017. do Pregão Presenclal n” 00212017; promovtdo pelo CODANORTE. a empresa 

Tnvale Admrnrstraçáo Ltda. mscnta no CNPJIMF sob n ° 0G 604 12210901497 . com sede a Rua 

Machado de Assrs, 904 ~ Centro, CEP 38 400-112, no mumcapso de uberlànctsaiMG , pelo seu 

representante legal_ rntra-rdentrtrcado, DECLARA 
1 Que conhece e acerta o lnterro teor completo do edrtal do Pregão supra Identrfacado. 

ressalvado o drrerto recursal bem como de que recebeu todos os documentos e lnformações 

necessaraas para o cumprrmento mtegral das obrrgações desta hcrtação, 

2 Que ate a presente data :nexrstem fatos rmpedrtsvos para habrírtação e contratação com a 

actrnrnrstração publrca, 3 Que para fms do disposto no sncrso V do art 27 da Ler n° 8666. de 21 de junho de 1993 

acrescido pela Ler n* 9 854, de 2? de outubro de 1999, não emprega menor de dezosto anos 

em trabalho noturno. perrgoso ou insalubre e não emprega menor de dezessete anos, salvo na 

condrçào de aprenda, a partrr de quatorze anos 4 E quer portanto em cumprtmento ao chsposto no ¡HCISO VH do art 4° da Ler n° 10 5202902_ 

de 17 de rutho de 2092, se encontra perfeitamente apta para partrcrpar do Processo Lrcrtetorro 

supra ndenttflcado, estando em sltuação regular com suas obrrgações perante o INSS, FGTS e 

com as Fazendas Nacronal Estaduat e Mumcrpal 

5 Declara a nda_ 
I ester crente da obrrgatorsedade de lnformar ocorre-notas posteriores 

O ssgnatano assume responsabrleoade cwrt e crrmrnal por eventua; fa|5¡dade 

Uberlândaa 08 de Março de 2017 

x VN 
Trrvale Admtms ação Ltda ,qxiftx 

Certos Dwan OI¡ erra Frors \ÊÉ 
mwatsraulrrrsratctotm. Re 6639286443  

CPF 581 568 956-49 

rm_ 5g¡ 122mg01g? Executar/o de Relacronamento e 

frãvrãraràu ãíubãrcg; 

*rare Card 

' 3"; 543;; *Ãniaâãf *~'<'Vv\*s"'~JE!ÊaÍ*í:\frÍ'Ã (em b? 
25") *a 'rr N». "\* . «v  ,   _Í4 “m” J LJ*^”-'”*““<Ê*à ?vlw rev  

- - .~ .p 'Í É&›(5IE~;\;ÊS\ 9¡ 
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 t¡ wsaãkg _ 

' AUTENTlCAMAL 
cm: 23333 

Tapuarama Cartono de Paz e Nanã Praça Saad Jorge N** 10 
cep as a1 .v @se TAPWRQMA Ma; 

AU IENTRCAÇAO 
:nr 'ram canas :eprografíca ccníürme 

a# u 'vw- Mvssen.: ic a Gov fé 
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 Puma; 
Vaâe Card 
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. ?à &à; Seczatana de Raclonaêuzaçáo e Samphficeção 

Departamento ce Regçstre Ennpresarual e integração 

Secrelarw da Misto a Pequena Empresa da Presidencia da RBDUUÍICB 

Secreiarza de Estado de Desenvoãvsmeçxto Écunômucu de Minas Gerazs  . ida sem: m; frlxa¡ quantia a (Júdugu ua Natureza N da Matncuia do Agente 
fa-.r em hmm UF) Juridrm Auxsiaar do COMBFCIO 

31 294650262 2062 
'1 › FÃ FIJUEÉÀUÉNTO 

N° DO 'PROTOCOLO (USD da Juma Comerciai) 

Name EüAL IBAÇAQLlQA 
(da Empresa m: do Agente Auxnaar do COMÉICID) 

requer a *v* S* e defeamentc do seguiram ato 

ILMO(A) SR (A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL. DO ESTADO DE MÍNAS GERAIS 

N** FCNIREMP 

ll! || II Illllll 

2 - USO DA JUNTA COMERCLÀÉ_ 

:íuxtêsà   DO ame aascresçlko DO ATO¡ EVENTO 3163903389546 

› 1 902 Aê, TERACAO 
921 1 ALTÉRACAO DE DADOS (EXCETO NOME EM9RESARIAL) 

f _W QQEBLAMDJA Rapresenlante Legal da Empresa !Agente Auxllsar do Comercio 
1.003¡ Nome 

Assmatura g3 Telefone de Contam 

Daàa 

 

oasanx/Açóas 

Przesndente da 

[j DEíÇJÉSÃO SINGULAR [j DECISÃO CULEGIADA 

Nomebs) Empresanauass) iguaKaasà ou semeihanteis) 
E] SÉ¡ E] sw Proce_sso em Ordem 

A decisão 

__«'__.›'___ 
Data 

É NAC) -Ívw-j -  E¡ NÃO _VL-MJ Responsávei 
Data Responsável Data Responsavel 

íüfFífláfâríf) SINGLHJXR 2*' Extgencxa 3' EXEQÊUCIB 4" Exngància 5' &Jugencla 

“R7 íêhrzzczsessc) em vngêncna (Vide despacho em !oiha anexa) vanessa defendo Pubhuue se e arqurve se E' D E] E 
Lj «race-san :ncieferydo Pubêaqtae se 

_m¡....._f..__. í 
Data Responsàveí 

DECISÃO (JOLEGÊADA 2°' Exagencla 3" Exngencsa 4" Exngeracna 5 Exlgencna 

[j Protmsso em vuçencla íVtde despacho em foêha anexa) E] Process:: defenda Ptshhque se e arquwa se [j lj E] E] 

a Process:: 'zncieferxriv Pubâaque se 

__¡_____f 
Data Vogal Vogal Vogal 

Turma 

 
 _-' Junta «iomercxai do âstadn me &Amar; Gerais 

61g. 

_ 'CGIÍIÍICG registro sob o .n° &123438 um 21!11!201@ da Empresa 'fRNALE ADMENIST _ 

aDEH-'ZOES Autentlcaçâo B1SBAJDQEBEQBQD6F206ôCQS947A6F17866388 Marmely de Pama Bomfim - Secretana-Geral Par 'vakdar esÍÊa 
x3()>_.un1ñ5h¡n acesse www gucemg mg gov Lar e ¡nforme n” do protoccío 16IG4B 471v? e o cúdngú de segurança rôãõ Esta cópma í a a 

taêmente e asscnada em 22H M2318 pcr Manneiy de Paula Bomfim -~ Secretaria-Gera¡ _ _ 

N! _ g_ w 

RAõAo LTDA Nm; 31204650262 e proeocoxo 3as§ggbz;-z7'**“° E 

“ter,  
r  2  

:iq-Kazuma: “X  



 *n- 
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JUNTÂ COMERCÍAL DO ESTADO DE MÍNAS GE n  ' 

Registro Digite¡ u u 

c/aoosuoa .q, 

Capa de Processo 

Êwlídentificação do Processo 
;Numero do Protocolo Número do Processo Modulo integrador Data 

16f648 KML? .1163901389546 _1011 1/2016 
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27* ALTERAÇÃO CONTRATUAL os SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA LiMlTADA 

TRWALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 
CNPJ 0o 604 izzioooi 97 

NIRE 3120465026-2 

SINTESE 

i ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, _ 
ii lNALTERABiLlDADE ans DEMAIS CLAUSULAS CONTRATUAES e coNsoLioAçAo DO 

CONTRATO SOCIAL. 

Por este instrumento Particular de Alteração Contratual, as partes 

JOÃO BATISTA RODRIGUES, brasileiro, empresario, casado sob o regime de comunhão parcial de 

bens, portador da carteira de identidade RC. 11° M 295 891 (SSP/MG), inscrito rio CPFIMF sob 0 n” 
350113 606 44, residente e domiciliado na Avenida Uirapuru, ri° 267, Bairro Cidade Jardim, na 

cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP 38 412 166, e 

VALEINVEST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SIA, pessoa juridica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o n” 15 703 808/0001-02, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob o n° 
3130010061 8, com sede na Rua Machado de Assis, n° 904, Sala Jatoba, Centro, na cidade de 
Uberiãndia, Estado (se Minas Gerais, CEP 38 400-112, neste ato representada por seus diretores, 
JQÁQ____§ATJ$TA_oBoQD.E$.i.Ç:LJ._§5. Ia acima qualificado, e siMôNlQ_ _EREtTA DA____$ãL\/A. brasileiro, 
empresario, casado sob o regime de separação parcial de bens, portador da carteira de 
identidade RC n" M-y 934 672 (SSPMG), inscrito no cPFiNiF sob o n” 004 991 726 98, residente e 

domiciliado na Rua Bento Conçaâves, n° 509, Bairro Nossa Senhora das Graças, na cidade de 

Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP 38 402-004, 

unicos Socios da Sociedade Empresaria Limitada denominada TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA., 

inscrita no CNPJ sob o n** 0o 6041221000197, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob o 
n” 3120465026 2, em 1ifo4/1995 e a ultima Alteração Contratual registrada sob o n” 5805325 ern 
2950752016, corri sede na Rua Machado de Assis, n“' 904, Centro, na cidade de Uberlândia, Estado 

de Minas Gerais, CEP 38 40o 112, 

Têm entre si, de comum acordo, aiustada a presente Alteração Contratual, dentro das condições 
estipuladas e estabelecidas nas ciausuêas a seguir transcritas, com obediência a legislação 

pertinente, que se obrigam a cumprir e respeitar 

I - ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

i 1 Os SOCEOS Quotistas decidem, a unanimidade, aiterar a Clausula Xlll do Contrato Social, 

que antes era "xltl - Do Impedimento de Uso da Denominação Social Os administradores são 
investidos de todos os poderes necessarios para a pratica dos atos de gestão, ficando vedados os 
avais, fianças ou outras garantias de favor, bem como, onerar ou alienar bens imoveis da 
Sociedade e ainda o Liso ou emprego da denominação social em negocios ou transações 
estranhos aos obietivos sociais", e agora passa a vigorar com a seguinte redação "XIII - Do 
lnipedimeiwto de Uso da Denominação Social Os administradores são investidos de todos os 
poderes necessarios para a pratica dos atos de gestão, ficando vedadas os avais, fianças ou 
outras garantias de favor, bem como. onerar ou alienar bens imoveis da sociedade e ainda o uso  Pagina 1 de y “f ,LM   
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ou emprego da demznmnaçao socnal em negooos ou transaçoes estranhas aos obgetrvos soctansàhwn “w 
exceto em favor de empresas de mesma composução socnetárua ou grupo empresarial " 

II DA |NALTERABILiDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E CONSOLIDAÇÃO DO 
CONTRATO SOCÍÀL 

2 1 Restam cnaêteracias  demaas ciáusuãas e conduções do Contrato Socuai que não foram 
afetadas expressamente por esta Alteração¡ do Contrato 50GB¡ 

2 2 Obmtlvaszdo uncorporar as alterações promovmlas atraves deste snstrumento, os SOCEOS 

Quotastas que ora compõem a Sociedade, a unanimidade e de comum acordo, resoêvem 

consohdaz' as clausulas contratuars, modnfxxxncio as atsngzdas e conservando as ¡naiteradas 

...-...¡ CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 

i « Da Denominação, da Sede, do Foro e da Fdnaf 

A SQGEÓHÓQ atua sob a denommação de TRWALE ADMINISTRAÇÃO LTDA , com sede, foro E: 

estabelecimento em Uberlânciaa (AAG), Rua Machado de Assns, 904, Centro, CEP 38 400-112 

Parágrafo Unico A Socnedade mantem fnhars nos segumtes endereços 

Filas¡ m Foro e estataeiecsnnento em Cüiâñla, Estado de Goiás, a Rua 06, n° 37o, Saia 502, Setor 
Oeste, CEP 74 115-070, registrada na Junta Cnmercual de Coxas sob o NIRE n** 5290050385 1, :nscrata 
no CN PJfMF sob o n” 00 6o4122'o003-59 

Fmal o:: Foro e estabelecimento em Betem, Estado do Pará, à 'fravessa Qumtmo Boucauva, n°1 127, 

2” Andar, 25d Maranata, CEP 66 053 24o, regsstrada na Junta CÚTTTEEFGBÍ do Pará sob o NERE n" 
15900380112, ¡nscrtta no CN PJJMF sob o n° 00 604 1221000430 

Ii Do Obyeto Soma¡ 

A Sociedade âem como ob¡eto 

1 Prestação de Servsços de Adrmnnstração atraves de cartão magnettco de 
1 1 Bez-nefrcnos ;Jrevistos pelo PAT (Programa de Ahmentação ao 'frabalhadoaj 

1 1 1 Aíunentação, 
1 1 2 Rcefezção, 
Convênao, 
Combustsvel e Abastecimento, 
Private, 
Controle e Gestão de Frota, 

1 i3 Controle e Gestão de Manutenção de Frota, 
1 7 (Lestão de ;fretes 
2 Prestação crie serviços especxaluzados 
2 1 Serwço de monrtoramento e rastreamento de veículos e bens, 
2 2 Gestão e controie de frotas e equipamentos, 
3 Locação de pessoa! assocrada a gestão de frotas, fretes, monitoramento, rastreamento e 

manutenção ' 

4 Operação de Cartão de Debate 

'12 

13 
14 
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PARAGRAFO UNICO a empresa e detentora dos d1re1tos sobre a marca Valecard e 

exploração das suas atwndades 

u: - Do Caprtal Social, Quotas e Atribuições. 

O Capntal Soclaã e de R$ Rs 19 70o 000,00 (dezenove rnnãhões e setecentos mil reais), 

representado por ea 9:70 ooo (tzm mzfhão, novecentas e setenta mil) quotas, no vaior Uñltãrtú de 

R$10,00 (dez reais) cada uma delas, assim cíastnbosdo entre os sócaos 

SÓCIOS QUOTAS VALORES PERCÉJ, 

Valennvest Eertscnpações e investrmentos SiA 1 96g 99g Rg 33599 99o 99539992: 

João Baüsta Rodrigues a Rs 10,00 0,0000: 
'rotaí 1 970 ooo; Rs 19 70o 000,00 100% 

Do Capata¡ 50cm¡ ¡ntegraâazado 1% e atrabundo as fmans, totahzando Rs 197 000,00 (cento e noventa 

e sete ma¡ reais), da segunnte forma 

QUOTAS VALORES PERCK 

nrrfãâ1laíü1 9 850 Rs 98 500,00 0,50 
Flha¡ 02 9 85o Rs 98 500,00 0,50 

EV › Da Responsabatidade dos Sócnos 

I ~ A responsabuhdade de cada SOCtO e restnta ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
ãohdarlaííêeñte pela :zwtegralazação do caputaã socuai se for o caso 

Paragrato UHSCO As quotas do capltai desta Socaedade não podem ser utzlezadas pelos sócsos para 
garantur obngacão destes ante terceiros, sendo vedada a penhora das quotas desta Socnedade 
¡mra a garantsa de Obrlgaçõês partucuiares dos socios, ate porque nenhum estranho sera recebmio 
compofsonamente neste ambnente socnal sem a concordàncna de todos os somos Esta vedação 
:moeda tambem a Inclusão de socos por arrematação_ de quotas em hasta pubhca, por 
adgudacação ¡udncnaã ou por decorrêncsa oe execuções ou qualquer processo ¡udtcaai contra sócuos 

ou a própna Socnedade 

!I - Os somos não responderão suijsldlarsamente pelas obngações socaans, conforme estabelece o 

Artzgo 1054 cfc o Artngo 997, um, do Codrgo Cwsl, Le: n°10 406/2002 

V - Do Prazo e lnrclo de Atividades 

0 prazo de duração da Socxedade e por tempo mcietermmacío e o :nuno das atividades se deu em 

UIÍOBÍWJÊÊS 

VI m Da Dzssensão 

A Dussensão entre cus quotnstas rwão será motwo para a dnssoêução ltttgsosa da Socnedade sempre 
que um quotxsta tenha condução de adqusrtr a parte do quotcsta dtssndente, segundo balanço e 

fora-na _orevcsta neste ¡nstrurtwerwto 

V!! Do Fatecnmento 
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O faieciment-o de «quaãquer um dos socios, não dissolverá a Sociedade, podendo a mesãhwomgge* 
continuar com a riorrieação do (a) vtuvo (a). OU ?i3 falta, SET“Omüâdo(3)U"1(3)Íl¡h0(3)ma'°V 5° 
faiãecicào ciiie o represeotara ria Sociedade, porem sem direito ao uso da denomanaçao social e, 

Não :ouvindo a Sociedade sega ;selos sócios remanescentes, sega pelo socio nomeado, os haveres 
daquele ou tlestes, serão pagos de conformidade com a clausula \Iãll do presente instrumento 

?aragrafo t¡ nico « O mesmo ¡tiroceclimento sera adotado em outros casos em que a Sociedade se 

restrlva em relação a seu socao, art 1028 e art 2031 da Le: 1o 406-0:: 

VH! - Da Retirada de Sócio 

Ox: havereâ do socio que pretenda se retirar ou de quem o represente na Sociedade, serão 
calculacãcn. por balanço que se procederá ao faria: do prazo constante da Clausula seguinte (lx), os 
quais serão pagos em 04 (quatro) parcelas trimestrais, acrescidas de JUFOS de 12% (doze por cento) 
ao ano, sendo a primeira parceâa venceveí em 03 (três) meses apos o citado balanço 

IX - Do Aviso de Retirada de Sócio 

(3 socio que pretenda retirar ge da Sociedade deve comunicar por escrito, com antecedência de 
02 (dois) meses, ficando esse ¡irazo reduzido para 01 (um) mes, caso a pretensão de retirada sega 

do nomeado de algum socio pré morto 

x Da Cessão de Quotas 

As quotas são indivasiveis o :não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro socio a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito 
de preferência para sua aquisição se postas a venda formalizar-ido, se realiza cessão delas. a 

alteração contratuci iaertinente 

X3 Da Criação e Existência de Filiais 

Os quoilistexs [Joderão criar ou suprir filiais, escritorios, sucursais, agências ou representantes em 

qualquer localidade do pais 

Xll « Da Administração 

A Sociedade sera adrriioistrarla por uma (Diretoria, eleita pelos Socios Quotistas, composta por ate 
04 (quatro) membros, socio(s) ou não sócso(s), investidos em termos apertados, com mandato de 
04 (quatro) anos, podendo ser reeleito:: e destituiveis a qualquer tempo, sendo designados (a) 
Diretor Presidente, (b) Diretor Adminsstratavo e Financeiro, (c) Diretor de Produtos e (d) Diretor 
de Planeamento e Gestão 

ê Compete ao Diretor Presacêente a responsabilidade pela representação geral da Sociedade, pela 
administração executiva dos negocios sociais, pela condução, orientação, fiscalização e 

coordenação das operaições comerciais, pelo desenvolvimento e administração tecnológica, 
comercial e de mercado, be m como pela definição de politicas, diretrizes e estrategias comerciais, 

ià - Compete ao Diretor Acimznistrativo e 'Financeiro a responsabilidade pela dereção, supervisão, 
fiscalização e coordenação das operações e atividades administrativas e financeiras da Sociedade. 
e o estimulo a implementação e supervisão das atividades relacionadas à segurança dos 

[EFUCGSSOS (JDÉETEICIÚTEBIS, 
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!li w Compete ao Diretor de Produtos a responsabiiidade pela busca de oportunidades, DESQUFSBS 

de mercado, analise das necessidades dos clientes, mapeamento de processos, entre outras 
atividades que visem o desenvolvimento de novos produtos, e também a melhoriaíevolução dos 

ga existentes, bem como o apoio na impiementação e resolução de problemas operacionais que 

se reíacionem aos produtos ofertados pela Sociedade, e 

IV Compete ao Diretor de Pianeiamento e Gestão a responsabilidade pela implementação da 
estrategia empresarial por meio de planejamento, gestão, estudos de viabilidade e 

acompanhamento a fim de assegurar que as operações da Sociedade seiam realizadas em 

conformidade com as normas ditadas pelos orgãos reguladores, pela lei e documentos 
societanos, no interesse da Sociedade, controlar os projetos aprovados e oferecer suporte às 

areas envolvidas, e elaborar e controlar relatorios de resultados e indicadores de performance 

Paragrafo Primeiro  Oís) DiretorÇeQIAdministrador(es) designados em ato separado investir-se á 

(ão) no cargo mediante assinatura de termo de posse no livro de atas da administração, 

ziispensada qualquer garantia de gestão 

Parágrafo 'Segundo Caso o mandato se encerre sem que novo diretor/administrador seia 
investido no cargo ou sem que haia reeleição do diretor/administrador peãos sócios quotistas, ele 

¡nermanecerá em seu cargo ate a posse de seu substituto ou do ato de reeleição 

Paragrafci Terceiro - A representação da Sociedade sera sempre exercida pelo Diretor Presidente 
em coiiiunto com qualquer outro Diretor, ou pelos outros 03 (três) Diretores conjuntamente, na 
forma do Parágrafo Sexto, com os poderes e atribuições que a le: confere aos administradores 
cias Sociedades em geral, cabendo lhes a representação iudicial ou extraiudtcial, ativa ou passiva 

cia sociedade 

Paragrafo Quarto - Para a representação da Sociedade, exclusivamente, nas hipóteses abaixo, 
tambem será permitida a assinatura isoiada de um socio quotista ou de um procurador com 

poderes especiais 
i) Nos documentos de depositos bancario-s, 
2) Nos endossos em preto de cheques para fins de depositos em contas bancárias, em nome 

da Sociedade, 
3) Na correspondência ordinaria da Sociedade, 
4) Contratar e despedir funcionários, fixando lhes a remuneração, 
5) Na participação das ãicitações em geral, 
Ci) Na nomeação de procurador, especificamente para representar a empresa nas licitações 

em geral e ;iara assinar os respectivos contratos, e 
j?) Para solicitar certidões, bem como, documentos de cadastro, perante todos os orgãos 

publicos, autarquias, empresas de economia mista e empresas em geral, nas esferas 

Federal, Estadual e Municipal 

Paragrafo Quinto - O Diretor Presidente Substitui o Diretor Administrativo e Financeiro, o Diretor 
de Produtos e o Diretor de Planeiaiwiento e Gestão em suas ausências e impedimentos 
temporarios, acumuâando as funções proprias e a do cíiretor substituido, 

Paragrafo Sexto - Nas ausências e impedimentos do Diretor Presidente, a Sociedade será 
representada, coniuritamente, pia-tos outros 03 (três) diretores, quais seram, Diretor 
Administrativo e Financeiro, Diretor de Produtos e Diretor de Planeiamento e Gestão, 
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Parágrafo Oitavo - Aos DiretoreslAdmiriistradores e vedado fazerem se substttuir no exercrcio de 
suas funções, sendo lhes facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatarios para 
representar a Sociedade. sendo que o procurador apenas representará a Sociedade de forma 
conjunta com o Dlretor Presidente ou corn outros 02 (dois) Diretores, de acordo com a extensão 
dos poderes contidos em seu instrumento de mandato 

Parágrafo Nono -Todas as procuracões outorgadas pela Sociedade serão sempre assmadas pelo 
Diretor Presidente em coniunto com outro Diretor, ou pelos outros 03 (três) Dsretores 

conjuntamente, na forma do Paragrafo Sexto, devendo ser especificados no instrumento os atos 
e operações que poderão praticar e a duração do respectivo mandato, que, não podera exceder o 

final do exercicio social em curso, vedado o substabeiecimento, sob pena de nulidade, a exceção 
das procurações outorgadas aos advogados para a defesa dos interesses da Sociedade em [LIIZO 

(acl iudacia), que podera ser por prazo indeterminado e prever o substabelecimento 

Paragrafo Decêmo - Os socios poderão, de comum acordo, fixar uma retrrada mensal ao 

admintstrador, a tatulo de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes 

XHI Do Impedemento de Uso da Denomrnação Social 

Os adminrstradores são investidos de todos os poderes necessarios para a prática dos atos de 

gestão, fscando vedadas os avais, fianças ou outras garantias de favor, bem como, onerar ou 
alaenar bens imoveis da sociedade e ainda o uso ou emprego da denominação socsal em negocios 
ou transações estranhas aos objetivos SOCEalS, exceto em favor de empresas de mesma 

composição secretaria ou grupo empresarial 

XIV - Da Remuneração dos Sócios 

Os quotistas ou administradores que prestarem serviços a Sociedade, terão a remuneração que 
periodicamente lhes for írxada de comum acordo, observadas as disposições regulamentares 
pertinentes 

XV ~ Dos Lucros e Perdas e Balanço Mensal e Anual 

O EXEFCECIO social coincadira com o ano civil, ao fim do qual sera levantado um balanço patramonial 
e balanço de resultado econômico, cuio resultado sera atribuido aos socios, na proporção do 
capatai social de cada um ou de forma diversa aceita por todos os sócios quotistas Havendo 
lucros, tanto poderão ser distrabuados, como retrdos para oportuno aumento de caprtal, a criterio 
dos quotistas A sociedade podera realizar 

i) Distrzbuzção :nterrnediaraa de lucros, conforme Lei n°6 404176 
2) Declarar, conforme balanço semestral, divudendo a conta do lucro apurado nesse balanço 

e levantar balanço e distribuir dividendos em periodos menores, desde que total de 
dividendos pagos em cada semestre do exercicio social não exceda o montante das 

reservas de capital 

Parágrafo Unico ~« Nos quatro meses seguintes ao termino do EXEFCICIO social, os SÓCIOS 

dehberarão sobre as contas e designarão admanistradoríes) quando for o caso 
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10.11 M2016 Autenticação D189A3D9E3E9B9DBF2066C9B947A6F17806308. Marineêy de Paula Bomfim - Secretaria-r 
documento acesse www iucemg «ng gov br e informe nf* do protocolo 16648 471 7 e o código de segurança :SSS Es' 

dsgalalmente e assinada em 22i'11¡2t31ô por Marinety de Paula Bomfim ~ Secretária Gere! 

  protocolo 1664 71?' - 
eral Para VaÍlÕ reste 

o, _$ l 

Paragrafo Setimo u» Na hipotese do Parágrafo Quinto, o Diretor Presidente, ainda que acumule aêragun_ ma** 

funções proprzas e de um diretor substituido, precrsará de outro Diretor nao substatuido, para 

representar a Sociedade 

 



XV¡ - Das Alterações Contratuats 

Todas e quansquer alterações contratuans, :ndependentes de sua fmaiadade. só poderão ser 
efetuadas com e conãennmento e assnnatirra de todos os quotustas e ou de quem os represente 

na Éoctecíade 

XVII ~ Da Deciaração de Capacidade para a Admmtstração 

O (s) Admamstraácr (es) declara (m), Sob as penas da leu, que não esta (ao) :mpedndo (s) de 
exercer a admsmstração da ãomedade, por ie¡ especlaí, ou em virtude de Condenação czrzmunal, ou 

par se encontrar' (em) sob efectos dela, a ¡âena que vede, ainda que tempcranameswte, o acesso a: 

cargos pubhcos, ou pm' crsme faímsentar, de prevancação, penta ou suborno, concussãr). peculato, 
ou contra a economm popuíar, centra o sistema fsnancelro FTõÚDHBÍ, contra normas de defesa da 
congnrrêncra, contra as relações de consumo, fe publnca, ou a proprzedade (art 1 (m, § 1°, Le¡ 

1o qeñioz) 

xvm - Da Aphcação supletava da Le¡ 6 404176 

q As omassões do presente Contrato Socaal, serão resolvidas em conformndade com as normas 
apârcavers as socuedacies lrmntadas, prevrstas na Lea 10 406 de 1o de ;aneuro de 2002, regendo se 

supletwanwezwàe pelas :normas da Le¡ 6 404 de 15 de Liezembro de ¡976 

XIX - Do foro 

Fsca elexw o foro da comarca de Uberlândsa (MG) para o exercaclo e o cumprimento dos direitos e 

obrzgações restrltantes deste contrato 

E. por estarem assam, ¡ustos e contraãados, assanam o presente de forma dagntat 

Uberíããndia, 03 de novembro de 2616 

JOÃO BATISTA RODRiGUES 

(HSSMHÓO dngttalmente) 

VALEINVEST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SIA í João Batssta Rodrigues SImÕraIO Freita da Sriva 
(assmado dngutaãmente) (assmado dlg1talmente) 

CQNÊERÉ mà ?NÍEÊÊÊNÉY 
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MEM 
:hannah Mlãilíâwmsúnmdãan do ::mamona 

um. 31204550354 

mmñmmñzmmuàmasae¡unmñazomassltâütnascummrsmammmmeim 
cmmçumwaaaasgmpmemwmmmsmçmzrm naRmMsnchadndnàak, msm. tam, na Muniüpzn m¡ Ubedándâ CFP Bàâtb-iili. insana nc CNPIIMF :da a n” 

mrànxmwws-s?, mag 332124455025-2 os :ónus vepmwltahdo a mariana das quotas. a saber- 

:são uma HIDWJES. maxima, enmpresãrío, :amb em @me de camarim: partia¡ de bem, 

ganador da (narram: de âdwmdmía n¡ IA-Zssñt SSFIMG a inscrita na CPSIMF soh a n! 350.113 606 

M, :madame e dcmíeilado na Av @naum n? 267, Bain: Cidade Jardim. no mwidnc tie 

Uberêãzráiafmê. css» meu 15a, a vuzmvm »ameaçam E msrmmos SIA., M09 
mndmàecñrebo privado mu: sede m Màhchaúads Auagsfêàm, sai¡ ::tube tam. Ubeñârdâü 

_Mamas Seriais, w :adotam «uma no ::um sat: o n* amava/boato: e :saturada na num 

camsrchldaukmaamasoàonñâístwlüüsi-s neswatnmxemzttaáapcrsun zmnmlsnwures 
os ses. :em muirammusuü. hrasñesw. ammetsatb. tambem mama da :owmtünsardai de 

bem puxador da Castela de idsrrklàade n* R$495.89! 597m5 e imita: no CPFIMF sab a n!? 

35935331644 ramais e @arrumado na Av LSr-:pum nn as? sais-m tratada lavam, no mms-Spin 

de Ubadànciagñuíi. CE? &412-168 e FABIO ma: FREE PARE), brasitaim. Grmresalm. ::sado em 

:cantada mmurâwão 991w debemnwtaaor dnctnâ M4239 396 SSFfMG inscrmmüfsohon? 
54631752545. rmídema ednmiciüsüo m Rm !não Savmano Rodñgrm tia Cunha n* E79 4235340 

:amam mudam. m» 38431433, em Ubeñànzh-MKS. tomavam - :adm as :dados mma: 

emparmmaamwrsn. :amado arsnerasasasasâormuaadaaecnmmaçãuouwosaçlom um_ Sr :não Bram¡ ::comem ¡umidmm e o Sr amônio snerrammvn. macia: Pelo: 

presadmmfa¡ manda a mais:: maca ::Iémen camuçàoe kda mudem dodíadxfomoohu 

- Deiibetar mine 41) a alemão de 04 (amou) Dimmreslãdmmrwnúvas para a Sochdsde. os qua:: 

@adesão ser :meu: m¡ éaaiwdrs a matam mas. nafama da Gáusuta na do cantaram sonar, 

que trata da Adraênmmçàn da 566341162. mn¡ assumam na tatiana de: (a) 01min!" Fnesdênte, lb] ümtnr e Hnazmtro; (ci ühewde Pentium:: e (d) Dimorde Ptzheiamarmeêeaân_ 

acusações-amasse n rumño air Ptasldantefwa lámmáanrdemdoüimâupósdhasãas. os 

Súümmmmmãumnâmáadmaammmeapmuawmmadmdmxaçhcgm akauswmmnisnrshü da Sociedade, dos Sombra. .E0510 BAYETA KIIRJGUES. hnsülm 

:amparado ::aumentam de :nwsnhão pamaide bermpmtnnoroacatwaaáa !da-rtüúnde na 

hrrzañsm SSPMG e @o no CPFIW sab o n? 395.113.505-44. r! e domiciliado na Av 

._ r N) ?uma de¡ ( 3” v 
.í.- 

Gams. soh o n” 533315? em 1719751911. Pmvdnia: me @magnum :news 
CIS. cópia às¡ zmuabaü dagtmímw c 

“Pwrame Cadena de P _ , a 
Ffnaca ÍDZ-!Icl _pgn-,e  Maçã 
CEF ::a 4:7 ooo íañunnwà Mg 

A ' TjCAçAO 
' \ à: 

AÚTEHTIBAÇAQ 
~ CRC 25483 

“Qu _.._. 
u: @$313 

  



v3?” 
Uirapuru¡ n» 25?, mm ainda 13mm., nn múmia degberjindnalmã, CEP' 31412- LEE, pm namo 

«caiam ?residam sumo musas mes, brasrwm. negam_ icms» da céduãa «se 

;mamãe n! M-7,$94.5?2, SS? M6 a imune nd CFFIMF sab o :t9 WKQQUIWB, :amam e 

áumialmaic m Rm sem:: ümxçahas, Em. Bam Massa Sahara das Graças, no munncipxe de 

ubariñnúwme, CEP* 38492-013. para u cama d: Birünr e Brut-asim. CMD .assuste 

#NA 9mm. brasüaim. Enzimas, 30h51m. ::arcada aos os de «uma da 1.997_ ganador da 

Casa-mira às ídenndadc n** me 13343323 ?PNE a inscrita no CPFIHF sab o ?B aaaasmss-es, 

:WMM: e mrmciiaadu m :ma amanita, nã¡ 159¡ agia 592, Bairro Tubaãna, nn mau-duplo da 

msmmssauae, as? numca, pm c: cama ua ::um de mamas¡ e :humana n¡ ?mm 

madeira, nssadmformada um Hiram da Cumpmaçãa. peruana da Camara da ?demasiada u¡ MG 

mamar.. @FME m:: na ::asas-amam rms-ema a Rua »tr-mma Francisca Rasa. 251. Alameda da 

Çararràgâm, 725, ímdnmírziu Parzásso :mam no munmíaío :ie Uberürúiafhñô. CEP' 3408954. 

paraacrrgsmmmdzrimqamuaammuiradosmDuerereseiatosaceitaxam a tamem passada saeuscmges. mr mais de azzalnnmm ::estamos de ;uma ncrtdnnbesdnârmn 1. zàN e mwwçm na ATA ~ Tuminaúu as amam., :numca qualquer mma 

mnafeslnçmkàwmvsaapsaswnemqalmfaaptmmdaeashada pcrmdusossácêos.. 
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a ,ou " " :sanar 
!desta data. eu sem !MEIA Ronnlslms, manero, emnresanu, casado em regime da 

wmwxhâo ::mai de bem, ;untada da Carteira de ldemxiââef** 115-295391 SSPMG e 

?amami no @FM sob o nã 350.113 60644, residente e dowucãindo ::a #w wapum a9 

25?, Samu Cidade Jardim na mumcagm da Uberlândiu/IMG, CEP 38.412-166. tomo 

Maeda wgnce unem» savana: eustmôm mammsswa brasileiro, casada, 

êmaiaám_ DHFÊKÍM da :écínzh de menuríada n? M-?SSA-.Sü, SSP MG a inscrita nn 

CYFIMF sob t: n? G04 S93. 72533. madame e áomiuliado na mm Her-m Gnnçaruzs. É. 
&em; Nossa Samora da: Graças, m munícipe de UbeñãtIdIa/ÀAG. CEP' 38.49%. 
'tome [wave do cargo de 03m: Admins-aum :Emma eu CAR) M9150 FARIA 

21111335. Mãiiam, mamária, saltam?, mscído ans as de daminha de 1.987, 

portada' da Carmim de Humidade n? MS 13.343.123 sss-'IMC-¡eimcáto no CFFINIF sab 

u as 086.55B.355~99, maiden-eta ::mamada na Rua Muzenza, n!! 140. aum. S02. 331m 

Yubafma. no mnâcímn de Uberíândia/MG, Caí?- 38.412-006, 'uma passe do cargo de 

:mam: de Fmdutps; e eo LM» M8602¡ BE 9mm, !nasua-wa mada, Fora-nada em 

Clêrxüa da Ccmwtnçâa, portador! da Cimeira da Eãarttldada a9 M13 1D 532 752. 

GPMM? soh n!? 036.354 916 50, :amante à Rua nun-m: Francia-o Rosa, 231, Mama 
da Carambolas, 725. Candonxiraio Paradiso Ecológico, na wmnidpia de Uhsadãrmta/MG, 

cer ãsázêô-üsãamma passe do carga de Dltànraáeãfanemnmmeüaiãgmdmda 

acusam marcam TRWALÉ ADMSNSFRAÇÃD LTDA. usam m: CNPJÍMF sob o m: 

00504 12210001--37 e NIKE Bíããâôãüük conforme castração raalnnda por Ata¡ tia 

Reunião da 562m3 lavrada em 1a da; junho de 2014 

cederam); mada, para os úmidas fins e :ob Is penas da ia: que não estamos 

mma de exercer a adminwação @Saudade por te¡ especial cu em virtude de 

condena» crimmat, ou ptír se encontrar sub os efems dela. s pena que veda, ainda 

que tempcranameene, e amam a uma! náuticos, m. por crime faiímsrstnr, de 

gsvariaaçio. para ou subama, mwcussân, pensam, ou mana a ecnnemaa angular. 

contra o ::emma financiam natáarai, contra nar-ruas de defesa da concorrmda. contra 

as mlaçüves de com , fé náutica, ou a mudanca. mas temos dantas:: 1.011. § 19_ 
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ATA DE REUNIÃO nos SÓCIOS Qurmsras na 

›rmvm.s Anmmzsnznçáo LTIJA 

CNP; 006041343236691 97 

mm: xmmssozrpz 
1,191193 . “x9 

[MYIVLIISBRA Ii LOÉÊAL ~ .aos 1*. :ie guzahc de 2035 às E? 4139 ?meras compaarecerazm em ¡arzmeira 

cftzzv/Siüçíkb na sede da sociedade 'FRIVALE ADMíNlSTRAÇÁO LTDA na Rua Mucbacía da Assis n? 

39534: Centro, m: Mumcípm de Lim ríâadaailkuã,  38 406-112 

CQNVOCAÇÃE? w Dzspensafêa a nuxwacaçãc; em razão da presença ric- toclos os Sácsos rguetastas 

xrzmfzsrme :acatar-na c _ 2': de amgn 1 rw: d:: Cãàdsga: Cawí 

PRESENÇA Os; somos rcpresentanda a totaiuciztde cima querem. a salucr VAlJ-LiNVEST PARTICIPAÇÕES 

E ENWESTFMENTCJS SM ::um serie na Rua Mantnado de Assis, m¡ 904 Sata ;acaba 82mm Centro 

Manrctípsç de í3beriâ:1<1:u¡?-4G CEP 38460 1%): :usuais n:: Regusrm de Empresas soh a NXR?) 

.ãíãüúiõüííl 9 n:: ;mata (Banner-açaí d:: Esàntio de ?Aéreas Caran;  ¡UCÊMG o ::o CNPJJMF sob o 719 

15 ?G3 @Gâíüüm 02 :leste ato mp1 assentada na Forma do seu estatuto scual pelos Dnremrcs os Srs 

;(35.0 BáTISYA ROURlGUES brasiEecrc) enmresarno 41351610 em regame de csmunhão paraai dc bens, 

guri-atirar da Carrara de láentiáade n?? M4395 89”.- SSWPAG e inscrito na CPF/MF 50h o n? 350 'H3 666 

44. resident:: e domaciisado na av lim-apura¡ n? Bá?, Bam-z) Culade Iardtm no município de 

Uberlândaazâfkú. CE? 39 45.2466 e SÍMÓNICI &REITA DA SILVA brasileiro emprcsano, casado  
regime :ía separação parcãaã de bens, poa-radar da Carkcara de ldentxdaclc n” M?! 934 672 SSíE-'MG e 

szsscum ::u CPFJMF 5:31: o 2:9 004991 ?26-93 resxdsxnte e doruamlnado na Rua Bento Gonçalves, S09. 

hz-:urrc Nczssa. Senhora :tras GÍTIÇZIS no IEEEIPJLÍS§§Í('J de Ubcrlâncixu/MG CEP BE¡ 402 004, 210130 BATISTA 

IUÍDIÍIRKQUES já gazaízñraaío :scams: 

COMPOSEÇÂD m1 Mesa - :s: ;não BA'I'ISTA IiUDRíGUES, Prcssdentc e o Sr SIMÕNIO ?uma DA 

ÊILX-'A Sercrcuzrzi: 

[BRXBEM DO DIA »- Deiebemr sobre ti)  renuncia da Dar-mora de Planejamvnto e Gestão e (u) a eleição 

do «aan/o Dirmüí' ai:: ?Tanemswaanto e Gestão 

DELlBERAÇÓES  ?win prestdeezre fa¡ ;nstaâada a Reunnãa em sua pru-nana convocação e ¡ídn a ordem 

de ::ha Apaes dsscussàes vs Saunas Quotastas à unanenwlnde aprovaram (i) a renuncia da Dimtnra de 

Pkxnpimnenta e Gestão MUSA MENDES DE PAULA. [arasaleira enuaresàna davorclada portadora da 

Cano-Ir:: de lduzslráiade :x9 MG 10532 'F52 SSFZÍMG e :nscrxla no CPF/MF sob 119 036 364 916-60 

Fêsaíieuüt: e zksmmshatia na Rua Amante Francusw Rosa. 231, Aíameda da Carambalas ?'25 

Coruaionxímc ?nradmso Ecclógtco nc munnispía sic !.l?J9rJá1\.tiIa/P«1(J C13? 38 4064364 por :uma da 

assmatura d:: 'Varzim d:: Renuncaa (Anexo 13 Os sacar; Qazsusr* os riemals Dwgcores e a Sumiu? e 

Página 1 de 2 
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»ças-Abram 'à LÍVIA MENDES DE PAULA a mais anuçíhj, gera¡ e irrestrita quitação de: todas os atos _ 

ã “' 9' 

decorrentes 121a exerciam do :Targa de Dxremra de Pianejamento e Gestão para nada mapsfç? 
ê 

*ê à 
'à 

reclamarezrra sntv nanhuma Formas ou pretexto e em tempo :sigam e (ai) a eletção d:: novo Ilíremr :Elen  O "n 
¡Müeãameznto e Gestão MARCELO IIENRJQUE DE SOUZA PÁDUA, brasxlesro, casado ::ah o regtme Éle ?JB ç. 

0 
canmniaãu pardal de: Luana admnustzradoy de :empresas 1303131101” da Carteara de Identidade 219 MG "' 

rn 

3 31333 TSF¡ SSPXMG e ::manta :to ?GW/MET saí» r.: n? E365 1312606 ãü resndenícr e: cionucalãada na Run 

Fantasma ?a9 528 #íon-ja do 'S03 ;m musanupsa !Lie Uiaeríãzlriuãfàdfí», CEP 38 415 168 O Diretor alem.: 

::carma a zwmtzaçâo e tomo:: passe. pa: meu) da assmamra rio Termo de Fosse (anexo H] 

ENCí-ÍRRAMENTU E APROVAÇÃO DA ATA - Terrruaxados as trabalhos, inexmstlndo quaiquea' outra 

manifestação ãzwrou se? .z preserala :na na forma salmfma das !T4195 ocorndos que. nda_ fa¡ aprcvada e 

ass-amada pm :adm: as presa-nte: 

  - 690 
*x . 9x5** 

L' É 

EOÍEATISTñgB-ÚQRIGIJES 
Pres-Adema* f( 

&Qçsgxilsmzismz 

u: \ ATIYFA no múmias 

§í>a~°ãííàzàmíâ^w 

Tegggmughá1g; 

No¡ e '91  Nome' M?” 
cm: 0g' ÍÃLOIQÉÁ O cp;- ggg «434631-917 ' 
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J.; r: Cumírs" 
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ANEXO I 

'TERMO DE POSSE 

Nesta data, ceu MARCELO HENRIQUE DE SOUZA PADUA brasüeuro casado sob o regime 

de mmunlzãcn ;Jarcsaã :ie trem adnuniqtrador de :empresas parta-adm' da (Iartelra de 

Idenndaàe n* MG 3533 786 SSP/MG e :nscnto no CPF/MF sob o m9 565 672 60640, 

rc-sadente e damscxhadc na Rua Pamerra, m9 S20, Morada dc Sal no mumcapuo de 

UberlãndIafMG CSP 38415468 tomo posse do cargo de Direta¡ de Planeíamento e 

Gestâca da sccredaáe empresaraa 'PRESJAIJE ADMINISTRAÇÃO LTDA, mscrxta no CNPHMF 

soh G !i9 (30 604 1azgiamn 97 e NIKE 3126465026 2, ronferme eieiçâo na Reumáü de 

Saami; realrmcia em 11 de ;unha de 2915 

Declaro. amada, para os dewdos !ins e sob as penas da ie¡ que não estan ¡mpedxdu de 

exercer :a adminsstvaçãt) da Sucledade por lei especiai ou em virtude de condenação 

Crimmai, cm po!" se eracontrar sai: os efextos dela a pena que veda, ainda que 

temporariamente o acesso a cargos puhlzcos ou por cnme Íahmentar, de prevancacão, 

;esta m: suborno_ cnncussão peculato. ou contra a economm popular contra o ststema 

ñaancelro nacxonai, Contra raormas de defesa da cnncorrêncna contra as reiações de 

cunsumo, fe pubixca ou a yrcpnedade, nos termos do Artsgo 10H § 19. Códxgo 

ãjival/ZÚOE 

fieclaro, por Em, aceitar a eletçãa e assuma' o compromxsso de tumpru' ñelmente tados os 

deveres ¡nerenzes an: rat-go para c qua¡ fu¡ pleno, de acordo com a LeI e o Contrato Socnal 

da Sociedade e para que pruduua os :ievidüs efeztos legais assmu o presente 'rermo 

Ubcrlándaa/MG, 11 de ;unha de 201.5 

Weil 
MARCELQ. HENRIQUE DE SOUZA PÁDUA          

' (-1 neconpewp g \Am:)1w|- . w 319) 
' Í_ ::mam ;gq mu' .üwxxawàgu-à. ,   _ _ A” _ _ m_ . \ñrrrwvnv-N 
_ l V _ ..nr- .... W___À_. 

a PW pm» W" ° .. m” f* a fãraíâ" 
: lsleãtãigo! . _ 33-9 _m7 

' . ficam:: ea Fama Renee** “f” 'Í' P“°'°°°" l 
a :rfwscun Roseana nas¡ (caíam Suhst¡ ¡O! 

uma¡ #lacunas Range/l Raman &Eacrevenlq Suns «um 
Maycon Flgunddl do¡ 556.10¡ [Escravenle Substituto) 
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ÀNEXO ll 

TERMO DE RENUNCEA 

?desta data, eu LÍYQA MENDES DE PAULA, brasâlexra, empresária, dtvarcíada portadüra da 

Carmani d:: ldcrsudaae n* MG 1G 632 ?S2 SSPZMÇ e 'mscrma no CPF/Mi* sob n* 

O36 36:4 @i5 60. residente e éonancxâaada na Rua sintoma Franczsca Rasa¡ 233, Alameda da 

Caz-anxbclas, 723k Condominio Paradiso Ecoíógaco no munncipio de UberkãndIafMG C55? 

7553 áüéa--ãàâñ renuncia ::a cargo de ¡Jiremrn de Planejamento e Gestão da saciedaáe 

empresária TRíVALi-í AÚMINSSTRAÇÃO LTDA, inscrita no CNFHMF sob o n** 

ao am 12214399149? e MRE 31264650264 

Conñm aaa Sócms Quotistas. aos desnals Diretores e à Sociedaàe a mms ampla, geral e  :rrestmsa qultação da todos os atos decurrentes do exercímo do carga de Diretora da 
Pianejanaanto e Gestão inciusive quanto à remuneração para nada maus reclamar, sob 

awníauma Íürma ou pretexto e em tempo algum 

Ubnrãânüaçs/MC, 1?. :ie ;mahn de: 2015   _Mmuamuânàoím 
1. vuimnuoss m; PAULA 

, ' Re :rmheça por Í** E“"'*""'¡*s?~--r* 4.4.... .. a (s) 

13412: &isàjjspxaisã .Im In &uma; 1334.¡ j_ “  . - "w _. . Aí m ....- “nnunmíú D¡ 

253m   rg e 
C 457w? 

800610 ::a ?suma ::gw-n eu. v usava: c 1a m; 
' ea .ruaãaruon ?tcaer-ce Range 40mm: sua¡ :auto: 

h ::arm Kaswce Range¡ Hamas ::summer-Ie Suunuãuwa 

_Maycafiagunoea as: 39mm t! screvnnte Suosntawi 

 Grêmio di' 981 C 39335 
:u 1:6 30m_ hu( 3:35 
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.lb.  
Ao Consorcio intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentavel do Norte de 

Minas l CODANORTE 

Procedimento Licitatorio n” 0B212017 

Pregão Presenciai n” 002/2017 

PROPOSTA 

A Trax/ale Administração LTDA, CNPJ 00 604122/0001-9?, sediada a rua 

Machado de Assis, 904, bairro Centro na cidade Uberlândia/MG, CEP 38 400-112, 

teiefoneífax (34) 3239-0520/3239-0515, email ÍICIÍHGOBSCÕVEIÊGCETCÍ com br, por 

intermedio de seu representante iegat o Sr Carlos Divan Oliveira Frois. portador da 

cedula de identidade n° 6 619 286 - MG, inscrito no CPF n” 581 568 956-49, apresenta 

sua proposta para execução dos serviços do objeto deste Pregão, acatando todas as 

estiputações consignadas no edital. conforme abaixo 

O1 Objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de 

administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e 

corretsvai fornecimento de peças: acessorios origznais de reposição, com 

implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão 

de frota, por meio de internet, atraves de rede de ESÍQDBÍBCIMBHÍOS 

credenciados, mediante a utilização de sistema informatizado e de recursos 

teonologicos para atender a frota automotiva dos municipios filiados ao 

Consorcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambientat Sustentavel do 

Norte de Minas - CODANORTE 
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Descrição 

02 Condições comerciais 

'unir-Área TOTAL m. 932090513: com A TAXA os ADMENISTRAÇÃO 
' ' Valor Total com 

Percentual de 

Descontoitaxa 

g \Ia|or Estimado sem a i. Percentual de 0 Valor da desconto 

taxa de administração  Desconto em RS 

Fornecimento parceiaóo 
de peças autcmoâivas 

üfâgififiíã moves, primeiro 
uso, :WÉCCSSâFIBS para 

:nanasterzçãe da !rota de 
VEiCLíÍOS dos municàpios 

coriscirciaâos ae 

CODANORTE 

RS 25 250 000,00 0,00% HS 0,00 R5 25 250 000,00 

:NJ 

Item  

Fomrarisnento parcelado 
:ie DÉÇEBS automotivas 

originais novas, primeiro 
USO, HCCESSBTWS para 

manuteizção da frota de 

veicuãcxs dos munzczpzos 

consorciados ao 

CQDANORTE 

R$ 8 750 000,00 0,00% R3 0,00 RS 3 750 000,00 

Descrição 
, Valor Estimado sem a ' Percentual Valor da taxa em 
. _ V I T t | t taxa de administraçao [taxa R5 a Or O a com axa 

Taxa de Administração : RS 35 000 000,00 4,50% RS 1 575 000,00 

VALOR TOTAL CDM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

R5 36 575 000,00 

RS 35 S75 000,00 

b) 

C) 

d) 

e) 

 

Valor totai estimado R$ 35 O00 000,00 (Trinta e cinco miihões) 

Taxa de administração 4.50% (Quatro virgula cinquenta por cento), 

Vaãor totai esâimado (com taxa de administração) R$ 36 575 000,00 (Trinta e 

seis mzíhões, quinhentos e setenta e cinco mit reais) 

Validade da proposta 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 

publica 

Marca fabricante Vaiecard Gestão de Frota 

Õeciaramos que nos preços propostos encontra-se inciusos todos os ÍTIbUÊOS. 

encargos sociais, frete ate o destino e quaisquer outros ónus que porventura 

possam recair sobre o fornecimento do objeto e da prestação dos SBTViÇO  
VALE.; ,ee CARD m**  



 
manu_- 

Fts 
WW' 

presente ÊêCltaçãO e estamos de acordo com todas as normas deste edital e 
*a 

seus anexos “um 

g) Deeâaramos que examlnamos, conhecemos e nos submetemos a todas as 

condições contadas no edatal e seus anexo deste pregão! bem como 

venfscamos todas as especlflcações nele contadas não havendo dlscrepâncla 

entre QUBISQUBF :nformações ou documentos que deâe fazem parte e estamos 

crentes de todas as condlções que possa de qualquer forma anfluar nos custos, 

assumlndo total responsabeltdade por erros ou omtssões enstentes neste 

proposta, bem como qualquer despesa relatlva a realização Integral do seu 

objeto 

h) Declaramos que a taxa de admmàslração esta expressa em 2 (Duas) casas 

deczmaas; flXG e reajustavel. apurado a data de apresentação da proposta, sem 

a :oclusão de qualquer encargo fmancelro ou previsão :nflaclonaraa para a 

prestação do serviço 

l) Declaramos que na condsçâo de vencedora do certame estaremos 

creci-somando os estabeleclmentos nas iocalldades abaixo indicadas, no prazo 

de t0 (dez) dlas apos a sessão publica 

 Montes Cêaros Braslêaa de  Janauba Januársa Pirapora Talobetras 

Minas 

g) Declaramos amda, que a comprovação dos estabelecimentos credenciados 

sera reaâszada medlante decêaração. relactonando os estabeleclmentos (com 

endereço), apresentando Contratos de Credenclamento formallzados com os 

estabeteclmentos. que sera contendo pelo Consorclo, para atestar a 

veracndade das informações prestadas 

Ubertândla 08 de Março de 201?     
rrllllãtltlltstttlgê?ttât* fsglizzsstlgzfgfaígzso    N - ! mercadoPubãtco 

vale Card 
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Consorcio lntermunncspal para o Desenvolvimento Ambnental Sustentavel do Norte de "a5, 

Minas Í CODANORTE 

Procednmento LãCEÍQÍÓTãO n° 0022017 
Pregão Presencial n** 0B222037 

DECLARAÇÃO 

A Trtvaie âdmnnsstração LTDA. CNPJ 00 604 122000107, sedsada a rua 

Machado de Assis, 904, bairro Centro na cidade UberIãndWMG , por aniermedto de 

seu representante Ioga! o Sr Carêos Dwan Olwetra Frous, portador da ceduia de 

¡dentsdade 0° 6 619 286 - MG, mscnto no CPF n° 581 568 956-49, DECLARA. sob as 

penas da êea que na condução de vencedora do certame_ estaremos credenciando os 

estabelecimentos nas íocaltdades abaixo nndncacias, no prazo de 10 (dez) duas apos a 

sessão pubâuca 

Janauba  Januáraa  Mamães Claros  Bíaszaa de 7 Ê 

§  Mesas  

Uberiândaa 08 de Março de 2017 

/ -\\ L1' 'MNE 

FzzfãagpalsAdnfMi m: Màoàno Ltda 
Carlos Dwan _jlveira Frous 

Executivo de Relacionamento 

TRIVâLEADHH-HSTRMAOLTB§ 

41:0 691 ííliüüüíaã? 

“Fãs í5_~:_.=í; ,a  .sEÊa-'^;'.-1:';': 44:35 i5": 

_ d›-e"v~.te=s :Nim (s-;zãrw 1.5mrêssníínmímíé ii? Iiâêãi?) “P53 

2.3"?-  É 

Pzrapora  Talobetras 
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Ao Consorcio Intermunicipal para o Desenvoivnmento Ambiental sustentava¡ do Norte de 
Mmas 1 CODANORTE  =' 

Procedimento Lrcttaterio n” 002901? 
Pregão Presencsaê n° 002201? 

 

 

NOMEQS) Gulberte ARÍOYHD Rocha Juntar 

RG '15 284 629 SSP/MG 

CIC 083 O93 426-08 

CARGOS) Supervisor de Mercado Pubhcc 

ESTADO CãVêL Casado 

NACIONALIDADE BFBSIIBITO 

E-MAIL gilberto runuor@vaiecard com br 

e       r' 
RAZÃO SGCIAL TFWBÍE Admrmstraçào Ltda 

CNPJ N** U0 6041221000107 

WSCRIÇÃO ESTADUAL 001756088 00-20 
FONEiFAX (34) 3239-0520 i (34) 3239-0515 

E-N1A1L írcrtacoes@vaiecard com br 

ENDEREÇO COMERCIAL Rua Machado De ASSíS 904 Centro 

Uberiândra ~› Mrnas Geraas 

Rua Machado De Assns 904 Centro 

Uberlândia -- Mnnas Gera1s 

CEP 38400-112  
END QE CORRESPONDENCIA 

  
BANCO BANCO DO BRASÍL 

AGÉNCÉA 2918-1 

CONTA CORRENTE 4 444-X 

Dedaramos que os dados são de nossa inteira responsabairdade e responderemos, na 
forma da ler, por qualquer DFEjUIZO decorrente de fa1sldade de informações 

Uberlândia 08 de Março de 201? 

TRYJÀLE ÀBHWMSTRACÀQ L0:: Tf ' 

g0    É Certos Duvan Ohverra Fro1s ÉXECUÍIVO de Reiacaonamento 

 

w ::nas 'xxãíiííãsí-ÉÊ e* (gr: às: 

a-?rtrggz <.5§:àezã.«er“;<§:;à NK# C52? 39.4150 ã E2  



VALECARD 

55 g 34 3239 9500 
Rua Machado de AssIsJ 
überiàndiafMG CEP 38 

www vaiecard com b: 
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HABILITAÇÃO 

~    5°:: 'EL-fim mzwn- :.'zí:'x.;=as-:<s:*rs à:: 

í ::(30 de «”-:»3a=s, *Jírâ irmã:: ubrjeràz:na':eaf&«16 CEP 35-9591) 1 E.? 

n, › 



HABILITAÇÃO .JURIDICA 

:f: , ;w maix) anca-ñ. “v';'%:&?i'_\ê!C um¡ à:: 

Â r%<›=:.ia-/>~.sseer3ê<,'=~3 íwnzraz ;âàáerígaraçíxzzñrvêêà CEP 3841130 E  
34 Ê;?;?›:Í>í*~<”3'; 5?? 
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;ão 
Consumo !ntermunnctpai para o Desenvoívamento Ambnental sustentava! do Norte de 
Minas 1 CODANORTE 

Procedrmenío Lrcaâatórao n** 00212131? 

Pregão Presencaaã n” 06232017 

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO A0 TRABALHO DO MENOR 

A Tnvaie Admnmstração Ltda, regnstrada no CNPJ n” GG 604 12210001451?, 

irmscrlção Estadual 801756068 00-20. com sede em Uberlândia, Minas Gerais! na Rua 

Machado de Assrs 904, Cenâro. CEP 38 400-312. teêefoneffax (34) 323943520 i 3239- 

0500 emasâ hcntacoes@vaiecard combr, por mtermedao de seu representante iegal o 

Sr Canos Davan Ohxreara Frets, portador da cedula de ¡dentrdade n° 6 619 286 - MG. 

IHSCHÍO no CPF n° 583 568 956-49, declara sob as penas da fa!, em atendtmento ao 

quanto prevrsio no ancrso XXXHE do art 7° da Constituição Federal. que não 

empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, pengoso ou Insaiubre 

( ;nem menor de 16 anos 

( x 3 nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos 

Uberãàndla O8 de Março de 2017' 

f' 
3 ,E “ \K '~ _, .. 

à, m¡ Istração Ltda 
Carlos Duran *Oliveira Froes 

ÊXECUÍIVO de Reiacwonamento 

TRPrALEàüiiiütsTñâcüâfüLsçÍê .3/  
m3 6M 122k  ~  a.  

ana-a: 11h62'É;as::.§a;n;ãv1ís CH* 33,496 â E2 
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MMISTERIO DA FAZENDA Secretana da Rosetta Federal do Brasa¡ 

Procuradora-Gera¡ da Fazenda Nacional 
CERTEDÃO NEGATWA DE DEBITOS RELATIVDS ANOS TRlBUTüS FEDERA|S E A ülVlDA 

ATIVA DA UNIAO 

Nome TRNALE ADMINISTRACAO LTDA 

CNPJ G0 664 1221000137 üsrezto de a Fazenda Nactonal cobrar e anscrever quaxsquer dividas de responsabmdade 
¡oentsfzcado que vierem a ser apuradas, e certmcado que não constam 

ednos ãnbutanos aümmlstrados peãa Secretaràa da Rosetta 

pendênmas em seu nome relatwas a c: 
Federaê do Brasil (RFB). e a unscnçôes em Dzvtda Aiwa da Umão ¡unto a Procuradora-Geral da Rossawado o 

Esta certidão é vaiado para o estabelecimento main: e suas fnhaxs e no caso de ente federatnvo: para 
iados Rafeiro-se a situação do 

todos os. orgãos e fundos publicos da admmasàraçâo dxreta a ele vmcu sugesto passava no âmbxto da RFB e da PGFN e abrange sncluswe as contnbuxções socsaxs previstas 

nas almeas 'a' a 'd' do paragrafo unuco do art 11 da Le: m9 8 212, de 24 de julho de 1991 

A aceúaçào ciesàa certidão esta condscioneáa a vertfxcação de sua autentscldade na ¡niernet nos 

endereços <htip iiwww receiãa fazenda gov br> ou <http ¡iwww pgfn fazenda gov br> 

Certsdão emmda gratuatamente com base na Portana Comum:: RFBIPQFN ng 1 751! ge ggqggmg; 

Emwznda as 14 44 48 do daa 3010112017 <hora e data de Brasnha> 

*Jaisda me: ÊBKBWZDW Codsgo tie controie da censdão 5288 BASF BBBF DSFQ 

Úuêkluef :as ura ou emenda mvaàndara este documento 

CÓNFÉRÉ VÍÀ !NTÉRNET 
FÉ); @ía §ã~ 

.ÇWW...._,_____ ¡,-*;_g*-_., Lang ., 

oaoawpaío 
J 
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?ÊÉÊEÊÉÉJÊU *   E  
m: NEGATIVA TRIBUT 5 

CEJRÍÍTÍÀDÃ(J POSITWKÍX COM EFEITO ' _ç  _ _ a E IÊAOBÍVLIÀRÍOS EÍOU EISCAIb 

'axoÀsxuàxuos 

Çícxnfurtxwe rtqucrznwcntaá n* _ -"~ P353 hm' de CONIPRO 

:lc "YRY\?Â»\LE ,amd.1Nts'1“1¡:AÇ.ex0 LTDA cnnsiaun d wszabuank: supra cyuaíix ?92 94?. encont 

'* “L3 93852807 13:15':: o em 

confünne garoccsmzs n* 

CNP¡ 00 E104 \llíüüül-?YF 

*jacàmx rczàszfwados .íog 'daremos por pzxrte da Secreta-m Éwíunmpa 

'ãhiwratzxxrsnzs :smencsrcss a eçxu'z1çíxo :leste: ceruàño 

OBS 'Esta certadão nã:: fa¡ Efñ-¡ÍO 111m2. transferêncm e r 

Uberlândia, 09 de nmrçn de 201? 

Ff», 
.M  f: 

5 certaçyão 3950551917   f 
.xLIÉXAÊÍfÉ)_IÇgFXÉ>J()SEÉ BIHCÉREI( enem¡ :Çlutucipai 

 (i-iiãjíêALbíÍii-Níàiíl "  souls; 
Dix-et( e Receitas 

Í jx" 

' chamas 'írxbumannws Nioba 

VAÀNTÍi 
1131103 e imob 

[tb-Sit com cxxgxbaíxdadc suspense. 

1 de Fuumuçaxs, ::pur 

cgtstro um czlrtortn 

Êápuarwna 
I# r .ma Cí” 3a n z og Â U 'Í' É. N T IC Mmnbcamx osãcwmà A Ç 

0 !ügnêlsi a mv:: @uma 

Uau' 
f am a 

55 

que em nome 
:Xaanos 

ar crcditms 

5'" 

'I 
x 

U9 HM? 1313 

CMM; d! Faz ç um¡ 'aid Jmga N. 1.3 
13 TÂbÍJiQ 

::pinguim 
11302.19 :me m¡ 5g, 



»www ubeáanüsa mg gm: t¡ 
Fax üxxM 3239.2433 
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quaisquer debztos referente decorrentes das obrigações com o FGTS 

É  Validade 03/03/1037 a Oliüãtíãüí? 

  ' Certthcação Número' 2017030301120446194882     Informação obtxda em O9/03f2017, as 15 03 10        
A utmzação deste Çartmcado para os fms prevnstos em Le¡ esta 

condmonada a venfacaçao de autenucsdade no sete da Caixa 

www canxagov br 
    

” ' "www  cam/z' 9m; ;rs/Esn,í›V6sa!C='f*Crñ*F99C/:Sf'/?PP¡M!TP P9¡ ;- ÍÃÉÉJMRDESSM: , #ZJJQfMRZ/¡é/fz/ÉJMÃ/ #ff f?” 



internet íàttv /j 
Certadãc emanada gratuitamente 

:nronmção IMPORTANTE 

30 BancQ Nacaonal de Eevadcres Trabalhistas constam os dadoa 
necessárxos à láentafmcaçãa das pessoas naturais e jurídlcas 
lnadamplentes perante a Ju5t1Ça do Trabalho quanto às obrlgações 
estabe1ec1daa em sentença Condenatórla transitada em julgado ou em 

acaràcs jud1c;a1s trabalhastas, Lncluslve no con 

1 

cernente E108 

recolhamantcs prevldencaárzcs, a honoráraos, a custas, a y 

emoíumentoa ou a recolhlmentos determlnados em lex, 
ou decorrentesx 

aa execuçào de acwráos flrmados perante 0 Mznlstérlo Púbíaco dox 
Trabalha ou Comissão de Concxllação Prév1a 

   QQmEQãVãÂÊÊãTÉRNET “É iiímwg _M Êàéü 5 Í Í?" .  



?img 

vaiéüfrree; ::as v;  
usERLÊNbÍÃ 

ALVARÁ DE 

FUNmONAMENrO      
g- n¡ ' iv U-v- _w ?um  a! nara Aêvarà :ia N* de ümiro e fi" '-10 NH** 

ãnsr_~:-^2r_» &ãrmmcüi --›5"“°""“"“'›j H_ m. n' M:  F * an. 
W _1 &m; re:r¡..onamà.-.› 829732014 
15517939 ou aaa :numa a7 uuosness 2541112014 0959112015 1át16754350 

ããazà; :Sa-m _ 

YMVAL E. Aoumasram-.As LTDA 

Lüczz-!tz-sçàxc 

Ã »mamae na ASSÉS w acess-x à COMPLEMEN x 

CQMPLEMEN 
::armas C 

DNJE über¡ 
ÁREA \nruzAaA 

1 ?Ràâfgãfâí ' " TA M GNEIaco na r a asnsrrcras Pnavrsros ?um P” U, A 2 REFEECAO, 12 coNvENro 
3 (m3 E A 4. ü CONTROLE E GESTAO 

u¡ MAN-upa.; ü D RVECO ESPECIALEÍADOS SERWCQ 

a monarca ::as o FROTAS E 

?AME o na FRUTAS, FRE NITDRAMENFQ 

aasmeamanrc ' T0 

aãáuãcac? Eccnh-\zca 

_ &eram;  m, ¡333 

nas na? ae (âltgêâãírzàzfizdes da serviços ;arrastados pnncrpaimenãa às empresas não nspenmcadaa 5M asse :sãos-of: agendar: cartões ea ::em SM 
me amem: Laçaçaoca mão-admob:: 'tempo na SW¡ 

8299 ::mas Emaasão da valescalmrenlaçãe vaâes-\mnapada e ssmrêares 5M \ 
as aüvldades aclma elencadas e uma compromisso soh as penas da lei, . 

os para Iuncinnamento a exercicio das atividades aconàmtcas - 

do ::bien sctw_ nc; qua ?esperta ao uso e onunaçàe do solo as auvidadys úamicêliares e çestdgaes ao uso de 
0% avulsos, acessabxírdada e de segurança san-etária ambãanmi e de pmvançán contra lncenmo e pãáãce o \ 

uontrihuênza racanheca que a nào 'atendtmanãc ;esses requisitos acarretará a suspensão a a cassação subseqaanie do x 

Atvarà de Funcionamento nos termos da iegtsiaçào vigente  \. 
*w ::Lança _ . 

Meia Anzhãarte m». 

Carrao de Bomhaãroe 033971251? . r A ., ,_ _mw 

_       'r-;xràâzã         
 

.)'ã'.=:r<\&='=âf.› 03 330 OU às 'EB ñ!) 'JD  ã-iorarãc de Fu 

m vam. vàuac ME 03107115517   
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NOTA 

as:: ;aum *Aê 'muao an? aamüenrr sm. *arts ›  ›' - ~ r. ~. . . __  sm ;Paixão  Lmm VE-&VÊL  nçlâsgixffftmígêâãfü) smmvorxañrsr AC MA orscunmrsran arm OPRt-_asrne 

   f-'êL-'z1.'$í§3-í3?.r.5.$3!11í2üt5 Cüdmo de autentmdade 139314007543731 523 
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e Mtnas Gerais 

.N 

ã 4% T nbunal de Justiça do Estado d  ofgâsàãs UBERLÀNDM .W ” ;i  N' a às* 

CERTKBÃO alva. DE FALÊNClA E coNcoRoATA NEGATIVA "ma = 

\ 
* A ÍVEL. omarca, aie a 

CERTWÇO que. roverído os vegxstros de dastnbuação de ça Wa "Ps :Refém te:: ° Émpresarms 
presente da! nas açoes especüncas de concordata V971; no $051 R Cuperaçã E tramdtcta 

Socsedaües Emnresaraais, Mecroempfesas e presas 
Rcacuperação Judscxal N DA CONSTA em iramtlaçao contra 

Nome TRlVALE ADMHNHSTRAÇÃQ LTDA 

CNPJ U0 604 1225009197 
'o 121.120 O 

Observações 
a; Cüülüãü exp 
do Conselho Nacsos 

ethos ratwtamente atrave 

nai de Jusuça 
do pesqunsados 

b) a snformaçàü do numero do CPHCNPJ é de responsabmdade do sohcstante da cemdão, sen 

mo dugnados 
CPHCNPJ exatamente co 

o nome e o . 

o do CPFiCNPJ Lnformado, podendo 

cê ao deshnaãano cabe contem o nome e a tnulandade do numer conhrmar a autemsczdade da Cemdão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de MiñBS Geraas 

íhttp ífwww igmg jus br) peão prazo 
acessos da Justzça 

uasada snciusndo os processos a mesma vahdade da emmda diretamente no Fo 
Pfie e o Snstema CNJ (Ex- a Turma Recursai apenas da comarca peso 

o) esta Cerudào tem SIG!) amptamado o Processo Judscaa¡ Eietrontco - 
Comum. do Juazado Especxal e d 

ínsaoos e eletrõnzcos. onde houver 

Promos). 

tras ações de natureza :imersa daqueias 

A píesexite certzdão NÃO EXCLUE a possxbahdade da exzstêncza de ou 

aqui mencnonadas 
(Zertzdão sohcnada em 02 de Março de 2917 as #4 49 

 

UHERLÂNDM- D? de Março de 2017 às 15 m 

CWHQO de Autenncaçào 1703 -o215-o1as-o65o-9522 

.\ ./15 

P223) vz-xíêdas* essa gpgtgjaa 
_ . . v acesse o sua:: dc '$3.16 íwww z 

l ~ !m9 JUS m? em Processos *Cenzds 
' o Judscaal .i ÁuTeNTicAñ " 

yAO 2 ãnfofmandü c¡ É ' 
XM 

Uüüigü  ?HÉNÇÁO Documenzo com 

A = posto de 1 foíhas( D ~ wmwwm__s. w. . en1enda ou rasga-a . , V S) Ocumerwto emítndo po; mc . m., _S gifs 

w Í/ /í/Ê gera sua snvahdade e sera consrderada como :namo Êe pãããíêfâãzãàí çãgãêãíígalggsá f . , i 
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 Tribunai de Justiça do Estado de Minas Gerais 

ATESTADO .__..____....._......_....._._._ 

.rfsTESz-'f O para os devidiis ñris, atendendo a :requerimento 

de TRHZAIJE .ixDMINITARAÇÀO .LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
ÀN“()Ú6ü41.22fí)í)í)i-97. a quem possia mieressar, que no âmbito da 
Justiça &Lstaaãuai 'sia Comarca de Uberlândia, Estado de Minas (Íxerais, 

fuiicicmam reguiarmeme, com seus titulares, as seguintes Secretarias 
Judiciais 1** Vara (Íível Bei Douglas de Oliveira ãk-íorais, em exercicio, 
2'** Vara (ÍSVEÍ 'Baía Níaxilia Caixeta Peres Cliiveira, em exercicio, 3” 

Vara CH e! Bela &iaidalena Gontuc Borges Fonseca, em exercicio, 4” 
\iara (Ííível 'Bela Joana Batista Nlartins, em exercicio, S" Vara Civel 
Baia ?Marco 'Tulio Afonso Borges, em exercicio, 63 Vara Cível Bela 
Marlene Nunes Caixeta, 7** Vara Cível Sandra Regina Rezende 

Càhveira, em exercicio, 3*' Vara Civel Baia 'Teresinha Luiza .Ferreira, 
em exercicio, 9°* 'vara Civei Bel Marco Aurelio Afonso Borges, em 
exerciam, 10” \Fara (Zivel Baia Claudia Regina Cai-mo Duarte, em 
exerciam, 1* Vara de Familia e Sucessões Bela. Yaíçiuiria Barros Alvim 
da "Penha, em EXLEYCiCSO, 2'” Vara de Familia e Sucessões Bela Elisabete 
Kiara:: ?Morgado e Fernandes, em exercicio. 3* \iara de Familia e 

Sucessões Bel I"crziasid0 .Luis Pereira Lima, em exercicio. 4" Vara de 
Famiiia c Sucessões Bela Denise França Linhares, em exercicio, 5*' 

Yara de 'Familia e Sucessões. Bela Cristiane Alves Fernades. em 
exercicio. Vara de Execuções Penais Bela Luciene Rodrigues Soares, 
em GXEIÍCiCEO_ 11 Vara da Fazenda Pública e Autarquias Bela Sheila 
?Juara do Lima, em exercicio, 2* Vara da Fazenda Publica e 

Autarquias, Bela ¡Xdna Aparecida de Mendonça, em exercicio, 1** Vara 
(írimmal Bela Sônia Ali-ts; do Prado. em exercicio, 2*' Vara Crimmai 
13d:: E-Êcína ?viana Francisco Pires, em exercicio, 3” \fàra (Zrimmal 
Haia iVíarcaa Rocha de (Mineira. em exercicio, 4” ?kra Criminal 'Bela 

:Xana Clarmda Naves, em exercicio, Vara de Crimes Contra a Pessoa e 

de ?rec-atenas (Íriminais ,Andre Luiz de ÀYEILEJO, em exercicioJuizado 
(Iivei. ?vlarilàma Pires Ohx-*eira Souza, Íx-íarcelo Souza Freitas, em 
exerciam, Romeno de Olm-'eira BElÍãSÍãI, em CXEYCEÚO, Juizad Criminal, 
António ÊVÍEPJCOS Resende Faria. em exercicio, Servico A' _xiiiar de 

&Hézmgíizmib é» Pa: e m» 
ce? sem m a; g¡ N' 10s 
MICÊUTENTICA R ÊMG , i  

i i ' comum. 

Tapa; "ma 11 ?EV zw   
 

Shaman p 1-¡- 

ÉJEaI Jem, ,,,,_,, _na 
Km 

v¡ Ltiim¡  1   Ig!, ?Fiscaíizhção  AUTBNYICAÇÃO 
' .» em: 25105 

 
Vais* Çargà 

 



(Íicunadnrua. 'Ibsourana e .Dustribuxção ?Sela Lucaa I-âeãena Parana de 

:Xyaugo Campos, Tabehonatc) de Registro de Protestos Dr W¡iâno 

Roberto de Sousa Swkveara, (Íartono do 1° Ofícm de Notas Dr Carlos 

Antôrm de Araujo, Cartorto do 2" Oficio de Notas Dr Iõjairrxa Pazarm. 
(Íartórsc) do 3° Oftcno de Notas Dr ?Eduardo Niauncxo Rodrigues; da 

Cunha, (Íartorxo do 1” Registre de imóvens e Hlpütecas Dr híarczo 
ilzhcsrr; Wrcsra. 2.”()f:c1u de Registro de Imóveis Dr LUIZ. Eugêmo da 

Fonseca, Serviço Registrai de Tztttlos e documentos e Pessoas 

JHFÍÓICRS Wanda Marquez "Fontes, Scrnço Registral das Pessoas 
Naturais Bei Fehctano de Qhxrezra Junxor, 'Tabeínonato de Notas e 

Registro (Íml de Pessoas Naturals do Dxstnto de Ma rtmésia 102Mb:: 

TRocíngucs do Nascnnezatm de ÓÍIVBHCE¡ Bernardes, 'Tabehonato de Notas 
e Regzstro Cm! das Pessoas Naturzus do Drstnto de Mnraporanga 
Juvmo "Ívhxsiafa (Íhmkã em Cxerctcto, (Iartorw de Paz e Notas do 
'Dustrrto de 'Tapuarama Jose lãobem» de Fatima Range?, (Êartono de 
Paz e Notas do Dnstrltn de (Íruzeuro dos Peixotos ?viana (Jtacatza 

Knychaia de ?Moraes 

.XTEISTYO muda, ciue nesta Comarca extsta somente um 
Seruço làuxnlxaz' de (Íontadcnwa, "llesuuraraa e Distribuição Bela 

Lucia Heíena PÕFEWR de ;Araujo Campos, responsavel pela distrsbiuçãt) 
de todos os *ienes da Comarca, :nclusix-'c LÍ-"aléncaa. Concordata, Famxha e 

Cartas Wecaunwas 
.ÀTESFO ñnalrncnâe, que no ânabno da Itwstzça. Estaduai o 
na (Íomama de Uberlãndsa, responsavel ?pela cmassão de 

CEFUÚÕGS negatrx-*as (Íwcl. (Írtmlnal, \fara de Execuções Penais, dc 

íírlxectnçàa) Fiscal e de Faiõncm e Concordata c a Central dc CEYÍSÚÕES, 

lncalwada nas depcndêncms do Forum 

Lsmco csrgão 

Por ser verdade, ñrmo 0 presente 

Llberlàndza, 16 de *fevercnro de 2017 
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MlNiSTÉRiO DO DESENVOLVIMENTO. !NDUSTRIA E COMERCIO EXTERÍOR 

É secaeransxx DE COMERCIO E SERVâÇOS  DÉPARTAMENTO wacaorw_ as REGESTRO no COMERCEO 

g JUNTA someacw_ ao ESTADO os MINAS GERAIS 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO N° 99564286 “o, 

Decàaro a exatidão dos termos da abertura e de encerramenlo do lwru dxgtlal de caractenstàcas abatxo por marra 

exammada e comendo 

     _ .  'uma m l u l CNPJ __ 

'à 3a2eaebü25? Of) 504 izzaaso: 97 E  NOME EMPRESARIAL 
E :Rzxxaw AUMINISTRACAG um 4       :DE-hr  (g1); 

. h_ . ;u . ' . ' _ - 

ÉÊJRMA na ESCRHURAÇÂO CONTABIL ?amooo DA ESCRETURAÇÃO  Dxano 01l01ã20ê5 a 3033612915 

E NAruaEzA De Ltvao NUMERO no LIVRO  Duane (Estar T2 

ã_ IDENTIFICAÇAO oo ARQUEVO ;HAsm 
i 29m 1a m 59 32 BSE&QES1EE<^›Q2E E6172 s: F? 5529 na 

   
    

 JOAQ BATISTA RODRFGUES 35011360644  Aümlnesíraüer 

35011360644 
II 57916956295223900489397992145548825581 
, 0210532015 a 31!G5.-'2ü18 

WELWON vnroam DE LIMA 

CONTADOR 
. 58?152666?2 ;mm I E 

382691846219577411059B547B?65051289426 ::Faça Mía 

15196/2015 a 13íDBi2018 cep as «m [mg »mp ¡ 'g3 o à u. U l l: N T !Ç A 
¡JÊOHNCBET-cgggga a¡ 'â 

a &mas; a m-m wãr: 
Tam:: 

*wa 2? FEV 251? 

[jJes-s ngçeytagae r f" 

Ú-*âel euHtÉQÉÊFâ" 
@Luma &ma; 

LOCAKJDASE E DATA Seia Horazcmte « MG 29 de abr!! de 2016 @Mayen 

   
 

Identmcação do Autenticado: P Au-ç-ENT¡ÇAÇÃO 
- CRE 25240 

LUIZ EDUARQO CORREA SOARES 13832140697 

138 321 406-9? 

5984547698658480298457613439846391663 

uma/zen; ate OQIDS/ZEHS J 
Pagma 1 de 1 

ÊÉ-.ãâfgge Puàhsu A um.: m. .-1 

   



 
Í M|NiSTÉRl0 ::o nsszwvowzmgwwo !NDUSTRJA E COMERCiO EXTERIOR 

1 SECRETARIA DE COMÉRCIO E seavxços _  DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO ao COMERCIO 
JUNTA com-saem oo esmas DE MiNAs GERAIS 

ã 

L 

TERMO DE AUTENTICÀÇÃG N° 99564287 

racterísncas abaixo, por mim 
ura e de encerramento do lavro digna: de ca 

Deuter:: a exatidão dos termos de abert 

examznado e conferido      
&Éàâ 

 NiRE  34204355202  nome smvnesanw. 
à TRWAHE. ADàüNiSTRACAO LTDA 

     
E 00 eo:: 1220001 a": 

       ?saum m¡ asc PERIODO DA ESCRITURAÇÃO   Lwro Urano 011079015 a 31ñ2I2Dí5   NATUREIA. ao LIVRO NUMERO no LIVRO  Dzanu Gera¡ ?3 

ÊÉEÉÍÂEXEÂSESBÂHEG  
Í 8D aa 12 s# çrrgafiag_ 

wo (HASH) 
_ça 17 0a ZA CA ?s :rn F3 79 39 F9 

      
 5a? :5256072 

38260184621957741 105965478765051289426 

1szumznzga 1910522015 

Í mas aAfàsTA RODRIGUES 35o 17550644 

'~ Hàqçnnnnslranox 

' _'-í='>_°l,làü.9_i°fiil__,.___m____m_w 
579tsoaszsçggagnonaaagv992145546825551 0210352015. a awazzuxa  _À 5 

LOCÀUDÀDE E DATA 
Bem Hornzonte ~ MG, 29 de abril de 2916 

Identmcação do Autenucador 

LUEZ EDUARDO CORREA SOARES 13832140697   
 

138 32'! 406-9? 

59845476985584802984577613439846391063 

11íüô,~ge13 ate 69.06.9016 Igpuzíamaçcartona de Paga !mas    en¡ 000 Iabunn ,x 'MG 
AUTENYIC AÇ o 

" “m:ãsíawutareawaàaaiausuwaaaem 
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?MINISTERIO DA FAZENDA 
ÊSÉCRE-ÉÍTARâA DA 933mm: FEDERAL D0 BRASH_ 

:Sgâyrãàqâ  'Jerm 3 3 5 

RECIBO DE. ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DlGITAL 

   

IDENTIFJCñÇÃO DO TiIgçAR DA-ISSÇRiTURAÇÂG ' ' '  *' ,.__, 1m .,  MRE  CNPJ l 

~= ;332134550252 g nn 694 1230901 9? ' _w ____ ___F__  rÂoMÉ EMÉREÉÁREAÃ  TRHJALE AüMiNlSTR __4_ > __ 

!DENTIHCAÇÂQDA Escmrum Ac v " .. À T- s « - = ' ›_ _ __  
_w -   _ .  ~.,_...-,_-u2-_-_..._-..V...~.vm,:u..«..._»,.r.. ______ 4--__~»›¡__«~_-w---m-~~›~_'--- 
;aroma DA ESCRETURAÇÂQ caravana¡ ?enzimas DA EsCRITURAÇÃO z 

'çwra Primo_ _ __ _ __ T  W _ M, _ ___ .TM___píi01f20_15_a_30“3_ô¡__201§ ................. ..L1 

NATUREZA ao :MR ?IUMERG DO LIVRO ê  
539W» 53.8.5513  ,.__.___..  
ãDENTIFECàÇÀO ão" Hàúàiíãkíómââãiâêãí' 

29 m :a a: *ãlíltífãélií 66 5_9_2_'§,ã§.1§,âJ..EZ§..539. 0.3..--  um_ 

 mma t-_Wfãojíoi ASSÇNADOrGOQ-i. osgstsaugnrñf_ ?ÉERTIFIÇADOS Dreams; 

QUALEHGÀÇ? aqasisummhàeo_ l  ' mms. E  _  
JOAO BATISTÀ   4 

5792505529522390041593 wwwã a 31 ,amam 
ADMHVISYRADOR 35011360544 RODRIGUES 35431 13606 41.¡ 9799214554682 5581 

\ . ,. WELHON \ÍITORIA DE 382601545219577411859 COPJTALOR 587 Í 5206512 UMA 65473755051289426 3549632015 a lãfüñ/ZCHB _ 
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AUYENGÂÃÊÍÊA 
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o engana? a npÂ-.JÉÍÃÉLTÊQLÊM ComJmt-I ' ' " *um üou E, 
T3 53m 

üáüsé Ruyeno . - » _._. 

Dae' Esuw 

- AUTENTICAÇAQ 
- CRC 25342 

Essnturaçào receblda wa Internet 
NUMERO DO RECÃBO pela Agente Receptor SERPRO 

29 D41A415D 32 se EE 9a 515a se 
2g E6 72 81 F7 55 29 DE* em 281042016 às 18 57 07 

' 7B 86 88 D7 QC 90 94 7D 
F6 79 DC F9 3F 2147 85 

“m” “FEV 2927 

mimo 
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ÊPx/liíkliãfêjííiü DA FAZÉNQA '  
ÊSECRIHAFHA me. 0200503: 0000000:_ DO BRAsaQ- 

ÊSISTEREA ;euaqgç 00 ESCRITURAÇÂO SLGVFAL ;_ space_ 

Versâm 3 3 5 

RÉCÍBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTABlL üãGlTAí. 

  

 
 

  

  

IDEMUFICAÇÃÓIBÕÍHTUÍÀAR DIêsíÉSQRiTEJRAÇÉxQ_  
E mas_ t WW l = 5 

À &204050202  0 004 122x000": 97  _ _W __  _  
WàmQEÉmPREsAFaAL 
g mwALt AUNHNRSTRACAO :nm 

ãDENTiFâCAÇÀC BA ;zsQs-::Uzãàçào _ _ À  .  A _ 

woama Em ESCRWURàÇÃG CONTÀBR. ;Peniche na ESCRITURAÇÃO  
uuaruasz:: ::a LWRO NUMERO 9o LNRO   .. ..   N?”  ..  _ _  ____. 
aaamamcàçâo ao Atzüzàwo (HASH) 

35?! ?i3  .EJ__Í323.B_.Q§J.Í ,§...'.:9 ....,_,,________....._ __  ,..._.._______W____m,,- 

ESTE LWROFÔ! ASÊÊNÀIÀQLCOM-*OS SEGUÍNTES*GÍERTTFÍCADOS'DÍGlTAIS-?êí  _Á ;i   
GÉJÀLYFECAÇÃGLDFSIQN§ÉARQ  _ CPF.;  * - WNDME l n "  _ g _ "1 \fÀLQDADEW '  

= T weurow vwoRm DE 302001a4e219§IÉÂi1Á059  ' a u cemmnoa 50115205072 UMA (imensas 1289426 1520012015 a 130302015 

JOAO BAT|STA 

ADwmsTr-zauazan 35011350644 140091005133501 13500 "úãggãüããêãêgêgfga 0210012015 a 311032040 

â n 

P5°§Êí"%í'.§°5°o9§§'i.E  
CEP 00 427 000 TAPwR F, M M AUTENTlCA o G 

00m "ai. _; p ._ 

Tabu¡ 
Fama 2 1 FEV 21m 

. - f) . 

::pose Rebate:: :iam ganga! 
D96¡ J 'qn e 
m Le m:: N 

DMay . 

â ÀHrENNCA f Ciao 

NHMEÊQ D9 “E9350 Escrituração recebada vaa Internet 
8D as 12 SF CF 46 F1 32 2B DB 17 QA 9010 Agente Receptor SERPRO 

?A CA 7B FD F3 79 39 Fg-D em 28'04f2016 as 19 2313 

04 F6 B0 B6 DB 5E 89 C9 
80 E7 95 D1 A6 D684 30 



 Najriaemn de Ordem do LEVH) 72 

i.) 

TERMOS DE ABERHJRA E ENCERRAMENTO   
ízfiíf-ffÀilíuiííuuléli-Nnyr TRnÍALE ADMSNLSTRACAO LTDA 
Perâggjç;  Ésçyzãuraçãgp ÔÍÍÚÍÍÊÕTS E¡ 3OÍÚÕÍ2ÚÍ5  00 504 1220001 g7 

 
à Í “Hzgàãêíaà AãéaiuàLéÇ  

\iome Eimgrasaracai 'FRIVALE AiwiNisTmcAo LTDA 

:giga 31204650262 

::Nm ao 604 122x000? :er  ::ie Dãidarrrâ ?E 

Nzeâ-.srezax da LEVFO Diana Geral 

ÊJÍUEIíCiíNO UBERLANDIA 

Sata do arquivamento dos atos ,_ “M1995 
azasistxtiitivas 

Dam de aiquivamemo cio ais de 

conversão de sociedade szmçíes em 
sociedade empresária 

baía de eswerramenív do exercicio social ::#4212015 

@Liarttidaáe acta? de ?irmas do arquivo 

    

. 2877996 

cigitaê 

' " TERMQSDE ENCERRAMENTO » ”   i  __ _ “í” 

Aímzne Emgiresarial YRNALE ADMLMSTRACAO LTDA 

Ia ::ama c - 

' pfgça Saaugótligfàgupq! “f” 
Naiureza dO Livra Diario Geral CEP 33 417 G00 ?Naum _Sã AUTENTICA  o 

Antenücanws asiaioàçiaréprog; ” mimm' 
Numero (ie ardem 72 ° m?” a m"" @MWM de ow dou ta. 

Tapu¡ 
Quantidade total de linhas do arquivo 2577996 'ama 2 1 FEV um 
-rhgltaí Q4053 300830 de Famn m!, ' 

GB:: .i.if.'ÍL'lÊ°ã”°"' ' 
Data de img-so eiieiizois @uma :sem ' -i 

BMaycc 
Data de !carmem 3050552015 

~' AUYERTICAçAQ 
CRC 25244 

Esãe YGÍaÊOFIO foi gerada pela Sistema Publico de Escrituração Digaia! - Spec# klj 
Versão 3 3 5 do VISUHÍIZBÓOF Pagina 1 de 1 Nx  
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Ey-¡ggqada TREVALE ADMINISTRACAO LTDA  
Pgrggdg  Esçrgturaçào 01l0?,›'2G15 a 31i12i2015 CNPJ O0 604 122i00G1-97 í 

Nunaero de Ordem do Lwro 73  
É TERMODÉ ABERTURA 'À 

fxàçpmgz Eçnpresarãal TRIVALE ADMINISTRACAO LTüA 

?mma 31204650262 

CN p; ou so.: 12210001 97 

Numem de ürden: 73 

Natureza da; Livro Drama Gera¡ 

?ufsun:<tpp~.ú USERLANDM 

Baia cíqaugzuxxanwento dos aâos Wümws 
cunstúuuvos 

Sata de arquuvamemo do ato de 
ccnversàm de socmzdacie slmpíes em 

socsedade empresána 

Data de encerramenâc do exermsao soma¡ 31¡12¡2G15 

Gugratsdade tata# de êmhas do arqwvo 3126291 
dgml 

TERMG DE ENCERRAMENTO  
532mm E-Éntpvesarsal TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 

Nz-;ãureza do Luxa) Diana Gera! 

Numemãeomem rs 

âãfêâludaâe tata? de linhas do arquwo 3126291 

íâaãa de :ancas ouonzots 

Gaia de térmmo 31¡E2.'2015 

E;;;;;';§ano"+;'; §;§;ã$í;;-É'§';';;;;Â;*E›ínT¡&à;'àãêgêFgigràçao Dugulal-Sped  g 
, _ uma . . 

'versao 3 3 5 do Vusuakzador w- ma M¡ me _ e Página 1 de 1  
15m..., M...............,_..._, 

'ñ uuu ?uüíbu 
vaia Cam* 

346 
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;o  
BALANÇO PATREMONIAL    TRNALE AOMiNESTRACAO LTDA 

Emadade 
Permdo da Ésenturação 01107/2015 a 3111212015 

rsiumero de Ordem em Lwrc 73 

G1 de Janenro de 2015 a 31 de Dezembro da 2015 

CNPJ 00 604 12210001-97 

13791111110 8619610113110 

iüeschção"  í_   Sáêiic_ inicial_ . z' '“  " 
R5 'N71 207 ?i3 83 

    
1' -_ 

RS 149 7196197 0G 

  

1111110 ÇERCULANTE Rs 131 322 713 22 115111119387060 

pgspgNgggL Rs 14 356 19*- «115 R5 25 11113 06s a? 

;AMA R$14 93416 5151251477 

CNM g çggçgg ::mg . Rs 14 934 se R512 514 T.? 

amamos R$ 1 es? 7a? 17 R5 9 5513 454 se 

SANCDS CÚNTA m10*s111151~:T0 R5 1 se? 7o? 77 R5 9 55s 454 as 

APUCACÀO R$12 674 $49,55 R$ 15 535 099,32 

APLECACAO DE !JQUIDEZ IMEDIATA R5 1x? BN. 149 55 R$ 15 535 D99 32 

1211591713 a RECEQER A cume psuxzo 12s 114 359 531 54 Rs as 559 958 os 

123151115 A RECEBER A CURTO 191211120 Rs 11-1 359 531 54 Rs a5 369 95s 0B 

131111203 CRÉDITOS RS 3 (1132 461 7? Rs 6 574 307 23 

11190-310 a commasuncoss A RECUPERAR R5 2 3215 91s ?a Rs 2 625 355 51 

1 1 01111103 5111291105 A 1251253211 R$ (e eo) RS (o no) 

Anamnwemro A FuNCl-íjNARloS Rs 151 351 04 R$192 395 as 

ADIANTAMENTTJB a FUNCãONAREOS R$ 151 351 04 Rs 192 395 a9 

Abuwmmawro A TERCíñRGS RS 133 689 32 Rs a 02a 04s a9 

2101111111111151110 A FORNECEDORES RS 13a sas 32 Rs a 02a 04s as 

ANAUTAMENTO A 511155113 R1; 411 9112 a3 R$ ?29 50s 94 

no 111111211121110 A vmsaws 115 411 002 63 Rs 729 sua 94 

15359911155 R5 23 92a 43 Rs as sas 25 

ESTOQUE na PRODUTOS RS 2a 923 43 RS as ssa 25 

ESTOQUE DE ?mouros REVENDA: consumo R$ 23 92a 43 R; 3-5 533 25 

1_ És ESTOQUE EMPREENULMENTO 51.1 CONSTRUCAO Rs 10 eo) R510 ou) 

1323955113 EXERCICEO SEGUINTE PAGAS AMT R5 (o 1:10) Rs 95 se; 5a 

1_ ÇaCONTRAPARTãDAS R$10 oo) R$10 no; 

É ECONE RAPARTÍEBAS R$19 ao) R¡ (g go) 

ATIVOS ESPECIAIS CPC 31 FIPECAF! R$113 g9; Rg 45¡ 335 51 

ATIVGS 5111111111305 PARA VENQA Rs w m, R3 às? 3m 5¡ 

NAO CIRCUâANTE Rs 39 385 D013 41 Rs 31 597 325 4o 

122111121111151. A LONGO PRAZO R$11 250 501 15 Rs 5 375 484 os 

cnaaaros A 12205131311 A 1.01290 9121130 RS 11 25o 591 15 as 5 375 434 05 

CREDtTOS coueAuAs E CONTROLADAS Rs 1a 775 594 4:1 Rs 4 45g 331 1o 

OEPGSITO JUDICIAL Rs 475 nas ?2 RS 905102 95 

Esta retatóno fo: gerado pain Sasterna Publnco de Escnturação D1g1ta1Sped 7 

Versão 3 3 5 do Vnsuahzader págma 1 de 3 
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"   É . TREVALEADnMNLSTRACAÔ LTDA 

BALANÇO PATRWONEAL 

53653939 da Esçíiàuraçàs 01¡07f2015 a 30122015 

Hunuem ce (hajam da; Lava? 73 

Martedo Seiecsonatâzs 

 L n, _ Daãscs-;çâm 

?NVFSVEPAEN e US Á LUNGQ PRKZG 

.x§ís:srs=sN>“r.› 

?ARTECIPAÉJA-(à ?ama w DUERÀS SOCIEDABES 

csurrzos wvasrwsar~rarge PERMANENIEZS 

1MD§nLêZAUí3 

IRAOBEUZIKJO 

¡MOVEES 

aaovats E Uíãmswaàoã 

J-.rEAxÍXLIENrES z: Eoajgpxwsgmms 

LãcítlNíiA ::E USD DE ser: 12mm:: 

\JEICZULGS 

a a s; ;a3 'EPRí-.XHACAO ACSMULÀDA 

passaro 

CaRÇLFLFxNYE 

oaízzmccss A Pfxfiâíã c::  “TO vmzo 

:sanssa AOS asmseçecaaaemxo 

Acmmwueuro  cgsrsnes 

EMPRESTMAOS E FIÉNANCEAMENTOS 

ranaaacaacmes EFETFJUS 

oaRscsAceãs rescms «a :Rasumr-::As 

'osnásacosza scams TRABALHISTA 

.nano ::RCLLANTE 

CBRíGACUEL-IS A PAGAR LONGO PRAZO 

aus. amamos.; E HNANCEAMENTOíE 

aearros ::w ÇOLãGADAS s CONTROLADAS 

”¡\HCEL.A%AE&TO$ ENCARGOS ::scans E socmas 

REPASSE asrAarr-.Lacuaewro A PAGAR 

awaavnsoss caurreuwcms. PASSF-JAS 

»aznamome ::amoo 

cAprmL 50cm 
CAWTAE. SUCEN. SUSSCRITO 

RESERVAS 

 

'. Saida: 1115513! 

CNPJ O0 604 3221000141? 

'31 de Janenro de 2015 a 31 de Dezembro Ge 2015 

RS 1583 234 92 

R$ 3813 234 E12 

RÊ 383 234 92 

RS 114 614 62 

R5 27 75! 164% 34 

RS 2? ?51 164 34 

RS T7? 216 !í 

R$ 355 S43 62 

R$ S !H3 306 8B 

R5 2B 822 536 ?O 

RS 631 533 13 

513%?! 423 ?'30 72) 

H$1H 207 ?13 63 

RS *.28 628 258 Sô 

R3 126 628 258 86 

R$113 550 8731C 

R5 4 215 $318 95 

R5 'e 202 252 02 

RS 4 7413 917 55 

R$ 8GB 668 35 

Rê 1:' ".05 828 S9 

RS 12 335 224 '25 

R$12 335 22d 25 

RS 421 607 77 

RS 441 767 29 

R5 ?5 504 G4 

R$10 9?? :SOB 85 

Rã 476 836 3D 

RS 32 244 230 52 

R$10 044 935 0G 

RS EG 044 930 0D 

 Sakêqãiariaê'  L ._  
R3 253.354 ?LS 

RS 25a 354 ao 

RS 288 354 ao 

RS 11.4 614 62 

R$ 25 93a as? 55 

ns 25 933 4a? 55 

F35- ?'73 215 11 

R$ 394 84?' 12 

RS c 1a:: 931 sa 

RS 29 515 439 52 

R$ ?S7 E50 G0 

R$ (31 103 21145) 

:1514979619700 

R$112951 437 s? 

R$112 951487 57 

RS ?O2 980 704 B9 

R3 826 13? 39 

Rs 437 285 as 

R5 5 495 264 35 

Rs 795 795 44 

RS 2 416 299 S1 

R5 776 54a x1 

Rs 776 54a u 
Rã ?õ 650 94 

RS G 0D 

R5 D DO 

as o 00 

Rs 699 em 17 

R5 35 068 139 32 

as 1o n44 93a do 

RS 10 044 93o oo 

› I 1 

E \fàüuuunnç 

'versão 3 3 5 do Vlsuaítzado! - m; de 932. a 

Eapümma C336 Joc?” Íi” 53H    mzemcaims asia 
e: làíegüYdl a "Im wrñwà"  21 FH  

Nous 
-s 435 

 

Rs 28393121 74 R$ 2o 367713 no 

zaEsEsivA GE REAVALECAD Rs 20 382 5st Em Rs 2o 36? 713 ou 

RESERVAS OE LUCRO R$ 15 54o 74 RS o na 

Esãe relaâóruo fo¡ gerado peão Snstema Publico de Escrsluração Dzglàal - Sped 

Pagtna 2 de 3 
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BALANÇO PÁTRíNÍONhÂL 

TRIVALE AozvílwríeséfnÁc/xo LTsA  
Fíeeeesdo da ãszcrêlt4raçííe owevmozs a 31M2i20í5 CNPJ 00 604 1221300137  
Nxiíñtãffê  Órüszm (às Lrvra ?3  
Perawdc* Seíeazsosaadü 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro :se 2015  

j "Saída. Egg  Satã:: Initial ' * -  .ü-?âçflçãg n' 

u :asa-os   :XC-JMHJLAQGS 'R5 1 556 !às G3 Rê 5 355 526 32 

..xaczãças .› DREJKJVHUS a-::Lmzçuxcràsa RS 1 53a 195 Uta R$ 5 555 52a 32 

Aqxssrê  AvsxuAuA-à PATRÉMCÀüâã_ Rs 214 933 75 R$ a ao 

Aausne mà ;xvm,_:sx<:A0 PifíRiMcí-«IIAK R5 214 933 "x5 RS o os 

RS :o ou: R5 as 56? 56 

SÉSPÉ SAS ÉXERCÊCÉÊÕ SEGUiNTÉ ?ASNS AN? 

Ta uuama Can 
Prpaça saMWÃÊÉÃÀwNÊ &nã; 

CEP 3B 4 7 7 009 TãPutüã-Vga' MG A u? E NTICA ' 

Âulenítantos qm.; ma; ,epmggiu cal-mma 
O ilñçxnñà a ::um ;çpresgggwo w ç a) _km ¡éu 

T “g 
..Êãfa 21 FEV Züyw 

íjiusê Roçeqp 53'?, 3 

[Eau ,s *'53*     umnzaçao 
.' . 'wTEnruzzAcño 

f* CRC 25243 
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 DÉMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCâCEO  
0gm§câéà m' 

Numeros de Órdem do Lnzro ?3 

Ferran:: Selecsrgraado 

Demonstração da final 

Dasunçaa 

FIECEETA OPÉHACíDNAã. amu 
seguem. DE. paesucnc 05 SERVKIO 

5.3( l DESUCAO DA RECEITA BRUTA 

í 2 ÉANCEÍJXMENTOS E DÉSCONÊOS 

!NCONDICIONAIS 
c nmposms !NCãDENTES s: REÇEFFA 

RECEITA ;saum m: van-cas .E ssnvsccs 

í L: *i à CUSTOS DE senvscoa E hífríRü vensoinas 

í ;Q0350 DE SERVICOS E MERC VENDHJAS 

q nEsuLI-Auo cvsmcnomaz. 3mm: 
'â a DESPESASMEÇEHAS OPERACIONAIS  ;DESPESAS ovemcmnms SNENFJAS 

e_ 1 DESPESAS opsagcaanms ADMEMSTRÀTEVAS 

DESPESAS RECEITAS FINANCEHIAS 

DESPESAS .« RECEITAS NAO OPERACKJNAIS 

!JESPESAS r RECEWAS NAO OPERACRONALS 

R' sumos:: ANTES ::os ?MPOSTOS E PARHCIPA 

:_ ;IMPOSTO RENSA a CONTRiSUiCAO 80cm 

a_ ?- !HP-J 

í :CSLL 

RESULTADO D0 EXERCICãG 

TRNALE AarÍAarmsTRAcAo LTDA 

Fernado da Éscmuraçáo 0110712015 a 31í12l2015 
CNPJ 00 604 12210001437 

01 de Janeiro de 2915 a 31 de Dezembro Ge 2015 

l Val-qr da uh¡ ma_ DRE 

RS 4.74 9'?3 82514 

Rs m¡ 973 82514 

R$ (39 525171 95) 

as (as uso 191 22) 

R5 is 454 sao 73) 

R$135 448 65319 

Rs (46 24s 144 76) 

R3 (46 246 144 M) 

Rs a9 202 sua 43 

R5 (as: 41's 55? 03) 

R$16 99a 253 76) 

Rs (133 270 983 32) 

R5 55 795 BBB 55 

R5 32? ?as v 
RS 32? ?as 11 

Rs 5 056 72? 51 

Rsn 247 407 91¡ 

Rs (901 329 a4) 

Rs (346 07a 51) 

R5 3 809 319 eo 

 “ 'Falar Ã _ _ 4, 

R5 34138 019 52 

RS 84138 04-9 52 

R5 (25 233 253 05) 

 

RS [i7 57% O39 B0) 

Rs q? 713 21s 2G) 

Rs se 8545 7a: 46 

Rs (13 am 635 a?) 

RS (13 604 635 9?; 

Rs 45 05o 4.25 49 

Rs (39 522 ns 4o) 

Rs (5 46a 499 03) 

RS (53 652 591 51) 

R5 29 628 31114 

R5» 431 754 57 

Rã 431 764 5? 

Ri: 5 959 110 66 

R$(2135141853 

R$ (É 563 604 31) 

RS (511 537' 55) 

RS 3 823 938 B0 

faputrama Cartono de Pa¡ a Notas Praça Saad .Jorge N** 105 
CEP 38 41? 009 YAPUM .e. mc; 

A U T E N T l C A Ç O 
Àuzenztehzm asia E0913 ,vearngràu «Numa 
a Qítgmãí¡ a mam agussanaano le cus dou K4. 

_r_ 

.$322, 21 m! um z; 
mJosé Rogçnoàge F ) 

BBel Ja n:: e 
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TRIVALE ADMÍNESTRAÇÃO LTDA 
Rua Machado de Assts, 904 - Ubariândaa - MG 

CNPJ/MF OD 604 12210001 -97 

NlFIE 31204650264 

!NDlCES ECONÔMICOS FINANCEIROS - ANÁLÍSE CONTAB1L FINANCEIRA 

EXERCKZIO FiNDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

   

gAgos VALORES 

LUCRO LKJUiDO no PERiODO 3 323 $335 30 Parnrmewno LIQUEDO 35 933 -59 39 

!XTEVO caracuumxe HB ?98 870 B0 

ESTOQUES 1 55 583 95 
PASSIVO CIRCULANTE 1 =2 95% 437 5? 

nsALrzxxvãL LONGO PRAZO 5 3?5 484 05 

mv&snmsmosrzmoanuzauo 26 221 842 35 
EXIQÉVEL LCNGO PRAZG 776 540 H 
càspcmiva 25 *'05 958 97 
ATIVO TOTAL 149 796 197 O0 

DEMONSTR ATWO DE CACULOS DOS !NDICES 

d m) Índice de Rentabnlidade Patrãmonto Lnquido 
'Lucro àíqurdc 3 823 933 50 

Pntnmônm Lmuado 36 0681653 S2 

an: 0,11 

02) Indxce de Liquidez Gera! Aiwa ÇIrCIJíHr-.le .s Reahzava! a Longo Prazo 1213 574 354 B5 

Passam Circulante e Extgnvei a ksngo Prazo 1 13 728 627 EB 

ILG = 1,09 

03) índice de Liquidez Corrente mwo Camlansa na ¡93 SFU 50 

Passava- Circulante 112 951 4B? 57 

à !LC z 1,05 

04) !nunca de Liquidez Seca Aim) Curcuêante Essoques *na 1 i3 232 35 

Passrvo Çgmlanle 112 951 457 57 

iLS = 1,05 

05) Grau de Endividamento ?assnm cucmame . Exngwei a ¡ongo prazo na ?za 027 as 

AWG 70m¡ 149 ?'96 19'! 00 

G E = 0.759 

06) Índice solvência Geral Nwcs Toiai 149 79s 19? D0  Pssswn Cncuêanãa + Exegwe! a longo prazo 113 728 027 68 
SG: 1,32 

       

 
JOÃO BATTSTA seu suas 7 we n Administrador contador 

cw; 35o na SGS-M cnc aasszsjo s 
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?um ficacàaelro crcmg o 

Certicaode Reguaridade Profissional ¡Mh d a, 

Q5550** o R ?fr/ã 
t_._: U 

'ã  É 

,à \§ @àgü DE 46,1 
.Q â/f/OIU   

CR 9.2 is] _ g; 
umsesmxamçw .. ?ú 'W 

¡if-Nf! 5' .ülTSir-râ QQ p  
CERT|DÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

0 CONSELHO REGIONAL DE CONTAB|LIDADE DE MINAS GERAâS certifica que 
om) profissional identifícadom) no presente documento encontra-se em situação 

reguêai 

¡DENTIHCAÇÃO DO REG|STRO  NOME MMEUTON viToRiA DE LIMA 

as¡ REGESTRO MG-O49B23fO-5  CATEGORIA CONTADOR 

!icms 537 152 666-72 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer debitos ou infrações que 
posteriormente. venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro 

A falsificação deste documento constitui-se em crime DFBVISÍO no Codigo Pena¡ 

Brasileiro, suieitando o autor a respectiva ação pena! 

Emissão BELO HORIZONTE, 15 02 2017 as '16 54 56 

\laãido ate 31 03 2017 
Codigo de Contsole 249942 

Para verificar a autenticidade deste documento consuite o site do CRCMG 

::mesma wi. &NTEÊNÉY 

i É .Í  1-" É írgika%m. 

'“"""”””?ÉÍ:É&T§?I§3'<É›ÊE"ÊÍ§W 

U1 

rg ÕTÍSCF|ÇÊÍSÍSQÍ_CDTYSLIÍÍHVÚ3 dliílogin 
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Uberlândia, 01 de aezersxbro-qgcyg 
í» Q 

à f: 
TRIVALE AQWN. TRAÇÃO LTDA. «g - a *à 

CNPJ .no.6c4.122:aao1 -97 31m.. Éj/É 
x06, 9° ::sua ,a _ su* 

 ADE TÉCNlCA - MÓDULO PLATAFGRMA 
“Wow "Km.  

               

âPokcza Civxi do Estado de Minas _ Beio Hcnzontelwê, Inscríta* w' * _ v -' õêfàfins., que a empresa 

' é. . «  Ementa .no 

CNPJJMF soh o  
szstema enfomzauzâiágf _ 

peças e servaçcs atravêgí 

Cnaçào de orgameàn 

Controle. das» Manugê _ y 

Nível Õ? alçada agiu 

contrate de .você 

Serviço de Quan l' 

Rede especsaiiêa 

ségmantn em todo tem?      Saüantaçws que o sen": 

acompanhar os SQWiÇOSÊ :e 

repassando para: o Gestor 'tia 
É 

 ',\7*1~-'“' ?Ansmm-\ím-sigr .w . _ . _.44_ _ _Mg_ . 

É. 

  

    

 

 

\RNN   . à.  Çjús serviços com 

woggmíomnssos, htefxistando 
,w- 

, “am, .. 

.Dutrnssim, esciâ» :- É _ 

añciêncm, demonatrando  4_ 

quaiquer fafodasabcnador em reiaíêõk  . - 

  
n \__r É? 

Í Í 1 1 r X - 

»für A Zadiá Figno 
Diretor de Transportes 

Telefnne: (31) 3431.3120 - e-maíl zadra 
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TRLVALE Abmltaísraaçñe LTDA. 
CNPJ aa;sn4.122moa1-sr 

ATESTAHG DE GAPACLDADE TÉCN-IGA MÚULB PLATAFÔRBIÉÀ 

O Governo dcwEatadõ "dê Minas Gerais. pa; interrrtedío da Secretaria de Eàtaõo- de 

?largamente e  - SEPLAG realizou a licitação na mcçiaàxdadvfrPregâowE-letróaiçu. tipo menor 
preço (maia: descente), em sessão pública na data de mnmnrzma afim de efetuar a Regusíro de 

Praças_ pára amamentação do sewxço de gerenciamento da manutenção -preveniiva e cõsrefiva da 

frota 'de vefcuius esfaduál., . O Pregão Errata-muco para Registro de Preço n° 239m2 tem por obgeto -a contratação-ao 

saw-ng:: dia gerenciamento da manutenção preyentava e corretiva da frutá da .veiculos dos 

órgãos e-emidadas do pode: exeeuãvu do Estado de Minas Gerais, por mais: às implanfaçâu 

e oáemção de um sistema Tníormatlzadb e integrado de gestão', incluindo o fornecimaiítd de 

peças, cnmpen-entes, acessa-les e Inmeñals, adaspanibiiizaçãtxdo equnpe especnatuzada, bem 

como de uma :este credenáiada da estabelecimentos. ::cs-setor da rnposiçãcr aulusmhva. 
A empresa vencíãcnra da @certame fm_ a Tnvaie Iãdmimstraçào Ltda.. cum sede. em 

ubariãnduaiMG sm: a Rua JMachado de Ama 994. ¡nscnta no cusruxuw sob-o n3«oo.sn4.1zataan1l 

.im. sendo regxstraua aíAçaa do Regasíro de Preços n** íioéüããxzom vsgéneaa desde 1moma13 
O processo. de adesão füícuhciuído, com contrata ?irritado cam a Secretaria de Estado de 

Defesa Sadia! de !amas Gerais. com sede Av Presldente Tancredo' Neves sin 5° andar -Edífícm 

Mmas Gerais, Baum Serra Vetde. Cidade Beio Hanzcnteihnü, -mscrila no CNPJ, sob o ni” 

ns aaf-.scnmaumtxae assanado em 03í09ü013. sob a n” 339113943225213, com o prazo de 

duração-de* süitnnta e seus) meses a contar da assanamra 
A sacra-tanta de Estado de Defesa Sonia! de Musas Gerais atestapara davidosiíns quepa 

empresa TRNALE ABMWISTRAÇÃO LTDA é nossa contratada para prestação de sansços, 

abrangendo e ampiantação de sistema; informauzado, com gerenciamento çompanííiaaõo da 

Manulbnçãu Preventiva e Cérrénvam com fornecnmento de peças e SEMÇGS através da 

estabelecimentos -credencuados para -atender a Fruta de Veiculos dvsponihilzzando. 
x 

n Forheclmenfo de pneus automotivos, 
c Realização, via -srsfemm de cotação eletrônica de preços em embasamento 

diaiintos da rede credenciada a Em de se obter até 036x694 orçamentos para ::aaa 

'manutenção', g 

o Registro do: orçamento de' cada manutenção, 
o Regiane da data de ¡MCR! e finalização da manutençãuz' 

Diretoria de; _Legistzca a "Senngos_ Gerais 
Roduvia Prefesto Amanco eiametil, n° 4143- Ediflcau Matas - 5° anñar 

Bauru Serra Verde - Beto HorizontelMü -» Cep 31'63ü-9OD 
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“Epnüêêêfiecacao m Aunmwxswamarawryáuuw¡ o ongmà a tmn atrasando de que 

I r   __ 3%; 2 3 se¡ :m5 f, e s'  
'””"35°-1?'5l”'""° Bmw Rooms d¡ Fan   

GOVERNO oo ESTADO oo 'rocnurans mas. Jeusãâàràlg'  -- 
SECRETARÍA DA FAZENDA @uma Res n   

Gerência de Transportes üma,çoà*ââaànu. _ Ín-#WMW 'Ã'-  
Palmas- to,23 de Agosto de 2011 

ATESTADO os CAPAClDADE TÉCNICA 
O 

[Secretana da Fazenda do Estado elo Tocantms), com sede na Rua Praças dos Girassóis Esplanada das É:: 

Secretarias SIN, Bairro Plano Dnretor Su! Cuiaoe Paímas, ¡nscnta no CNPJ/MF sob o n° f,  0:13 51459061 55, contatos no zelefozwe/fax r1° (63)3218-1242 e-marl gtransporte@sefa2 to gov br, 

atesta para :levados fms, que a empresa TRWALE ADMINíSTRAÇÃO LTDA , com sede em Uberlãndra/MG 

_sito a Avenroa Machado de Assis 904, rnscrrta no CNPJ/MF sob o n° 00 604 122/0001-97 é nossa 

contratada para prestação, de forma çontmua, de SBFWÇG de gerencramento de manutenção preventiva 

e corretiva de veiculos, aãém de reboque e forneumento de peças, acessórios, componentes e materrazs 

orrgmars ou genusnos recomendados peão Eabrrcante oe acordo com as caracteristicas de cada verculo, 

serviços de lavagem e borrachana de veiculos, atraves de rede credencnada, para atender as 

necesstdades da frota de veículos dusponrbnlugando 

3° Cartões que ioentrftcam os veacu|os ou máqumas que são protegidos por senhas e permite a 

::Sentiu-cação do çoncíutor no ato da manutenção preventwa e corretiva, 
'P Defsnrção das alçadas para aprovação das ordens de SENiÇOS de acordo com o cargo ou função 

S» Controie de peças e serviços que amda se encontram em garantna, ¡nsbmdo a aprovação dos 

MESMOS, 
3› Posslbnizdade de definição de valores drferencrados para aprovação dos orçamentos, 

Y¡ 

Gerencaamento Integrado de manutenções preventwas e corretivas mecânlca, elétrica, iataraa, 

ptntura, estofamento ar condrclonado Borracharia, íavagem, ahnhamento, batanceamento de 

rodas, transporte em suspenso e por gumchamento, nos dwersos estabelecrmentos credencrados 

pela CONTRATADA, 
3* Rede de estabeiectmentos credencxados em todos oTerntoruo Nacronal 
É» Relatórios de manutenção automotwo (peças e servrços) por VEICUÍO, por chama/centro 

automotrvo, por data, por persodo, por UDIÓBÚE de iocação, 

O sistema está em funcionamento para 

a! 13o (quantndadeã vencuêos 
b] Valor do Contrato 690 080,09 

c) !nicío do contrata 0305/2010 d) Termnno do Contrato 0510512012 podendo ser prorrogado ateu Irmnte de ñotsessenta) 

meses Outrosslm, esclarecemos que a  vem prestando seus sennços com anuência, demonstrando estar tecnrcamente capacrtada para reaírzação de seus compromnssos, l_ \JÀÇ/ 

¡nexsstmdo ouaiquer fato desabonador em relação a mesma 

_..___.__._____._.._ 
Resp peias informações _, 

Nome ;amoroso Flow.: 5mm w-_àe¡:=?nâ~;~é~~5:~bh 
Caígn  De MUÉLcO ¡LKÀ Ô Quais: 

CANMBO DA CONTRATANTE 

vaia Caso 

Antonio Filho Srtva Pereira 
camara de Núcleo 

Mat.. 900016655  



 
C 

M3 - DEPÀRÍÀM EMTU DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERÍNTEN DÊNCÍA RÉGÍONAL NO PARA 

#AV ÂLMHIANTÍÉ BARROSO, 4466 - SÚUÍA - CE? 65 619-000 - BÊLÊM/PA 

Fone/Fax (913 32144017 
BeIenvPA, 22 de Agosto de 2011 

ATESTADO DE CAPAGRDADE TÉCNECA 

A SUPERINFENGENCEA REGIONAL DG DRARTAPAENTO DE POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO PARÁ, com 

serio na Av Almirante Barroso, n? 4466 ~ Souza - BeÉem-PA, inscrita no CNPJIMF sob o n” 

OG 38a aã-tl/ODBDJU, atesta para devidos fins, que a empresa TRNALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, com 

sede err: Uâerlândra/MG sito a Aventda Machado de ÂSSES 904, inscrita no CNPJ/Pan¡ sob o n” 

00604 1226001437 é nossa contratada para prestação, de forma continua de serviço de 

gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veiculos, aiém de reboque e fornecimento de 

peças, acessórios, componentes e matereais originais ou genuinos recomendados pelo fabricante de 

acordo com as caracteristicas de cada veicuto, servsços de lavagem e borrachana de veiculos, atraves de 

rede credenciada, para atender às necessidades da frota de veiculos, disponibrhzando 

“a Cartões que nâentifscam os veacuios ou maquinas que são protegidos por senhas e permite a 

identificação do condutor no ato da marautenção preventiva e corretiva, 

F Deñnsção das alçadas para aprovação das ordens de servrços de acordo com o cargo ou função, 

'S' Controâe de peças e serviços que amda se encontram em garantia, inibindo a aprovação dos 
mesmos, h 

› ?Osslbiíídade de definição de valores diferenciados para aprovação dos orçamentos, 

Y¡ Gerenciamento integrado de manutenções preventsvas e corretivas mecânica, eíémca. Eatarza, 

pintura, eslofamento, ar coooicionado, borracharia, lavagem, almhaoienio, baianceamento de 

rodas, transporte em suspenso e por guinchamento, nos diversos estabelecimentos credenciados 

pela CONTRATADA, 

à* Rede de estabelecimentos credencia-dos em todos o Territorio Nacionai 

*P Reêatorios de manutenção automotivo (peças e serviços) por VBICUÊO, por oficina/centro 

automotivo, por data, por periodo, por unidade de iocação, 

O sistema esta em funcionamento para 

a) 209 Eduzentos¡ veiculos 
b) Valor do Contrato RS 800 000,09 i0 o' entes m 

c) inicio do contrato 2619411011 

d) Termina do Contrato 25/04/20 ' podnd 
      

ser prorrogado a é o limite de ôôisessenta) 
meses 

Outrossim, escêarecemos que a RIVALE ADM - _ -  prestando seus SQWIÇOS com 
uiaüüeasaugo de p” Eqfgüêncra, demonstrando es  ' i' Ii açaí) de seus compromissos, 

.. a . , _ - , ' 

CEF, and”. gw fjgçgggfmixñâgrsndo qualquer fato oesabona - 
ñUTENYICACAD 

::a .i wait: a¡ 'k ::naun-ig 
'i Oüçvi' «x V* F >5= amem '› .i--e ;ao ie 

“ z AÓETICÇÁO  CJG 299W! 

@aerea-má 
¡faíü Ciara' 
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DEFÉNSORIÀ ?UBLÍCÀ 
551100 DO TOCÀNHNS 

Pafmas- '(0,23 de Agosto de 2011 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
(Defensoria Publica do Estado do Tocantins), com sede na Rua 104 sui AL Lo 01, Bairro Piano Diretor 

Sul, Cidade Patmas, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07 2485501000163, contatos no telefoneffax n° 

(63)3218~2065i3778, e-mail transporteC-_ñdefensorraizom br, atesta para devidos fãns, que a empresa 

TRiVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, corri sede em Uberlândia/MG sito a Avenida Machado de Assis 904, 

inscrita no CNPJIMF sob o n° DO 60d 122/0001-97 e nossa contratada para prestação, de forma 

contínua, de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veiculos, atém de 

reboque e fornecimento de peças, acessorios, componentes e materiais originais ou genuinos 

recomendados peio fabricante de acordo com as caracteristicas de cada vercuio, serviços de lavagem e 

borracharia de veiculos, atraves de rede credenciada, para atender as necessidades da frota de veículos, 

disponibilizando 

9 Cartões que identificam os velcuios ou maquinas que são protegidos por senhas e permite a 

identificação do condutor no ato da manutenção preventiva e corretiva, 

5*» Definição das alçadas para aprovação das ordens de serviços de acordo com o cargo ou função, 

b Controle de peças e serviços que ainda se encontram em garantia, inibindo a aprovação dos 

mesmos, 

'ir Possibilidade de definição de valores diferenciados para aprovação dos orçamentos, 

Ie Gerenciamento integrado de manutenções preventivas e corretivas mecânica, eietrica, lataria, 

pintura, estoíamento, ar condicionado, borracharra, lavagem, aianhamento, balanceameoto de 

rodas, transporte em suspenso e por gumchamento, nos diversos estabetecimentos credenciados 

pela CONTRATADA, 
“i Rede de estabeíecimentos credenciados em todos o Territorio Nacional 

> Relatorios de manutenção automotivo (peças e serviços) por veicuão, por Oficina/Centro 

automotivo, por data, por periodo, por unidade de locação. 

O sistema está em íuncionamerito para 

a) 32 iquazitidade) veiculos 
b) Valor do Contrato 290 000,00 
c) Inicio do contrato 29105/2910 
d) Termine do Contrato 16106/2012 podendo ser prorrogado ate o timite de Botsessenta) u 

meses Ç* |\ à 

Gutrossim, esclarecemos que a YRIVALS ADMiNlSTRA 0 LTDA vem prestando seus serviços com  * 
eficiência demonstrando estar tecnicamente capacitada para Feõhíüçãü de 59115 Comüfümlsíüi 

inexistindo qualquer fato desabonador em relação a mesma 1¡ 
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AQ  v: 
Consorcro lntermunacrpal para o Desenvoivrmento Ambrental Sustentável do Norte de “af à 

Minas r' CODANORTE °'›¡°,_,,,,3-s" 

Procedrrzwenào Lrcaazàrzo n” 0032017 
Pregão Preserscraê n** 0021231? 

DEC LARAÇ ÃO 

A Trrvaie Admmrstração LTDA¡ CNPJ OO 604 122/0001-97, sedrada a rua 

Machado de Aesrs. 904, bairro Centro na crdade Uberlándra/MG , por mtermedro de 

seu representante legal o Sr Carlos Drvan Oírverra Frans, portador da cedula de 

rdentrdade n” 6 619 288 - MG, ;nscnto no CPF n** 58í 568 966-453, DECLARA, sob as 

penas da ler. que na condução de 'vencedora do certame, rra apresentar a rede de 

estabelecsmenãos credenciados em todas as crdades andrcadas no Item 5 4 do Edrtaãr 

no prazo de 10 (dez) duas. apos a realização da sessão pubiaca, mediante declaração 

com endereço e apresentar a comprovação com documentação. que sera conferrda 

pelo Consorcro. para atestar a veracidade das Informações prestadas 

Uberlândta O8 de Março de 2017 

 
Carlos Drvan Ohverra Frors 

Executivo de Reiacaonamento 

TRWÀLE ADMINISTRACAO LTDA. 

QG 604 miüüübã? V 
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Ao 
Consórclo intermumcipai para o Desenvoivrmento Ambuental sustentava¡ do 
Norte de Minas i CODANORTE 

@anna _ .t. 

PFOCBÓIMBHÊO LICIÍQÍOFIO n” 002/2017 
Pregão Presencial n” 00272017 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDÍTIVOS 

A empresa Tnvale Admlmstraçâo LTDA, CNPJ n° 00 604 1221000187 

estabeiecnda a Rua Machado de ASSlS. n° 904, Centro, Uberiândna - Minas 

Gerais, atraves de seu representante iegal o Sr Carlos Dwan Ollveura Frols, 

portador da ceduia de rdentndade n” 6619 286 - MG, Inscrtto no CPF n° 

58156895649, deciara, sob as penas da Iea, que, ate a presente data, 

anexsstem fatos Impedltlvos para sua habllltaçào, no presente processo 

Iacstatorto. ciente da obngatorxedade de deciarar OCOUÊHCIaS postereores 

Uberlândia 08 de Março de 2017 

   Tr um tração Ltda 
Carlos Dwan Envenra FFOIS 

Executwo de Rel cnonamento 

TREVÀLE ÂDHINISTRÀCAO LTDÀ. 

F10 604 1221939110? M 
_n_ ¡ 
v2.1. ' ”“ 
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  ArvtiiêiííixâTAL. E-SLJES'T"LET\J"T;K\VCL. Lao rxzcpRTL: rins:: Mtrxãxkíêã r 

ATA DE REUNIÃO DA PREGOEIRA 
E EQUIPE DE APOIO 

PROCEDIMENTO ucrwókso 002/2017 
PREGAO PRESENCIAL 002/2017 

Aos T3(treze) dEUS ao mês de março de 2017, as t3 OO (treze horas), reunrram-se 
na saia de tacatações ao Consórcro Intermunrcrpat para o Desenvolvrmento 
Arnbrentai Sustentavet do Norte de MInas-CODANORTE, a Pregoerra, Sra Nadra 
Patrícra de Souza, e a Equrpe de Apolo formada petas Srs Dalmo Francrele 
Barbosa Mendes, e Carla Xavrer da Salva, nomeados pela Portarra O04/20t7, 

_ para dar prossegurmento ao PROCEMMENTO LICITATÓRIO 002/2017, PREGÃO 
PRESENCIAL 002/2017, ouro objeto é o Regrstro de Preços para eventuai 
Contratacao de empresa para prestação de serviços de admrnrstraçõo, 
gerencramento e controle da manutençao preventava e Corretrva, 
tomecsmento de peças, acessórios ongrnars de reposrçõo, com rmplantaçao e 
operação de STSTGmO rnformatrzado e rntegrado para gestao de frota, por mero 
de Internet, através de rede de estabeiecrmentos credencrados, mediante a 
otrhzaçao de sistema ¡nformatrzado e de recursos tecnotógrcos para atender a 
frota automotrva dos munucípros consorcrodos ao CODANORTE 

Embora o Consórcro tenha dado ampla dwuigaçõro ao certame, compareceu 
a esta reuniao apenas a empresa TRIVALE ADMNSTRAÇÃO LTDA, CNPJ 
00 604 !22/0001-97, representada pelo Sr Carlos Dsvan Otrverra Frans, portador 
do CPF 581 568 956-4?, devidamente credencrado 

Foram recebrdos os envelopes DOCUMENTOS e PROPOSTAS, os quais foram 
rubncados pelos presentes atestando sua rndevassabrtraade 

Aberto o enveiope PROPOSTA, o seu conteúdo fo¡ contendo, sendo a mesmo 
rubrrcada pelos presentes e apresentada da segurnte forma 

E-Taxa de Admrnrstraçao de 4,50%(auatro vírguta cinquenta por cento) 

VTSTO que, somente uma empresa demonstrou Interesse em concorrer ao 
certame, a Pregoerra passou a negociar com o Representante Legal da 
empresa chegando a taxa de 3,00%[tres por cento) 

A Pregoerra tentou negociar e baaxar amda mars a taxa de admmsstraçõo e a 
Lrcrtante se negou a reduzrr alem dos 3,00%(tres por cento) 

A Pregoerra solrcrtou da LJCTÍGHTS a apresentaçao de ¡ustrfscatrva técnrca para 
a aptrcaçõo do percentuat de 3,00%(tres por cento), D015 entende que esta 
podena ser reduzrda, defenndo o prazo de 03(três) otras ÚTGES para essa 

provrdêncla   canraãorjçamodanorte com br 
www ::cannot-te com br 
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à'. H9 E3, 
Aberro o enveiope DOCUMENTOS, o seu conteúdo for conferrdo e rubrrcadorpwo ser* 

' !aon- 

As CNDS foram auteníacadas medraníe consuiro nos :mos ofrczars na :nremer 

A Lrcaranêe SOBCIÍOU o prazo de ímaez) duas para apresentar a reíaçao da rede 
Credencrada nas crdades como :marcado no :tem 5 4 É do Edna? 

Assrm, no prazo de ?Oidez dros, a Lzcrâarare deverá apresenror os aocumenêos 
auienracados e sem os rasuras 

Da anolrse da documenroçõo consrarou-se que as CNDS encontram-se 
regulares, sendo aufenêacadas 

A reuniao sera suspensa para analrse do balanço parrrmonraí por contador' 
marcado pelo Consorcro 

Frco designado o dia 17 de março de 20??, os O9 Oômove horas), para dor 
prossegurmenío oo ceriame 

Nada mais havendo a ser tratado, fo: ¡avrado o preseme ato, que apos ãrda e 
acerta, segue assznada peãos presenies 

Monres Claros/MG, i3 de março de 2017 

  Nadro Parrrcràààemâàüíâlm" Drrma Frará 
Pregoeiro ' Equtpe de 

 Ve: %//J 
Corão XOWGF qciíWã ...a/ 

Equipe de Aporo 

P Barbosa Mendes 
*paro 

à 

r;erwvê Carios Drvan írvesra Frors 
p/ Travaie Admshrsíraçfzo Lida 

co rztetosfàbcodarlorte com ?or 

www codanorte com br  



Uberlândia/MG, 16 de março de 2012: ° 
HF¡ agia? 

A0 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA o DESENVOLVlMENTO AMBIENTAL 

SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS (CODANORTE) 
A/C Sra Pregoeira Nadia Patricia de Souza 

Ref Encaminhamento que faz 

Prezada senhora, a par de cumprimenta-la, é a presente para informar e 

zw requerer o que segue 

A Trivaie Administração Ltda participou do Pregão m9 002/2017, 

sagrando-se vencedora apos oferecer a menor taxa de administração no certame 

Assim que concluído, foi solicitada em etapa de renegociação a redução da taxa de 

administração, sob alegação de que o taxa fixada estaria superior à expectativa de 

renumeração do Órgão 

Assim, sobrevem a presente manifestação para informa-lhes de que a taxa 

pactuada está condizente com a boa prestação dos serviços contratados, uma vez 

que abarca fatores econômicos. ñnanceiros e operacionais da empresa Contratada 

Inicialmente é necessário evidenciar que a taxa de administração é um 

valor que obedece aos indices econômicos pratlCadOS no mercado, de forma que 

indica a rentabilidade do contrato e custeia a operação 

Nessa linha, os substratos para elaboração dos índices que determinam o  
valor da taxa de administração, transttam em dois grandes fatores que se 

subdxvidem e devem ser analisados separadamente, quais sejam fator operacional 

e o fator econômico-financeiro 

S5 l 34 3239 0500 www valecard com tir 
Rue Machado de Assis, 904 Centro Uberlândia/MG CEP 38400 112 
CNPJ 00 604 12.2300133-9? 



No que tange ao fator operacional, e evidente que existem custos de; 

operação para que os serviços contratados se mantenham ativos e operantes 'de 

forma plena e eficaz 

Os custos permeiam em torno da estrutura e Infraestrutura que a empresa 

contratada deve manter para desempenhar suas atividades, os quais englobam 

locação de espaço, softwares, hardwares, entre outros 

São custeados também os insumos próprios do Sistema contratado, tais 

como service desk, help desk, plataformas de TI, servidores BXCÍUSIVOS e dedicados, 
que permanecem ativos 24h por dias, 7 dias por semana, atendendo 

simultaneamente as 5 (cinco) regiões do Brasil, garantindo o bom desempenho dos 

serviços prestados 

E ainda, há que se considerar o custo empregado na receita de pessoal 

atuante a desempenhar as atividadese desenvolver as funcionalidades inerentes 

ao serviço cciritratado, estes que também são remunerados pelo valor recebido das 

taxas de administração 

Não obstante, os fatores econômico-financeiros que permeiam as 

atividades das empresas que prestam os serviços contratados, também desenham 

a incidência da taxa de administração exposta e vale salientar que, ainda no estado 

de Minas Gerais, a Contratada atende a importantes órgãos nas esferas municipal e 

estadual, com obietos semelhantes ao que fora hcitado pela Contratante 

Parte dos municípios integrantes da CODANORTE, são alguns dos orgãos 

aos quais a Contratada presta atendimento semelhante ao que fora exigido neste 

processo licitatorio em questão, dentre os qizass destacanrse as prefeituras dos 

municípios de Buritizeiro, Claro dos Poções, Coração de Jesus e Brasília de Minas 

Não menos importante, o Governo do estado de Minas Gerais, tambem se utiliza \ 
dos serviços e da plataforma de gestão da empresa Trivale Administração Ltda, 

para planejar, solicitar e garantir que a devida manutenção de sua frota de 

veiculos, seia realizada nos padrões exigidos   z 

saw???  
5531343239 (3500 www vaiiecard com b:   g  
Rua Machado de Assis, 904 Centro Uberiândiai/MG CEP 38400 1 i2 
com oo 604 3225000197 f' CA R D     
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E importante frisar que para garantir os indices de liquidez exigidos nor-E_ 

edital, a título de comprovação da boa saúde financeira da empresa, o faturamento 

de empresa deve ser superior às despesas, razão pela qua! a taxa de administração 

ofertado. é garantia da comprovação de tais indicadores 

Ponto outro. sabemos que a Lei n** 12 865, de 9 de Outubro de 2013 foi 

institiiiiizi para dispor sobre as normas gerais que incidem sobre as chamadas 

instituições de ;Jagaiiiento e os arranjos de pagamento, integrantes no Sistema de 

Pagamento Brasileim, bem como para conferir ao Banco Central do Brasi¡ o poder 

de reguIainentá-las 

Os arranios de pagamento são a sequência de procedimentos que cuidam 

da oferta de serviços de circulação de moeda ao público, como, por exemplo, nos 

casos de cartões de credito, cartão de débito e moedas eletrônicas, como é o caso 

da Trivale Administração Ltda 

Deste modo, é correto dizer que as Instituições de Pagamento realizam 

grande quantidade de procedimentos internos para seia possível o fornecimento 

de seus serviços Procedimentos estes que estão elencados no art. 69 da Lei 

12 865/13 

Art. 69 Para os efeitos das normas aplicaveis aos arranjos e as 
instituições de pagamento que passam a integrar o Sistema de 

Pagamentos Brasileiro (SPB), nos termos desta Lei, considera-se 

i 3 

IE] - instituição de pagamento - pessoa ;uridica que. aderindo a um ou 
mais eirreiiigos de pagamento, tenha como atividade principal ou 
acessoria, alternativa ou cumulativamente 
a) disponibilizar serviço de aporte ou saque de recursos mantidos em 
conta de pagamento, 
b) executar ou facilitar a instrução de pagamento relacionada a 

determinado serviço de pagamento, inclusive transferência originada de 

ou destinada a conta de pagamento, 
c) gerir conta de pagamento, ' 

d] emitir instrumento de pagamento,  
e) credenciar a aceitação de instrumento de pagamento,  
f) executar remessa definidos, 
g) converter moeda física oii escritura] em moeda eletrônica, ou vice- 
versa, credencior a aceitação oii gerir o uso de moeda eietrônica, e 

li) outras atividades relacionadas à prestação de serviço de pagamento, 
designadas pelo Banco Central do Brasil, 

551 34 3239 9500 www vaiecard com br 
Qua Machado de Assisñêôs Centro Uberlândia/MG CEP 38400312 
CNPJ 00 604 DNOCS? -9? ' 



Assim, diante ao número elevado de atividades executadas peias = 

lnsutmçóes de Pagamento, onde se enquadra a Trwale Admxmstração Ltda, 

conforme demonstrado na transcrição acima, existe uma conslcierável quantidade 

de atmdades executadas, a ñm de oferecer servzços de aitísstma quahdade 

Portanto, a :ocxdência de Taxa de Admmzstraçâo, nos moldes que fo¡ 

fixada, se faz necessána tendo em vasta os gastos Lnternos para genr o contrato 

tírnuado, são também para custear tals aturldades, onde são quitadas a partir do 

recebzmento do valor correspondente à taxa de zadmrmstração 

 Outrossam, e de se considerar aanda que a ancndêncra de dEpÓSIÍO 

compulsorlo tem o ¡ntuato de assegurar a execução plena e eficaz do contrato antes 

do prnmelro paganxento efetuado pelo Órgão, posto que a ausência da taxa de 

admlrustração ou sua dtmmuação acarretarxa Instabihdade para a instituição do 

Pagamento frente à execução do coratrato firmado 

Por ñm, ressaltarnos que é crível à Admmlstraçâo Pública que a 

remuneração da empresa Contratada, a qual é expressa em taxa de admmastração, 

estega condlcaonada, entre outros prtncípzos, à expressa previsão no instrumento 

convocatório dos crlternos de apuração, a razoablhdade do uaior apontado, à 

comprovação da correta aphcação dos valores referentes ao custo operacnonai 

Por (Tabvzo, tzns premrssas foram totalmente abarcadas pela Contratada no 

momento de afenção da taxa de admmtstração apresentada pelo Órgão, razão pela 

qual não há que se falar em sua redução 

Portanto, quaiquer taxa ofertada abaixo do valor ñxado em edltal estaria 

prestlgxando o ¡ntutto da lactação, que e a obtenção da melhor proposta para 

;wrestação dos serviços; ¡Icatados Não obstante, ta! ñnahdade fo¡ atmgada, uma vez  
que o valor ofertado peia Contratada garannu o menor preço do certame, \ 
declarando-a vencedora da Iacltação 

¡' , 

SS ã 34 3239 (3500 www vaiecard com br "' :ã ,  .r, 
' ” 1" b; * 

Rua Machado de Assis, 904 Centro uberiândaafMíã CEP 38400 112 ,z 
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ão dos valores fixados ad:: m». W 

o, vxsto que qualquer alteração dxante  E › .l v' 

no financeiro e n 

medxda que se impõe a manutenç 

e Admmsstraçâ 
rxa_ o desequüib 

udicar a efeuva 

Nesta senda, é 

- :ne como 'Taxa d peracmnai de 

aos valores estaheiectdtms ocaslona xznntratt) para a Coratratada, além de pre; prestação de serwços por 

parte da @impresa contratada. 
Sendo o que se apresenta para 0 :aumenta relteramos nnssos votos de 

m"? 

a eecrmsxcieraçàf) 4  
rx?  97731 ,Â 1 m_  ,r 

-»<:zc:;4»:2:_b- (NLÉTP TRWALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 

m". 

elevada¡ @sum 
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:WCsLãsÇGíF ¡nngz-rcmar 

Assunto SOLECIÊAÇÃO URGENTE_ WS 

De Nasua Palma ínçnsadvng@yahna com br) 

Para zaciraaíàpc mg gov br, 

Data Segunda-fara: 13 de &ãarço de 2017 16 45 

IMI-X TA R D E. 
Ê(")!...!C'Ti'l"() A í'ií.íN'Àl'lL.lií/.Àz*x DE NOS INFCHKR-'BXR QLÉAL  'IAXA DE .ADMINESWWEaKÇI/ÂC) 

L“í)P'-3R.s\.l")xk PE¡ .A ÍÉN1PRIÊ.S.~Á 'FRWZÀÀLÍÍ ADMINISTRAÇÃO EQÍDA, CNPJ Gi) 604 E2Êf()001-97, PARA 

O34 ííI..íI'§\'°1i__"('Í)ÍS A ÊnMXÚ lNDI(ÍÍ',-'\I")ÔS 
'kun mas d:: adnuznszsaçàu. gcl'ca'1-:1z1n:r:nín› e tonmalu da :manutenção ¡arcwaltsvzt :.- c01're11x~“:1. ão1'nccxsncnu*a dc 

pagas. anuamíslácvs oraganzns de rcgaamsçàcz, com Híãplilíílêiçãtà e operação de :sustenta anxfornnxumxdo e asztcgrasdns 

;um grata:: ck'. tmm. pm meu; dc internet, zatravcs de rcdc de estabcâecamcsztos crecíenctaulcas, mcchante a 

tiíllEzlàLfàü dc szsacznas azsfnrznzxtgzztaiç) e. dc recurszws tccnnlogncc›s  
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l.›\,\'.›\ DIS, M) í\~“1¡NiS'í“R.›'\(_Í'¡~\(Í) PROPOÍVTA PEL..A ÉÊJÍPÍÃÍÊSrÂ NOS PzRRIÉíCÃE MUITO !XLTÀ 

.Aí t-LNCÍ 1 (xxx-x M 2123511:: 
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›\.'víí%lí'*.;\i'í:\L SL' STIÉÊLNTT'.›'-\\ÍEAL. DO NORTE DE NHNAS - COÍDANORTE 

 
1,5? 

."¡|,\ã1=.z§ ;mk 



 

^= 'iÊãÍV B' 

 s( 

í s.: b»  
IJÊÍ.Í(Y_' ZÓÁÉ   . ;emu   

“ *. mamã.; ::um :Liv 

9.0.1.» 

 
 

 
:(814 nas) lides: xxpsacívocg@yazxoo com br Yahoo MBFÍ 

fâêrlükâíàáã SUR 27?. -fíi 2 , :L 

;.^Ç'EE(›5'5 úaãnívwge 

'P?“Z..›1:§¡\. fue iúadàa 

Em 'etümc m": queslzonéjweraxa) *evarzladn 50%:: a5 mtas zrrugszggaclas ;mia 

arapreea 'un-não reis-verme 5301155113 serviços de acímamstragae 

íjã”eã'ãrí.aarswlàã"ãíj e centrais. :ía :raarzazzenwçêo _nrevemsva e 

corretiva ?smeczmañêc Cie ;sagas acessarem'. cazagaszaês de'- 

'Gúüsaçàe tem .nzpêaraxaçàc e apuraçác as s ' 

sz-.íomwagezadc e :nxegrado para gesíña de irma :m: mean da. 

sraâemet atraves de rede de estauelecnewientcs credenciados 

'Tsedaauxtfê a EJÍIÍÉZaÇÊCe de sãszenna :r-“orraatnaéc e de recursos 

:acnoêogàcüs (Lmagfê eSdareCez' :que a Pcncsa Ç. :ê 

cscêerenze a ao Regmro de Preços na SEPL AC¡ de na 4530x3613 
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ATA DEREUNIÂO DA PREGOEIRA 
E EQUIPE DE APO|O 

PROCEMMENTO LlclTATóklc 002x201? 
PREGÃO PRESENC|AL 002/2017 

Aros Wtdezessete; duas do mes de março de 2017. as O9 OG (nove horas). 
reunrramase na sata de ltcrtoções do Consorcio !rttermunacrpat para o 
Desenvotvrmento Ambiental Sustentavel do Norte de Mrnas-CODANORTE, a 
Pregaerra, Sra Nadia Patncra de Souza, e a Eaurpe de Aporo formada petas Srs 

Pedro Brcotho Maaa e Carta Xovrer da Satva. nomeados pelo Portaria 004/201?, 
para dar prossegurmento ao PROCEDIMENTO UCITATÓRIO 002/2017, PREGÃO 
PRESENCIAL 002/2017, euro obgeto e o Regrstro de. Preços para eventual 
contrataçõo de empresa para prestação de servrços de admentstraçao. 
gerencramento e contrate da manutençao preventwa e corretrvo, 
tomecrmento de peças, acessorios ongtnars de reposrçõo, com rmpiantaçõo e 
operaçóo de ststema rntormatrzado e integrado para gestao de frota, por mero 
de rnternet, atíaves de rede de estabelecrmentos credenciados, mearante a 
uÍItàZOÇÕO de srstema antormattzado e de recursos tecnologrcos para atender a 

?rota automotrva dos munrcrpuos consorcrados ao CODANORTE 

Compareceu o esta reunrào o Sr Cartas Dwan Otrverra Frors, portador do CPF 

CNPJ DO 604 t22/0O0t-9?, devidamente credencrado 

“ñ 

58t 568 95649, representante tegat da empresa TRNALE ADMINISTRAÇÃO LTDAQYK?  
O balanço patrrmontot to¡ contendo pelo contador lvan Fonseca de Otrvetra 
Juntar, que constatou que o Lncrtante cumpre as exrgencaas do edttat quanto a 

aualtârcaçao economrco-trnanceàra 

A Pregoeiro recebeu do Lrcrtante, no dia t6 de março de 2037, o ;ustrtrcatwa 
da taxa apêrcada, :ndrcando atguns orgãos onde mantem conãroto, sendo 
que &ou; :oformações podendo ser conttrmadas a quatauer tempo pelo 

CODANORtE 

A Pregoeâra tambem reotrzou drttgêncaa ;uma ao Consorcro Intermunrcepat de 
Saude da Rede UFQÊHCEC] do Norte de Manas-císRuN, e recebeu copra do 
contrato tormatrzado por aquele consorcro comprovando a aphcaçao da taxa 
de 3%(trés por cento) como comprova documento anexo 

Sottcrtou QtftdG ¡ntormações da Potícra Cmt do Estado de Mrnas Gerars. 
pg c: meto e-mott ;gtgggfãâgc mg gov br, recebendo a rntormaçao de Yukon 
Mayara. ;ntormando que a taxa de Admrnsstraçóo da ata de Regsstro de Preços 
do SEPLAG 220/201 3, a qual o ?otãcra CME do Estado de Mrnas Gerass adercu. e 
de :ãíãmzrtato por cento) - ' 

› sit” 
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yvxvxx' codanorle com tw t_ Í C  
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A Lrcrtante satrclta que, quando da remessa das sohcatações de anuêncíõwnes v** 
munrcspaos que se znteressarem em aaerrr a eta de regsstro de preços remetam 
tambem a retaçóo de VGiCUÍOS e maqusnas, constando modeío, ano de 
tabncaçao, placa e o 'HDD de combustwe! utmzado em cada um deles 

Em caso de necessrdade de amplraçõo da rede ;a apresentada, sera 
necessareo que seram apresentadas as mesmos rnformaçóes acrma :marcadas 

para que se macae o orazo de tmdez) deas 

A Pregoeara dectarou a empresa ?RNALE ADMENISERAÇÃO LTDA, CNPJ 
OO 664 1220001197. vencedora do certame, e ADJUDECOU a procedimento a 

seu favor 

O ;Jrocedasnento sera encaminhado para analise da Assessona Jundrca e 

DOSÍÔFtOTWGHÍS para homotogaçao pelo Sr PFSSIÕGÚÍB do COHSOfCIO 

Nada mass havendo a ser tratada, to: Eavroda a presente ata, que apos Isda e 

acezto, segue assrnada pelos presentes t 

Montes Cãaras/MG, E? de março de 2017 

f' 
a ff  

i P 

j /kvgí  M" 

Nadro Pemba de Souza Pedro Brca ho Mara 

Pregoerra] Equipe de Apolo 

COMO XGVIE§I VG 
Eauape de Aporo 
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CONTRATO 099/2016 

(ÍONÍÍRAÉÍ) (MÃE ENTRE S1 CELEBRANÍ. 0 CONSORCIO 
INIÍÊREÍÍÊNICIPAL DE SAÍÉDE DA REDE ÍÉRGÊNCÍIA 
DO NORTE DE 'NÍINASJÍÍISRÍÉN', E A EÉMÍPRELSÀ. 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PARA OS FÍÍNS 

NELE INEJICÍADOS 

o coxsorzcnra iNTERN1UNICIPAl. 01+; saüup: DA REDE na:: IJRGÊNCIA no 
551311112": m: MiNAS- (IISRUN. (1334 ENDEREÇO NA Híis-\ÇA ITAPETÍNGA,  o 3.?, 

íãAíRRíÍã .=\I...TC) são ÍOÍFÃO _ CEP 39 400-306 _ MONTES C1LAROSXMG, fNSCRfíüãx NO 

(15393 sm o  ;a 636961500014113, ISENTA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL,  
?te-ísScxf-x rx.) SEU PRESHIENTE, SR LLEIZ ROCHA NE"I“O,INSCR1'1“0 NO CPF sos  
“:›':?295ru:ó-72. DIENOMINADO DE çíoNjrRAyr-.ÀÍNTE. E A EMPRESA TRIVALE 
.ài):\1'I:\'iS'l'R.aáÇ:íO LTDA, INSCRITO NO cm: sos o  006041225000197. 

1::s"1_;zxí31s~'.'manja NA RUA MACIMXDO m: asas.  904, (15:41:41), CEP ss 40o 112, 

;Xfx CíDa-xííãl? DE ÇR0BE'I.,Â.NDI.A,"E\4G, ;xQUfÉENOA-xttxsizxbzx DE CONTRATADA, 
NESTE ..xTo REPRESENTADO POR SEU SUPERVISOR DE, ?víERCAD(Í) PUBLICO, o 
sa Gmrzkix) .aàs-1"ó:x:1c› ROCHA JLFNEOR, mscam) NO cm":  os; 093 426-08, v 

szx;.~zscyri_-x'§,›çs (fFíílí-_ãBRz-XR ESTE CONTRATO MEDIANTE AS CEJSAUSLEIMAS «açaí 
(ÍÍ(Í)N'l')i(','(1)E_,-Í.S  sLLGLHR *  

M_ \ 
CIÁXÍSUIJX PRÍMEIRA - DO FUNDAMENTO 

O prestam (Çíçvnârato tem como fundanwntx) a Lel 8 666/93 e suas alterações, Le: 10 520502 e  suas alterações? PROCIÊDINÍENÍÍ) LICITATORIO 0417.0016, PREGÃO PRESENCIAL u, 

_ É? 

032/2016 e seus anexos, devxdamcnte homologada pelo Sr 0Pres1dente, a proposta da 
C'(,)N“1'R_›X 1'¡\I3_›'\. tudo parte integrante deste zermo, independent:: de transcrição X_ 

cmusLíLA SEGUNDA _ no OBJETO  “ 

(É) objeto Líeste crmtratü e a Contratação de empresa para prestação de SEYVJÇOS de  
admsmsãraçào. gerancsazncntça e contrai:: da manutenção prex-*entn-'a e correuva_ fomecamento  ~ 

de peçasu acessorzos oragmaas de reposnção: con; :Implantação e operação de sistema 
¡raíbnnzulzz-¡íio e lntcgracío para geàtão de Frota. por mem de mtemet atraves de rede de  
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estabelccznwzatos credcncnados, mechante a unhzaçao de sastema tnformanzado e de recçàxsbg 'à 'à 

tecnoloâicos para atende:: a frota automotiva do CISRLNKSAMU MACRO NORTE “ °  e 3 
24H! ;- 

x91 às. _A--Í ~'*--¡+g-§- _ Q" 

(ÍLAUSULA "FERCEIRA - nos PÉEÇOS E DO REAJUSTAMENTO ”°° 

1550121 aqu1sínjí-nàkñ e prestação de SCWIÇOS, o C-ONTRLÊNT E pagam aMCTONTRAÍIÍADA o 
nãozxzante estmado de RÍÊ [l 160 390,20 (Hum m1 11.100 cento e sessenta m11 trezentos e noventa 
reaxs e uma ccntavos). conforme apresentação de notas ñsczus e. consumo, sendo 0 vaior 

1ndmdnuaã abatxo ciiscnmmacío 

 
.2,__- 

N E 50-359¡ Esnmago sem¡ Percentual de  aior do deScsmtDN Valor Tom¡ com   :mn  nçsçriçül¡  a tam¡ de g Descontoftaxa  em RS  Percentual de     &dmmmracño    Descontohaxa 1 *n íàã§6§éTT§é§ã§ÉJÊ§áà ã1s Â í É « " 1 
1 . 1 

52'¡ novas pnmelzu u ntCífSàüTif-.S para tnanumnção na from  RS 73: 967 50 Í 3 00941  22 O79 03  ?S3 046 a3 

§dc x caem-os do ' ' 7 1 É      ____2______ _.______.__ 
1;.: d:: manutençao gua¡ prmrcnuva c 

c \clcuêos di) CISRIÉEN W________ 

  
?Prestaçán ai:: s 

cal-mina da fm:  300%  11211375  402 34325  »uma TOTAL Esta-und as¡ 125.592,50 1_   -- I 

_ m”  E u" v' m ÍValor Estunado sem¡ Percentubal de V Valor do '- Valor Tuta! com 4T_  11cm Descnçãu  a taxa de É Descanloimxa Êidescnntoftaxa em  Percentual de __ 

N ndmmlsrraçãn ' '  RS E _ Descantoimxa      *  
_............_....._......_.._.-___ __.._...__.._.:_.__ 

 Rs 1 125.592.513  'uma 3 011%  33 29'¡ '18  ; - à 

\-'.-\1..OR TOTAL COM A Tum DE A DHPHSTRAÇAO i 1 16039020 :a 5 V' 

,_._ ___.  \Ei-  
3 2 A amal frota de vexculo do CISRIJ; ?SAMU MACRO NORTE e composta de vemulos  
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de varnados fabncantes “  tram  21100.0 Í CHASSI lANomou nunca 1 010mm)  E   1 ê 

L""-'_"*“'?"'m“_- '------------- E 2:22'? :f " " 2 

S.›-\C9Gí“›6629§i|3ü7103 *É 2003x2009 1 MERCEDES-BENZ 1 SPR§NTER3ã3 C01  
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__ * ' à_ _____›_____W___ _________ _mn  
à :eu 2m ê Cl"í'R.()L“-N  JUZX-EPER RONTÀN .amu 
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à 2a314.«'20¡4 e crnaoerx  _líêãríPlzRllüNí-AN :mn   v_  12241275; :nuaeu g . CãTROEN  :UMPER RCBNFAN ;amu 
____ z _, ,____ ^   

É» 'r l ~A from atua] cão CISRIÉNESuAMU MAC-RO NORTE e de; 61 (sessenta e um) vercukys, 

oomgacsszar por xorculros, convencroxrans e especrars, ambos com utrhzação especrñca e essencral 

para o dessempenhç» da atrrxzrdade do C lSRííN/'SAÉVILÍ' 
3 i 2  ¡asza de: \acrculos constantes no subrtem anterior podera sofrer alterações durante a 

wgêncra corurertuaí. ::m vanude de trovas aquxsrções, doações eiou desfazrmento dos verculos 

exrsterztes §1° - (Í) valor contratual podera ser alterado nos termos da ahnea * d”, mcrso i1, do artigo 65 da 

Le: 8 51653-593, desde que comprovado o desequrííbno econômaco-ñnancexro, dcx-'endra o 

coníratadrt› nzzsmer' sua proposta pelo periodo nnnrmo de ófxsessenta) dras apos sua 

apresentação. §2° - O valor conãrattral podera ser rss-arrastado pelo mdice do IGP-M, apos 12(doze) meses de 

execução §3°- ([35 x-'zalorcs conrratzrdos serão ñxos e :rreagustaxxers ate o fina! da vrgêncra do contrato, 
3143» s-'x (TON 0ÉR:\'['.A.DA se ohnga a acena: nas mesmas COIIÓIÇÕBS contratuars, os acrescm-ros  suprcssões que se ñzcrem dos servrços aíe 25% (vmte e cmco por cento) do valor mrcraã 

attrahzarcão do contrato, conforme prevrsto 5131,61 Federal 3 666f93 
§5G~ O valor do Objülü devera. contempiar todos os custos reíatrvos a despesas de entrega do 

(Jhjcíc)   ______  
C LÀUSULA QUARTA - DO PRAZO DE 'VIGÊNCIA 

4 1  O prazo de vrgêncaa do contrato sera por 12 (doze) meses, com :rumo em 01 de Janearoh 

de 2017 ate o dra sr de dezembro da: 2017 x\ \_ 

. WI_7LÉ'JÍÂÍÍÉIÍÃÍNI'AÍÍÍM1ÉÕÍ>ALOR 12 DA FONTE DE RECURSOS  
;X3 despesas ;recorrentes da execução do objeto contratado correrão a conta de recursos 

aurçzmaeràraarros do Cíonsorcao, abaixo descrrtos 
010110 302 0001 2008 333 90.39 000000 - Manutenção da Admmnstração do SAMU -» 

Outros Sen aços de Teremos - Pessoa Jundsca, f 
020610 302 0001 2002 2-33 90 39 000000 - Manutenção das Atwsdades do Bloco ' 

Operncwnai do SAMU - Outros SGTVIÇOS de Tercenros -- Pessoa Juridtca; 
01011030?, 0001 2008.333.90 30 000000 - Manutenção da Admamstração do SAMU w 

Nfiaterlal de (Ífcmsumcn    :i 

A* 
. “gh 
' : ' 'l v' . 

¡M! J \____/ _ ' -../ 
.J  



 
0'] 0610 302 0001 2002 333 90 30 000000 - Manutenção das Atwadades do Blçoetàmmw, 

. 39'* @aff ,Ê 
Operactonal do SAMU - Maternal deConsumo. fu _ 'sa 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO l°°ron›oa~"°& 

6 1  O pagantentr) sera efetuado confonne Cronograrnas de Desernboíso e entrega, 

condrctonacio ao eurnpnmento das obrtgações estabeiecadas, 
o 2 ~ O pagzunentçr sera efetuado pelo CISRUN, peía Tesourana, em um prazo de ate 30 

(trinta) dtas contados da data de apresentação das Faturas J Notas Frscars OU ATRAVES DE 

REClãiBlàxííiíNíÍ) na tesourarra do CISRUN, 
(r 2 l e As faturas .f Notas Frscars devrdamente atestadas e envradas a Gerência 

.Admamstranva para conformrdade, serão encarnmhadas a Contabrhdade, e desde que a 

contratada :apresente tambem os segumtes documentos 
a) C certificação do recebimento deñmtrvo espectñcado na Nota Ftscal/Fatura, 
b) Nota ñscalfFatura (13 e 2° was devidamente certificadas), 
6 3 - O pagamento não sera devrdo até que a Contratada apresente os documentos 

especrrícados :ao subrtem antertor, bem como condrcronado ao curnprrrnento as condições de 

 
fornecamentofrecehamento, 6 4 _ A Nota Frscai devera espectñcar o nome do banco, o codigo e nome da agêncta e 

numero da coma corrente. na qual devera ser feno o deposrto do valor correspondente, 
6 :E - 0 pagamento decorrente da concretização do objeto desta hcrtação sera efetuado apos a 

prestação do objeto hcttador apos apresentação de fatura habtl e apresentação das CND°s do 

FGTS. INSS e CNDT, caso falte aígurn documento exagrdo a Contratada ficara com os 

pagamentos suspensos, 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇOES GERAIS _ ›\\\Í\* 

Das obrrgações da Contratada  
7 E --- A (Íontratada prcstara os servrços objeto desta hcrtação, cuja abrangêncra estende-se a 

todas as umdades anregrantes do CISRUNISAMU MACRO NORTE, em carater continuo, de 

acordo corn as especrñcações e normas requerrdas, utrhzando recursos tecnologrcos 

apropnados devendo dlspor, para ta!, da infra-estrutura e equrpe tecnica exrgtdas 

7 P. - Sera de tntetra responsabilidade da Contratada todo o tnvesttmento necessarro a 

trnplantaçàr) do ststema, tais como Instalação, gravação e transmrssão de dados, rnrgração, 

backup, segurança, credenctamento da rede de empresas fornecedoras, manutenção do srstema 

e trernarnento do pessoal e fornecrrnento de rrranuars de operação  
7 3 e A Contratada devera fornecer, erra ate '20 (v1nte)d1as contados da expedtção da ordem de X 

execução dos sen-mos. relação compieta das oñcrnas convemadas e comunicar ao Contratante 

qualquer acrescrmo ou supressão OCOITIÓB 
7 4 r A (Íontratada obrtga-se a executar os servtços obyato desta Imitação de acordo com as  
especrñcetcões e normas requendas, utilizando ferramentai e recursos htnnanos e tecnoiogtcos xi 

aproprradras_ des-tarado dtspor de mfra-estrutura e equrpe tecnrca exrgrdas l - 

ev' “' É¡ ' x 
e' 



   m' REDE 
*Jfâüífttã 1¡ 

EFÀEFCÉNÂÍF 

pñâitn¡ a, cr 

'f 5  :X Contranada devera  uma apresãeutação xlustratava do funcxonamento da senhñkàm¡ V: QQ_ 

- . .m9 

0 '1 v l 

:nüenl de 'Sf-;Qâãlçãü duas samçcws a ser expedzda pelo setor de Compras, no locaí e Imoragzo a 
a a - r- ¡ " r ' ~  9 - Í v ?F x? 

serem (iaterzmaadcs pela (VA ISRLTNJSJXN1Ç NEAÇRO ÉNORT E a.: as* 
Í¡ (í -~ sã. (Íasmrazaacía devera fornecer manual exphcatnxo para LlUÍiZaÇãO dos szstenvLas (Íê”°'**°°' 

'L 

dos pmaoçzçúos de: aatc-rzdarrxente» a serem observados-tao ambnentc xveb em ate 10 (dez) «Lixasáílzí y 
aizendnncntcs no zuzzbrenzc vmb abrangendo todos os perñs çtãçonñgnrações de menus: de acesso 
c çtznusmlzdzzçàa.: Lie cieados. na quanndade a ser dcíírudá pelo CISRLNISAÊVÍIE NIACRO 

NílàRlírí. ronrhr'zzlc Ii :necessidade ' 

"í 7 w (Í) estàãhülecimünto credencmdo devera responder por quaxsquer danos, perdas ou 

pfüjílãzxlS czmsados a Cíontrzztaxxteã por dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser 

causados pm' seus; prepostos. em idênticas ?npoteses 
7 8 r O csuibclecamenxá) credenciado responsabxhza-se pela guarda e segurança dos venculos 

cmwacios para :manutenção nas cñícnnas credenciadas, _ressarcmdo ao CISRÀIÁ'NES.A.\~ÍLÊ 

N1ACÍRÁ) NfÇÇJIITÍi. quzusquer danos que venham a ocorrer a esse, para os quam não tenha 

cüncor-rxcio  (Íontratantc 
7" 9 - A C'mn1.ra1ada dexvra nmnear c nmntcr preposto para representa-ia perante a (Iontratasaie 

e assxsn-lax em [UÓEES as questões reiatwas a execução do contrato 
7 10  A (Íontratada se responsabxlzzarza. pela permanente manutenção da vahdade da 

documenuaçàns Jursdlca_ FESCHI, 'Tecnica e Econômnco-Fnnzmceua da empresa, assun como 

pela aiuçainmçãc) de ilármaçâo de seus proñsszonaxs 
7 1 i  A (Çontratacia (fax-vera manter sob a sua excluswa responsabahdade toda a supenqsão c 

dueçáa; da execução completa e eñctente do contrato, snclusxve de todos os eienaantos 

necessarms a ananutençãc) e o correto 'funcnonamento dos sxstemas empregados 

'i 13 [w (Í) cstzahelecmzento credencmdp devera efetuar o recolhjmento e o descarte adequado do 
coiso íuhrañcantc usado ou contammado, ongtnarao da contratação. übedecsndo aos segumtes 

s 

procedzmentaas ,  
3' 12 í  Recolher 0 oleo lubrtñcante usado ou contammacio, armazenando-o em rcc1pucraaes\ ,m 

“Va 

aâeqtxeidtüs c resistentes 21 vazamentos e adóíando as medsdas necessanas para exutar que  
vcnha1 a  nusturado com os produtos qulmlcos. COmbUSIEX-'QIS, solventes, agua e outras  
subsuãnc1as que 1nx=:a.b111zz1n1 sua remclagezn: contbzme arugo 18._ :ncrsos í e II., da Resolução 

CÍCJNPxNLã rf' 5 Ê. cíc '.33;”06f'3005. C 1cg1siaçãc› corrdata, 
7 12 P, ~ Proxniencxzzz' a coleta do calca lubrüãcantc usado ou contammadt) recclhldo, atraves 

d:: enxpresa coíezrara dexudamente amtonzada e licenciada pelos orgãos competenms. ou 

entrega-ía:: dzreiamcrxte a um revendedor de oieo !ubníicante acabado no amoado ou no varejo. 
que :em obrigação de recebê-lo e recolhê-ío de forma segura, para fins de sua desunação ñnal 

atnbxentairncnte adequada, conforme ::tiago '18,¡nc1so H1 e § 3°, da Resolução CONAMA. n° 

362, dc 23›"(16;2(305. c legislação correlam, 
7 123 - Éixcluslraruentc quando se tratar de oleo iubnfãcante usado ou contammadgw não  
reclclavei. citar-lhe: a destinação ñnal ambientalmente adaquada, dcwdaznente autorlzada pelo 
«argàcs anzbaenml compctense, conforme arugo 18, musa Vit, da Resoiução CONANLA n” 3f32, Px 

de '33f06-ÉíÍH_)5, e legislação mudam 



_.›«;:t.::*:*=» 'ê 

à $535 _MS-- 
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'TVR 
A <L'<.>tat¡^a::tda devera gerar, em base thermal. Nota Fxscai numca. com a consohdaçào 5 

*Smarts-extra dos serwços efetuadas. zscoznpanhadas da) relatorio das transações efetuadas pela 

?com ceredenarvsçis. no penotío de referência  14  A ('o:tn': a.t.z1t§a devera entregar mensalmente a nota ñscal, demonstranvo de conmras. 

&Ílticrilhlnàztiíat o xaior de peças adqmndas. sendços prestados. descontos praucados exou taxa 
tie zidnzsmstn=açãza se houvercnt. com consohdoção ñnanceira dos servxços executados, 

'dkUÉHÊÍÊÀVJÍÉÍÉÍÊ da Ccrtzdão d:: Reguíandaíie Ftatcal do FGTÊ. Cavadão \fegatxva de Debllo do  e LA":   :dim Ncgaiwa de ÊFCbIÉGS 'frabaíiazstexs ~ (ÍÍND'E" devxdaznente vahdas. em Fzscaí do 

(Íontrszo que ;ea atestam e enemmnhara ao setor compete-nte  i5  A. Contratada devera acatar Ltsdas as onenmçôes da (Íontratante, SUJEIÍEIÚCÍO-SC a mais 

;azaapht e ::resta-tua tíscaixzaçãxv, no escopo do Contrato, prestando, por 650.110, todos os 
üSCÊ;1F67C1IU'Çí'HH51 que forem solzcnzxdos peía (Ttmtratante, obrigando-se, amda, a atender 
;lfznítaâmclâíc ;a tmãtas as recêantaç<êes mmentes, a quaisquer aspectos da execução contratual 
É :a  A. tÍanàtrzxt-ada. 1ndetnetzdetatemez1ze da atuação do Fxscal do Contrato. não se exumm de 

suas reswrtsnbtíxdaaíes quanto a execução dos sen-mos. responsabahzando-se pelo 'fiel 
Câ2Eã]§)'F'ÍInC!Ii<ê das awbrtgoções coxastanâes no 'Termo de Referêncxen ' 

'f E   A Contratada cãcwrcra manter dtaraxate a wgêncta do conàmto as condtções de hãbllllêiçãü 

para cmtrstztr com e. Adrntntstraçãça Pazblzca, apresentando. seanpre que exigido. os 

CU:TI§JI'O\ :states da: regnlamdadc líscaê 
? 18  A (f<31':1ratací;1 cieverza. sempre que lhe Por extgxdo. apresentar os conaprox-'antes de 

reguíztrgdatüa- ñseaí da empresa, em confomudade ao artigo 195. ;Qu 3'” da C onsntuxção Federal 

7 t?? ~ A (Ítksâtautadzx ssstxmxra. como exciusstyarnente seus. os flStúâ e despesas decorrentes da 

ivo::  perth-sig: execução das obrtgaçoes contratadas 
'F20  A. (jairttratada devera fornecer tantas senhas quantos forem sollcttadas, alem da 

prcx-Isãiã Inicial. peío (LÍISIQEENKSAàJIÊ MACRIJ) NORTE, sem qualquer ónus adtctonai à 

7-' 21 A A (Wimlraiiidíi :mara com todos os encargos somaxs prewstos na legmlação vtgente e 

com quoàsqtacr (ânus àespesas_ obngações íraballustas prevuderscuaraas. ñscals, de acuientes de 

rrzsbaêhza. ?sem como de aãaznezatação. transporte. ou outro benetícto de qualquer ¡xatureza dos 

»seus profzmtazaats. preservando o ClskíeíNftspx-àílí ÍvíACRO NORTE, de quaustquer 

eêentasadaa. renemdtcaçõcs. quetxss e representações de quaiqtzcr natureza, resuãtantes da 

execução ;Eu :sumiram 

7 22 - A Contratada serão vedadas, sob pena de resctsão e aphcação de quaíquer outra 

gnunahdacíc* üibíküfê. a dwuígaçào e o fonzectmento de dados e ¡nfonnações referentes aos f;  

ins-n, 

x -. 

z 

SCYX-'Iijüb oígen) do contrato ~ I' 

7"?" 
.. __› w .\ Contrattada não podera se vaàer do contrato para assumxr obrigações perante” 

terceiros. tíantlea-cs como garanttzs. Item uuhzar os (ÍIICIÍOS de CFCCÍIÍO a serem auferxdos arrow 
a 

Ííênção @os survzçtâs prestados, en: qumsqucr operações de desconto baneano, sem previa *a 

Eíífíííflzílçãí) do LÍ1SIQLÍÍNÉ.-'S_ÀÉVÍÍ.I MACRO NORÍTF; 
Í? 24 - A (Íxantratada respondem¡ mui e aolrrumstratnvamente, sem. prqutzo de medidas outras 

que possam": ser zidotadas. por quznsquer danos causados a Admunstração Pubhca, ou a 

tercexros em razão da execução dos SCITICOS .a- *V* 
72s ~ f 

t") L-susbclcctnteãatt) credenciado obngaase a reparar. corngtr. substntuxr, tola¡ ou b» 

pzsrcxaãrriezucr. ;i5 suas expensas, sen-'iços Objêti) do Contrato em que se verifiquem: HCIOS. 

\ 
,/"~ 

f. 

yr» 
l 



 
m REDE 

x. 'LEE 
&ãEíYP-SEP: 

dell-nos ou wont-nações* resultantes de execução art-aguiar, às: emprego de equqazzmeníos ' 

ànadcqazxãxixósà ou não Correslnondenles as especificações 
7" :o .TX Ckzuzãrsatzàdzi devora 'faulgtar a ação de oñscaêizaçào do (VIISRLFNJ'S.ANIL=' ÉVLACRO 

YOR É If. *íorooccnnio mformações ou pronunzcndo acesso a documentação dos seruços em 

execução. c ::zur 'ÊCJKÍO pronuxnxento as observações e as exigências por ela apresentadas 

2T 37 o :X (Íomrzuaxia sobnga-sc a atender como presteza. as recíanuações sobre a quahdade dos 

sem :çox cxucutzicíos. 1r2c.¡u51xre evcntuzus falha:: em seu sxstoma_ provada-amando a sua Imedzaza 

COWtNÇÊCI. son: (Haus para :a ,àdmmxsiraçào 
F' 28  A (Ãontratada devera accuar auáatagem nos seus Controles e documentação ñscal 

reik-rcznes ao: servxços por parte debxreyxresentar1te designado da _àcínnmstração 
'r' 2*? ~ .~\ Çknm_ratzàgía se responsabxhza pelo ñel e pontual pagamento a rede credenclada peíos 
serxwçass ;FFCSILELÊLJS o forneclznenu) de peças e acessonos ongmaxs veuculos do 

(ÍÉSRKTX íã.~à.\›íl\ X«Ê.À›X(Ç7R(Í) 'YxWÍJRTf-Ê 

7 35?  São :ía cxcíusxva respcpnsabalsciade da Contratada todas as despesas com 
7 .30 ê bxsgvonabzl1dade de ãodos os equxpaznentos necessarlos a execução dos serwços? nos 
termos :icscmos ::este ;Forme de: Referêncm, Operação e controle dos slslemas Web 

uohzzniros. o que tncím todos os recursos :ecmcass: marcamos e huznanos, 

í 3:) 3 o ãíanuiatr1çãià permanente: d:: nmda) a não mcorrer na descontmuniade dos serxrugos, 

? Sã) 7% &ooo; :as despesas com custos diretos e md1ret0s requmdos para a execução dos 

senwçxas objeto do (Íontraio, 
.7 Í O 4 A (Íozutratada devera tre-mar e capacutar os SCHMÍOIES ¡ndscados pela Contratante a 

uuízzm' Ioaios os recursos do slstema. 
7 ISO 5 :X (Tomratada devera dnsponxbxhzar senhas, bloqueio e desbíoquero, alem âos demam 

servtçm inerentes ao olígeíc) do Contrato, 
T' 3G 6 A (..f<.›n1raà_a1cia «levem provuaienmar o crcdencxamonto de oíícmas em íocalzdades onde 

sejam soíscuadz-:s pelo CISRLÍNÍSJXÊMÍIÇ ÉVÍACÊIIO NOÊKIWE, que Venham a ser de miocrosse da 

(Íomrnzanío por razoes c>gaorac1oneaxs1 procedendo a confecção e a entrega do senhas achcmnaxs. 

car›ruf<sra~no o CLESCJ. azondondo as sohcnaçoes do Pascal do (fomraio, sem cusios adxclonaus, 

7 3G 7 o- ¡Jaxrzxntc toda a execução do contrato. devera ser mantida, cm compaubmdadc com a$_X~.\§ 

obrigações aisstlmlclais. todas as condzçõos da habilitação e quahñcação exngzdas na Emulação. t 

Í? 3138 o ífixccuaaz* m' strmços Caanífomm especxñcaçõos oo Termo de Referência e de sua x_ *\ 

proposta. com 1'::cu.r$o$ oocessarzos ao períbato cumprmiento das; clausuias contratuans. 
'7309 'Pãeslzu' :atas xrc-,xculos da CONT"R.AT_AN'I'ÍS os seguintes serwços, atraves dos 

\ 
esLaiwehscaxocnros credenciados e conforme terzno de reforêocra ;  a0 *à 1 ~ ;isszston.cxaxzmccánzca,   
'f 30 *S* 12-- manuicnção CÚTTEÉIVH e proxront1xfo. 

7' É!? S73 3 ~ YCYISÍÀO. 

7 3G é) _i -~ assado-nona c reparos :ao sxstcma clcinco:  É: f_ 
? 30 0 5  íaimumagem cm geral. pmlura e funzlarm, 7 f: 

,7 30 í? :a  Sãihãílãüiçãt) c ¡nszalztção às peças e &CBSSOIIGS (Lndxzandra-sze obngatosxamento 

praças:: de :w1orcac1<í›_§. 7  
7 30 (-3 7  xuiraçztrza, capoíana e Iapeçarla.   
7 Bá) í¡ 8  num-cia do oieoq elaxnernos ñttrantes e lubnñcantes. f?   M" É? 

f”. 

  



 
m REDE 

*JRÉENEWL 

Eâ-Wiíüêãníhí  
.z às:  34 -- exercer o acompanhmxscníta n: a ñscahznção dos sen-mos, por servidor especregfkgãente . *à 

oemgnzaéo_ ;namorado em regasLu3 propno as 'Falhas detectadas, :ndacando dm:  e: an? É 
como o ::asma dos ompregaáaxs eventualmente ozavolx-"xdos, e encarrunhmzcío os apcmtzmxéiajooas a _se 

autoridade cmngacteano para  proxidêncms oabtx exs, '°'"°T 
E” 35 o nonücaz' a (Íbntratada por @sumo da OCUITÊDCIH do ;ex-animam ¡naperfezções no curso da 

;xxs-:wção dos scrvzços. ñxazaot) prazo para a sua comoção, 
,7 Jão - 3121132:!" ;z (Ionàratada o valor resuêtanze da prestação do servaço. na forma do contrato, 
? .EW  ;aí-zw para qo:- aiurante toda a vtgênma do contrato sejam manudas. em companbmdadc 
com :Ls oivragaçõos assunudas pcía Comraízmia, todas as cozadlções de haiznhtaçào o 

qLlz-xiüícaçàx.: exagzdaaa na hcltação 
"E Taí-s' - skrcnr ::cam ;as despesas de pubhcação do extrato deste contrato, bem como dos tenhas 

adnwos que \Bilhílln :a ser ñranzldos,  30  O sono-ato firmado com o Consorcw não podera ser objeto de cessão ou transferência 

sem; autorização exprexsa do Contrzuanle. sob perna de aplicação de sanções: inclusive 

xessçwsfio. 

7 40  O graagatanenzx) decorrente da concreuzação da entrega do Objülü ltcatado sera efetuado 

pci:: 'lésoura-.oa. aaraxes d:: departamento contabnê. por processo legal. em an": .EU (rumo) dias a 

cnmar do recebmscmo (ía nota ñscalffatura. apos atcsto das :mms &scans; pelo gesaox* do 

c-nnírait) c xcmficaçào peão setor responsaveí pato pagamenío dos documentos comprobatorkos 

da nzanuàcoçêzaz) das condxções de habniztação_ especxalmente quanto a reguíaradade jUftIO ao 

?G58 e 11 xcgzaz^1dacâe soam). bem como as ucrndõcs :zegatnvas de dcbno _IUHIO a Iz-"azendas 

Publica Fcaãvaraí e agusnça do "frabaêãxo, 
7 42 ~ Lima vez paga a :núportáncaa (zhscrunmada na. nota ñscalifaíura, a contratada dara ao 

(ÍÉSRIÍN ¡wíezaof geral e lrreuatavei quuação dos valores IICÊH dxscrammados, para nada 1313.25 

vzr 2a reclam;zr ou exxgu' a quaíquer [maio, tempo on forma 

a' 

CIJiLESLELA ("IEÍILAVZA - DA FÉSCÍALIZAÇÃK) Çf\_\____~? r" 

'X '-ñ-9C3¡¡7êí&i:ão_ iaunsrzmçãt), CLNIIfUIÕIICíH e recebimento do objeto desire contrato seyãca '~ 

rculzzasixws _na-flo ("çwosorcscxr atraves do Coxardcnador de Transportes responsavel peão, 

uooraâozzaoswrx-a (às \Emnsponcs do CISRLEN, observados os ar: '13 a ?6 da Leu ?federal 

?à <-“›fào'f<)3 

_  \ . _ (x: 

(ÍLAIÉSÍTÉLA XONA - DA REsíiiSãxü  
".31 A ã*<'.)T*~3TÉ<.-\ÀÀI'.›X'>É'F13 podera rescindir o Contrato. mdepenáente de 1nterpeíação ou 

!WÊIÍÊCHÇ-Ílí' ,âuçêaczzxl ou extragudmaal c de qualquer tndemzaçâo, nas hapoteses prevnstzas no art 

78 da ?hm 54 (ãóófíü. 
*i 3. í) :um cumozwnienzxs ou o cumpnmenlo uregular de clausuías contratuzus_ especxñcaaçõcs _,_____ 

ou prazos.. por pane da ('(,).'\"Í'R.AT..5«.I).›\_  E” 

à? Ê ~ ai. ;Êyvrçwaçãiw d:: tralénclz: ou a mstauração de ¡nsolvénçwa ::n41 da CÍffzVYlirkTzãüá. 

 



 
W REDE 

«QÇENXKX f ' 
&Víiiâãfwüãà  

#3 4  ;a Ocrsrréncla de caso fomuto ou de força maior, regularmente comprovada, xmpeãpnwlrélfyçç_ 
d:: cxcctaçâxa do (Íontraro  'à 

É w:  _ , _ v V _ W 9;' É. § 
(ÍL_-*\1,."SlIL.â DEZCIMA ~ DAS SANÇOIÇS ADMIN-Isrraa rIv as  _as 

*Naia- 
!i3 í  Peão ;nexecazção das condxçües esupuladas. a CONAIKRIÃTEXDÊX ficara sujena as 

¡venalzdaçícas de aáxrcnêncaa, nunka, suspensão iernporaraa do drreno de horta:: e contratar com o 

<f(.›.\;"1'R,-=x'1“axu: e-ou aieclaraçãc) de ¡nldonesdade para lrcnar e contratar com a 

..àdannnaszrzsção PubhCa, de acordo com os art 86 a 88 da Ler Federaí n** 8 666593, e amgo 7°, 

da le: 10 53052002, sem pregurzo das responsainrhcíades em¡ e penal catnvess_ garantido o 

comradàtorm e a :ampla defesa, \ 

H3 2 ~ ?retoma estabelectdos os segmnâcs perceatuals de numas. aphcavexs quando do 

&exeurtnpnmetlío contratual 
l 0.3131; ("zero xergztzía :res por cento) por dra de atraeo na execução do objeto, ou por dra de 

zítrasr) no caamprnnento de «Jbngação contratual ou legal, ate o 30° (tngestmo) dra. calculados 

sobre o valor do (Íontrato. por ocorrência, 
H 1053/0 (dez por cento) sobre o xralaar do Contrato. no caso de atraso superior a 30 (tanta) mas 

n:: execução! do ohgew ou no cumpnmento de obngação cootrattaal ou legal, com a posswel 
rese1sào caranimtual. 

ill' 20% ¡xmie por cento) sobre o valor do Contrato. na hzpotese de a CONTRAíkklãs-À. 

tnjilãllñczirlaníerlle. desznsor do Contrato ou der causa a sua rescrsão. bem como nos demais 

:asma d:: descumpr] mento contralual. quando o C ISRIJN. em face da menor grawdade do 'Fato 

e meduanãe mouvação da zmtondade supenor, podera reduzlr o percentual da multa a ser 

aphcada. 
i0 3  O \alor das :multas aplncadas. apos regular processo administram-I). Sera desflomãdü 

(los pagansentos (levados pelo CISRIÃI Se os valores não forem suñuentes. a diferença sera 

dcscçsntadz¡ da garanha prestada ou devera ser recolhida pela CONTRATADA no prazo 
maxlnao de F mes) duas uteis a contar da aphcação da sanção, *x É: 

10 4 - A contratada_ de1xando de entregar documento ex1g1do. apresentando documentação  
íàlsa. ensezundo o retardamento da execução do obgeto., não mantendo a proposta, falhando ou *g 

?mudando na execução do contrato, comportando-se de modo ¡mdóneo ou cometendo fraude 
ñseal. tícara 1mped1da de Elomar e contratar com o Munlcxpro, pelo prazo de ate 5 (CHICO) anos, 

sem preguazo  muitas prevlstas neste Tenno de Referêncm e demzus commações legaxs. 

H) 5  .-\:< sanções prex/astas. em face da grawvtdade da lnfraçào, poderão ser aplicadas 

cünlülâll\tlã'i”lêñlíf. apos reguêar processo admmlstranxro em que se garantlra a observâncza dos  prlncaplos do contradnoxño e da anapía deíesa, 

(tLÁíÉSUIJA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

_ n¡ v¡ 4 f' .;--*“:-,. 

s; l -- As parties elegem o foro da comarca de ?víamos ('laros.-'EV1G, como o unrco competente a». 

;um dmzrur qllíilriqlttff @rondas onundas deste Contran), com expressa rentmcza de qualquer- 
outro. ;por mass prsulegzado que seja. 

/Q 



EMEPSÉN( 

E3 2 w E por estarem 213mm JUSÉOS e ccnmratzados, assmanl o ¡Jresente tnstrumemr) em É. (duas) ° 

x Las de 1guzzí teor e para um so ñm de du-eno. na presença das testemunhas adiante nomeatàtgsxaw u r e é' 

 

que a :Lxdo asslstlram. na ñarma da let §4°<>° "v5 

.E U ê ._ h _ _ à ã 
?wítmaes Ç. iarosáâvíij, i9 de Dezembro de 2016 7:, ;as e 

[É jo/ahç. a .tw 
\ ., _,_.~- x ua ' 
Pela Contrazmnc c   /_/ ,D a  

Luxz Rocha Neto 

.Presuíexxtc do CíSRUN 

Praia (Ífontraatadza _r ^ à 

,Qky  2a.» » ~  u"" rc- .f na:: 
Gxlberto Antômo Rocha Junlor 

'NSUICJCIKWSOI d:: Mercado Pubhco 

p! Tnvale Adnnnastração Ltda - 

"ílzstemunhãass 

Ngk/ne Nuk  'Víisv ;LM/ip :Ibi/j      6 J' É Ó# 7  Rx x f??? Í_ 

*í 

\àâx à, 

x_  
kg. 
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393mm 
Ao 
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvumento Ambiental sustentava¡ do 
Norte de Minas l CODANORTE 

Procedumento Lscítaíórlo n” 0011201? 
Pregão Presencial n” 001/201? 

Protocolo de Entrega dos comprovantes »- Rede Credencnada Valecard 

A empresa Tnvale Admmnstraçâo Ltda, inscrita no CNPJIMF sob n ° 

GO 604 1221000187, com sede a Rua Machado de Assus, 904 - Centro, CEP 38 400» 

H2, no municipio de Uberlândia/MG, peio seu representante Iegai, Infra identificado 

abaixo, apresenta a relação de termos i contratos autenticados da rede de oficinas 

para manutenção da frota e os comprovantes de pagamento para comprovação de 

vmcuto com os estabeãecamentos 

Uberiàndta 22 de março de 2017 

  
Yrlvale Administração Ltda 

Carlos Dwan @inventa Frans 

RG 6 619 286 - MG 
CPF 581 568 956-49 

Eíxecutnvo de Reiacsonamento 

 
müs? 

$S 34 3239 0306 www vaiecarcí com br  
Rua Machacir; de Assu', 994 Centro Uberiandaafh/!G CEP 38400 112 

cmpwo 604 :zzzowaw  



VALECARD INFORMA AVISO DE LANÇAMENTO 

 - Emntente TRIVALE ADMINISTRACAO 

Banco ITAU 

Compromisso 0005286176 Modalidade de Pagamento TRANSFERÊNCEA 

Pagamento 13fü3i2o1? Fanalndade PAGAMENTO VENDAS CARTÃO VALECARD 

Periodo Piano Valor 
Banco 34* zwmrzoaz' a avouzm? v 1 ?S1 ?a 

Agencia 8656 

C Corrente 14160 

favorecido ELETRGAUTO CGMERCIO E SERVICOS LTDA 

CNPJJCPF G2 444 74253601  
Vaio: 1 751 ?S 

Recibo emmdo em 2018312017 as 12 38 



VALECARD INFORMA AVISO DE LANÇAMENTO 

Ematente TREVALE ADMÍNISTRACÁO  Banco ;mu Agência 01480 

Comprommso OGOSZSQE 33 Modahdade de Pagamento TED 

Pagamento OSEG3E201? Finalidade PAGAMENTO VENQAS CARTÃO VALECARO 

Data Vendas Valor 
Banco U0¡ nzarcnsgne? m nan 93 

Agencaa 'eêlfü 

C Corrente 124m9 

Favoracído ¡RJÍÓ ELETRICA .IACKSÔN LIMITADA - QP? 

CNPJICPF 2*: 3% ããüffüüüí-ê? 

Valor 14 G69 93 

Rambo emztldo em' 20150312817 as 12 33 

.HM m? 



VALECARD INFORMA AVISO DE LANÇAMENTO 

Emutente TRIVALE ADMINISTRACAO  Banco BANCO BRADESCÓ Agênüa 02558 

Compromnsso 0005303761 Modahdade de Pagamento TRANSFERÊNCIA 

Pagamento 171031201? Fanalldade PAGAMENTO VENDAS CARTÃO VALECARD 

Penedo Plano Valor 
Banco 237 ü2!02:20í7z¡ assumam v 44 161 :v 

Agencia 6348 

C Corrente 7420 

Favorectdo IRMÃOS SILVA SA 

CNPJKPF 21 G32 *29059001 3'? 

Vator A4 13'¡ 2? 

Recibo amando em 20f03f2617 as 12 39 
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É ,gaaua ISENTO :saum 'SPNTÚ 

g 'com AüMfNâS?RAÇÁO  3 5% 
54:35h os cAPTURà 

.Anuar  xagêor xrarnavoí peão vaia-ma c:: réêraxbaíso conforme TâSEãA DE REMUNERACAO DL' sznveços »agente dwpúnweê 
i ?QR 9.55K  n:: POR'§'AL 

&ÉQÊHÍLJTENÇÀO SLSÉEÉAA  
       

     
o nos Ç 3 

:ãámfíéããáízãíààía ÚUFHQJENA E] CDNVENIÉNCÉA QJRCECÀ CIL-ED 

gstxxumnrs 7asãacsomxxauzsaswrc  24 HORA:: sawnszm: ¡ 

g _JDEtSVEY-?if ..Êwo/Açào UGNV 

:cwazwx ou": g n# CsARE-s¡ ÁREÀ &E; ATENüHuüENFO 1  
_IHSCÍFÊEÇÁO ÉSTSxDU/RL 433 312 57541253 0917336 TE PELO SIMPLES NACEONÀL NÃLO ISS 4935 

_HÊSENÇIÍO oo ser; e" PACOTE ::na ?auch-as , .i l? d 
z =' u- _ 

TRNÃULÍ 2  .FLAVIO MÂTGS ' ' A _ 
êñrfwütíxí: íiFrJzncrnrdzrwc 325z.xsLLL§;::.s(~é¡~; 

UBERLANDIA 08m: :sincmhzo de 2054 

  ãggpríenrlarvzentc da âstahcâncemsraro ao Êifuliãffãgi \mísrâiríí regamarjo m: 
1mm» ::ah n" OÍ-HSPHÚ v :impamaz-aí nm seu !naum law ma' «mdasrgzçsa 

- M( 

iate !wma de 
además: ccnsãsrwá ::ane niefjraateígggñggggng 

x n: :um (ie ' sua ::na 'fíliaina o ñecjumaruzns d:: f g¡ :$534 rÍ-_ij@f1¡gç|':]§(v' 
35' para aura case-mim         

 

2° kia:: ãmnrçstradcva E” *ms &sãamlexxzne-&ãn 
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Gym: xoveno m: wInrw 

, &san-Jia; e Hawai:: 
FMM Jegqis-rson fiascndei  "' (Numa: Eâu-rn-S-Lzlc  :emma Resende Rana»  !Çf-,csmrfñíàf &gnslzíuãei _ 

üàaggjçn FQQJHGES E35 5B?! 
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à  n? AQ§;§_$I§MA._V_!3ML_E§5§Q Ceia?? 2g¡ ;je 1;, › 

Emcmjsào Damas; ixo REcAuAsTRAmr-:Nrp “*"ersz“üw<›t   1 mw 

11 912 1903303152 

 
1 IRfñAÕS SILVA sm 
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PROCESSO :warn/zon 
PREGÃO PRESENCiAL n ° 00212017 

De Assessoria Juridzca 

Para Comissão Permanente de Lzcitação 

Retornam os autos para exame do procedimento Iacitatorio na modalidade Pregão 

Presencial »- Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação 

de SGWEÇOS de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e 

corretiva, fornecimento de peças, acessorios originais de reposição. com implantação e 

operação de sistema informatizado e integrado para gestão de frota, por meio de 

internet. atraves de rede de estabelecimentos credenciados, mediante a utilização de 

sistema informatizado e de recursos tecnologicos para atender a frota automotiva dos 

mUñlCiplOS consorciados ao CODANORTE 

Como estabelecido ao art 21 da !ei 8 666f93§ a Convocação das empresas foi efetuada 

mediante publicação de aviso da licitação no Dzario Oficial do Estado no dia 22022047_ 

no DOU dia 221022017 - Dzario Oficial da União, no dia 10/08/2012 e no Hoie em dia. 

na (lata de 22!O2l20ã?,conforme copias de comprovação da publicação. ficando 

definida a data de ZWOBIQO? 7 para a realização da sessão publica para recebimento dos 

envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação 

Assim sendo. foi respeitado o intersticao minimo de 08 (OEÍO) dias UÍelS entre as datas de 

publicação e da reunaão 

No dia, hora e local, previamente designados e depois de identificado o representante 

da empresa TRNALE ADMINISTRAÇÃO LTDA por meio de seu procurador o Sr Carios 

Dai/an Oliveira Froes. portador do CPF 581 568 956-49, foi o unico licitante que 

compareceu a licitação, comprovada a existência de poderes para a formulação das 

propostas: êances e demais atos relativos ao certame. foi dado inicio a sessão publica 

do Pregão, sendo recebido o envelope contendo a proposta de preço e documentação 

de hâbilllâÇãü 



“No 

Conforme reiatedo na Ata da Sessão Publica de Abertura das Propostas, a preêgeira g' 
' '03 tl'“l\: 

proclamou a empresa para ofertar lances verbais de forma a reduzir os valores 

ofertados imcratmente 

Foram analisados os documentos de habiittação da empresa participante, ODDWÍUHIÓHÓQ 

em que foi considerada habititada e declarada vencedora do certame. conforme listagem 

acostada aos autos A seguinte empresa nos respectivos itens e percentuais de em 

desconto !tem O? e 02 a taxa de administração de 3% (três por centos) 

A pregoeira adjUdtCOU o obieto deste certame a empresa participante, ao preço global 

administração com a ta de R3 36 050 000,00 (trinta e seis milhões, e cinquenta mit 

reais) 

Ante o exposto. VeFIftCadD o atendimento aos preceitos legais que regem a materia, 

ooncíuimos que o processo administrativo cumpriu as exigêncsas formais para a sua 

reahzação, sendo a homologação uma decisão do gestor da tnSÍitUtÇãO 

Setvo melhor JUêZO, e o parecer 

Montes Câaros, 24 de março de 210? 

JJ f, , 

_ $("Í14'//v  
Diníttóãfáiíreira da costa 

Advogado OAB-MG 172 657 
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TERMO DE HOMOLÔGAÇAO “x *e* 

PROCEDIMENTO LICITATÓRÍO 002/2017 
PREGÃO PRESENCÍAL 002/2017 

O PREsiDENTE DO CIONSÓRCIO INYERMUNICÊPAL PARA O DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL SUSÍENTAVEL DO NORÍE DE MINAS-CODANORTE, NO USO DE SUAS 

ATRiBU|ÇÕES LEGAiS, 

RESOLVE, 

HOMOLOGAR o favor do empresa TRiVALE ADMEMSTRAÇÃO LTDA, CNPJ 
OO 604 122/0001-9? o PROCEDiMENTO LICIIATÓRIO 002/2017, PREGÃO 
PRESENCiAL 002/2017, CUJO obgero e o Regrsrro de Preços para evenruol 
conrroreçõo de empresa para prestação de servzços de odmanrstroçóo, 
gerencsomenio e conêrole do manutenção prevenhvo e correàwo, 
fomecimenro de peças, ocessonos orrgrncrs de reposrçõo, com rmplonroçõo e 
operação de srstemo Informotrzodo e :ntegrodo pero gesfõo de froto, por mero 
de IHÍGFÚGÍ. atraves de rede de estabelecimentos credenciados, medronàe o 
uialrzoçõo de ssstema ¡nformohzado e de recursos âecnológucos paro ofender o 
froío oufomohve dos munrcrpros consorcredos oo CODANOREE, paro o 

presroçõo dos serviços, conforme tabela oborxo 

à vam¡ Estimado Per-teamo: de Valor do Valor Total com  
_ !tem Descrição sem a taxa de Desconto desconto em RS Perceníuol de 

administração Desconío/taxa  
?erraeczmenio porceãodo de peças oulomohvos 'W 

m .onganors :xr-yes przrrzerro me necessonus por( Rs 26; 250 em DO _ * 

:manutençao do from de veacuêos dos munlçaprcã 

,ÉGTISCBTCICJCÍCJÉ oo CODANORTE 

íüwesioçoo »ee servarço de manutenção gera 
02 'rare-vassoura e correm:: do freio de veaceíos dos R$ 8 ?S0 000 0G ' 

¡aunrczozos r::c3r130r(:¡(1d0S eo ÇGDANORTE 

E É , _ Vuk" Emmqdo Vaio: da !axa Vaio¡ ?cial com - 

; nem Desczaçao sem a taxa de Percentual/taxa 
~ = __ em RS !cura 
: . cdmlnlsiraçco   03 roxo de Admrnrszreçõxe  R$ 35 000.000 00 Toxo 3% 1 050 000 00 36 (350 O00 OG  VA [OR TOML COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 36 050 000 90 

Porca GÍBIÍO de contratação e adesões deverão ser observados os hmrtes de 
REM O30 000,00(um mulhõo e 'rumo mal reors) pero code um dos munrcrpros 
consorcrodos (go mclurdo o 'roxo de odmmtsíroçóo) e o valor foro¡ d3=; 

corwtatoúâuccadarworte com br 
www codanorte com 'mr   
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R$36 050 OOQOOUIintO e seis milhoes e cinquenta mil reais), ic¡ inctuido c: fgygàicbe 
i <> o 

administração 

Moníes Cão: /AQG. 24 de março de 2017 

 
Presidente do CODANORTE 

_) 

Ç.OI"¡tJ.-JLÓ(§_Ê-CÇ1JCJa=10TLEI con-i br www codanorte cor-ri ?or  
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CERTIDÃO 

CÍertzfãco e dou fé que, em atendunentr) às d1s_pos1ções COüIfdElS nas Lexs Federais 
?O 5202002 e 8 6662593, e no .Estatuto deste Consórcio, a ATA DE RECSISTRO 
DE; PEIEÇOS 092/2017, aluswa ao PREGÃO .PRESENCIAL POR REGISTRO 
_DE PREÇOS N** (MH/ZON, fo¡ publicado na data de 24 de março de 2017, no 
(yuadro de axizsos e no sítio oficial do CODANORTE “Ex Legns” 

_Por scr expressão da verdade, ñrmo apresente 

:Níontes CÍIa1'0s,-'ã\'IG, 24 de IHEIFÇO de 20k 7 

jx 

:E ' \ iiwuz-“j/ 
Naídxa Patraçna ele - íouza 

Pregcczra Sbticzai 
Í 

::ou;tatoaiçxtçodesruür ::e uniu hr 
www codatvorte com br  
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CER TIDÂ 0 

(Íertniíct) e dou fé que, em atenchmento às dxsposlções contndas nas Lens Federals 
t0 520f2002 e 8 óóóf93k e no Estatuto deste Consórcm, a ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 002/2017,a1us1va ao PREGÃO PRESENCIAL POR REGiSTRO 
DE PREÇOS N** 0132/2017, fo¡ pubhcadc) na data de 24 de março de 2017, no 

quadra de awsos e no smo ofícaal do CODANORÍWÊ. “Ex Legis” 

Por ser expressão da verdade, ñrmo a presente 

Memes (Íiarçusfhdü, 27 de março de 2017 

Naciaa Pagrícaa de _ ouza 
Pregoclr-«í Qíicml 

J 

É( 3 
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|'RI~Í(__§ÁÃO PRFÍSEÍNCIALL POR RFÉCJISFRÍT) 13142 PRFÉÇOS N" 092i20l7 

O ("0í.).2\?*é()I?Ci'§"í - Líbnsnrczu Intcrnnuawncupasi par:: u Dcscnxmhnx11c11t<> Ambncnta] 
fslmlcnlíu-'CÍ do Nurãc da* ÊVÍmEas. lflhCfllãÍâ no CNPJ 50h o n" 1') 1.93 5'37.-'000l-08. com 
serie na Ru:: D: Saunas. n* 362. Sala 503._ Ediñut.: iílerhncln: 81h52m - Centro ~~ Montes 

("lz1rcss.='-§~›'§(.í. a segunr cicncmnnaadcn (QÍ()ET)A';\EC)R'I'É. neste ato representado por seu 
Prüxlcíeeaíc Sr João Nkmnncí ihbclro_ no:: termo:: -tla Le¡ Federal n” 8 óõñ/LJÍL Lc¡ Federal 

af" if.? SJEJIIJÍE. E43¡ ("nfmnlpãcrncnlar n“ I33.=”%_)f›. Lu¡ (Íompicnnenlar n” Iãífãütal e dcnaans 

aínrspusnçõcs Icgms 'JQÍIÇEÍVCISÉ resoivá: rcgzstrsn' os preços agaresentadr) pata empresa 
"FilEVAlwlàl .àíJéVIJNISTÉIAÇÍÍK) ljfhxk. í NP] 00604 I22›"(.|0Ul-97. sntuada na Rua 
?kíêichudtl Jc .fxxsas. n* 504. Carrara. tíberlândaznífvlíí. a seguir (fencnnuuzda 

I*DRNl-i('I-ED(JÍÃ ciassnáêcaaix) cm Prnnexra) Lugar. 1363516 at:: rcprescanzxda por seu 

PPwÇLIradOr. 'Nfr (hlhcrto .Antószatw Rocha .Íumür. IHSCHEÚ no CPF sob o n** (383 003 426» 

(JS. supcrrugor de mcrcaâdo pubhco, rcmnlvezn 1133111511' a ¡vrcsaníe .Ala. como especificado 
nn seu aaíqpcuu. em coníhrr111cãaidc com o PFÚCÉSSU Incilatorn) u?” 002x201 7. na miadzalunzizade 

Pregão Prescncaa¡ Pau' Rugashn de Preços rf" OÚEEEOE?, do npc) MENOR PREÇO 
APÍFRAILK). ()BSí§ÊRV,àND() .MAIOR l”I?lR(Í_ENTLÊ.-UJ DE 'DESCONTO SOBRE 
A 'IÂAXA DF_ AI)s\'IlNlS'í"íl.›\(Í.Ã0, rcgndc) ;mia Le¡ ¡Ícdcral n” 8(›(i6f¡993  dcmaxs 

ruurnnas pcrlnncxarcs. ¡TWCCÍEHIKC as ciausuizts n: cmtuhçõcs a seguir pacluadzas 

1 DO OBJFÂIÍ) 

Rcggzsux» Jc Pr-cçux pan:: exazrelugã contrataçàzv dc cmprcsn para premiação dc sarugtos de 

ztdnxlnasiragíun= gcrcnciaarlcrztu c coninñe d:: nnamalcnção mc\=cnl¡xr:'1 c corretiva. 
áãsmccuuacniza de peças, accssxmos :nmglnz-'ixs dc reposnçãu. com mwplaxitâsçào e operação 
dc ..sistema míbrmaêizadxé e nntcgradc: para gestão de frcata, per ITICIO de 1ntcrnel, atraves 
do rude d:: csrahcêccalncnwtnws crcdcz-zczados. Inedaanmíe a Lthhzezção de ststema 
anikwrnnzatszzxnêo e de ?CCLEFSUS Iccttoiçvglcos para atender a Frota atalcwn1otrs=z1 dos 
murazcipaos consorceados ao CDTISUFiÉIO Iruernnumcupal para o Í)CSCHYO]\"lmCn[() 

;âminceitaxl Stusteràlaxru4 do None: de Minas - COI.)AN()R"I"IÉ 

Paragraíb [Íazacía - integram esta ,Ma de Registro de Preços. @tamo :se nela: eslwcsseln 
àrmwscrnlcus. u *Termo (Ee Rcibréncua (iu cdnal de hcnmçãt) c e: Pr0pu31'a (Íoruercnal 
aprcsmrmada ;aula (f(")N'Fl9i..-'\”f›í\[)z-\ no Processo Ltcztatorto n” 00372017. Pregão 

Pmscacràí por Rcgastm (ie Preços n” (JGTÉÍ) I Í¡ 

2 DA VAIÂÍÇVzXÍÍÍIÍ-'Í IM.) IQFÁJISÍRC) DE PREÇOS 

í) prazo de xzzahciadc da Am xíc Regmtrra de Preços sem de E2 (doze) Incscs. contados a 

¡aarnr da puhincaaçãn: de: seu creu-ano No: termos do § 4** do an IS da 1x21 Fccíüral 11° 

8 (sófà-"FJF. (Êurun1t* o prazo de xrzalnníade citam at:: (ic regzstrca de preços. o (ÍÚDANÍJR'ã'Eí 

g'  f 

 

 



çti* Am, 
o eu_ 

, 4 ÁsaFMN/W?  
outros 1112105. desde que ;w qo ' 

- ,e 

não ser:: Ohrígãtjl) a efetuar a aquzsnçào. exciusn-'amente por seu uuermedto. os produtos 

refer-mãos na cíausuiza pramcura. podendo uuhzar para tamo, 

 

_ _ _ .. “E 

permmdos por loa. sem que de tato, caiba recurso ou ¡ndemzaçao de qualquer especie à 1 õ g» 
, w ,-1 empresa detentora *g ria .MAM .: 

\ A !ot/JJ  es. 

3 DA GERENCIA DA PRFZSENTE .ATA DE REGISTRO DE PREÇOS M: W' 

O azerencnasaaexxtta deste instrumento cabem ao CODANORTE, no seu aspecto 

caperacronal e a Coordcnaçfu) Jurtchca dc Llctiaçôes, nas «questões legal:: 

4 DA liíSPFLEÍIFÍCÊAÇDM). QILANÍÊILÀDPZ E PREÇO 

Os; Itens. as especañcações. :Lnadades e os preços unltaruos estão regtstrados nesta Ata de 

Registro de Preços. encontram-se lDdiCüdOS na tabela &baIXO 

d \mm- Esnnnadn sem Percentual de Valor dodeseonla ValurTolai com ' “em Dcgtrwâo _.¡ 1a,”. m, Hescouln em RS Percentual de 

“dm¡n|$traçñu Elcscmnmlraaa 

Í*(iã'~'ãciilê1”at'i\ltt- purcer-.Ides de pegas ZiLI¡()nl(!h'rd5 origami:: 
_ã (maus primclrma uso :ícccssunaas ;mta snmurtcaçíu: da HQ ..(1 ¡wrmllüti * * * 

" âmm de xL-maínas dm nmnzz'lplüh 'çonsurxwados ao " “ M' x 

f( JEÇLXNURW I..- 

Pre "'1¡,'i¡l': de servnçu de mzmmaznçru; geraã prevcnnv:: u 
'.32 car-grama¡ da !rom dr \elcolos dos municupmv:: RÉÃ S ?SÉHIILIIHEO * * * 

ç IJ!l'-§¡V'C]¡ld0$ u:: |'.Í'(.)D.^.§\“()R'E' É; 

Yalor [ãsnanatlo sem viam_ da m” em 

1mm besrrnçáen :a ::na de Percentual/lusa RS ' Valor 'Tunel com ma 
admmssiraçao ' 

!És ?zu-u de Admnzzisírzuçzeán RS 3* 000 [$013 (Ill Tam 3% E 050008130 .36 036 000 0*.) 

'xe_›~.1,r›n':'o1rx1_. ("m1 a 'I'.›\\ .x m: AÍIÃÍÍNÍS'I'R.:\Ç'.^\(NJ 3mm: 090.09 

0x. valores alguma ¡ansderãxw eventuaimenwte sofrer FCWSÍÃG (aumento ou decrescimos) nas 

aegumies irapoteses 

a) Para mars. visando restabeiecer' o equthbno econômlco-tínancenro nmcral desta Ata, 
na hlpotese de sobrevu' làtos supervementes 1mprevrstvens. ou prevasavens. porem, de 

COHSCqLIÕHCüãS nncalculaxreas. retardadores ou Impedmvos da execução do ajustado., ou 
11111621. em caso de força anaror. caso íbrtunto. fato do prnneupe e fato da admrmstraçãcn 
nos lcrmos do 'ari 65. H. "d" e § 5° da Le¡ 8 666/93. 

b) Para menos. na lupotesc do valor contratado ficar multo superior ao valor do 
mercado. ou. amda_ cruzando ocorrer o fato do pranclpe prevtslo no art 65. § S** da Le: R, 

a 666f93 “kg 
\'\ 

A rev-vazio de preços sera festa com fundanuzntc) em piantihas de composução de custos 
cfou preço de anercado. 

Ncas preços stupraentados estão tnclundas todas as despesas relaizvas ao c›b_¡eto contratado 
(minutos, seguros. encargos sociais. etc ) /  
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5 DA .ATA 1.317. RIÊGISÍTÍK) DE PREÇOS 

Comtrareecr' :guandu eonvocacit» no prazo ma-nxrmo de 02 (dons) duas uteas, contados dzã 
. Fl. 

convocação formal. para assanattara da .Ata de lãcgrsrro de Preços, sob pena de multa clã; " 
' O 

2% (dons por cento) ao dra. sobre o valor a ela acijudtcrzdo 

0 prazo de vzxllrlade da Ata de Registro de Preços para a acgurstçãc» sera de 12 (doze) 

meses- conâatdrrs a pariu' da data de stra gnublaeação 

Se o lacrtanrc vencedor recusar-se a asstnar a Ata de Registro de Preços 

1ngusítlícadamente sera apltcada a regra segunnte quando o proponente vencedor não 

apresentar situação regular. no ato da asstnaittra da ata. sera convocado otltm liettante. 
:wbservadzx a (Erdem de classttlcação, para celebrar o contrato. c assim sucessivamente. 
sem ¡areteszo da apltcaçàtw das sanções eabtvers na Let 8 666/93, 10 520,102 e demars 

rltsposrçúes x-rgerares 

No caso de descumprimento (não assmalura). o (ÃODANORTE se reserva no daretto de 

convocar* outro ltertante. elbservada a ordem de ciassnñeaçãca, para assnnar a ata, sendo 

esrc o novo detentor 

Na ara de Regrstro de Preços constarão todas as rxbrtgações. direitos e deveres 
estabelecidos no edital 

A Hiilllãla da _Am de Regrstm de Preços, a ser assmada pelo !restante vencedor. estara 

rhsprmnrvel no setor de ltcrrações do (ÍOI.)ANC)RTE 

lí VCLÍHCÍU. rezrtttstes de ¡Jreçtnsfdesctnntos antes de decorrido i2 (doze) meses dc \ugéncra 

da -'\ta de Rcgtstrr¡ de Preços 

Os preçosfdescontos registrados manter-se-ão maiterados pelo perrodo de vtgêncra da 

Ata de Regzstrcr de Preços, admmda a revrsão no caso de desequtitbrto da equação 
economretr-íinrutcetra :mural desre mstrumento a partar de determmação estatal. 

cabendo-lhe no ¡naxuno o repasse do percentual determinado 

Os rezuttstes permrttdrvs pelo amgo 65. da Let n 8 666191 serão concedtdos depots de 

decora-ado t2 (doze) ¡ureses da vrgêncra da Ata. por provocação dos Orgãos! Entidades 
radesas, que deverão comprovar 'atraves de percentuars do INPC/FGV, o reajuste 

galcrtcado 

Os preços registrados que sofrerem revtsão não poderão ultrapassar os preços praticados 
no mercado. mantendo-se a drferença percentual apurada entre o valor orlgmalunente 
constante da proposta e aquele \rtgearte no Inercado a epoca do registro 

Caso o preço registrado seja supertor a medla dos preços de mercado, o C ODANORTE 
soíaclturar ao lornecedrrrícoaasrgnarar¡a. anedrantc correspondênc-Iet. redução do preço 
rcgrstradcn. de forma a adequa-lo ao pratrcadcr no ¡nercado 

Frzrezxssarala a HCgíWlHÇãí) com o prnnetro colocado. o CÍOI)ANC)R'H"IÊÇ perder:: resctndtr 
este¡ Alt: e convocar. nos termos da iegtslzrçãr) vigente e pelo preço do 1° (prrmerro) 



euâocacicn. as demms empresas com ¡areços regmrados, cabendo resclsão desta Ata de @f 
¡gggygçpçg de Preços e nawa isa-atenção em caso de fracasso na nmgocnaçãc) *” 

Seríiu cusasaderacãews connpauvezs cum os de mercado U5 preços regmtrvxdos que forem 
nguazzs ou ¡nterlcuzes a ;mediu (íaquclcs apuracios pelo setor Líematndzarute. na pesqulsa de 

estunz1â1vz1 de ;areços 

A Ata de Tiegrsu-o de Preços podera ser cancelada de pleno dura-rato. nas segutntes 

autuações. 

fÍ)uan«:í::› o 1h:nececíorãcnnsxgnalartc) não eumprn' as obrtgações constantes no Edna! e da 

;Ma de Regueira) nã: Preços. 

Quando o Íbrr1eced0rf'c<)ns1gnataruo der causa a rescnsão admunustraíwa do Contrato ou 
Nota ale ¡Íímpesvhca deuorrclnte deste Registro de Preç0s._ nas hipotese:: prcx-'aslas nos 

:numas de 'i z: 'XÍL ?UNI e XVIH, do art 78 (Êãl Let 8 66ó.›"93. 

Fm qualquer htpotcsc de mcxectlção total ou parcial do Contrato ou Nota de [Empenho 

decora-ente deste Yàegistro, 

094 preçes regasâracíus se :apresentarem supenores aos pratucadnas no aaaercado, 

Por rauõcs de Interesse publicos demdnmente dcanonstrados e _yusuñcados 

UCHHWSHÓL) CJIICCÍEHTICIIÍO do preçaaícicscaánlr) reglstrado. o Fernecedon' sera lníbrmado 
por ecarrespoxadêaacra. a qua¡ sera Juntada ae prncesso ad1n1111strat1v0 da Ata de Reglstro 

de Preços 

No casa) de ser Ignorado. incerto ou :nacessivel n endereço do Fornecedor. a 

cnnzuawaczaçãi) ser:: !esta por publicação no [Mano Oñclai. considerando-se cancelada: o 

preço regsstrstcit) a partir da ultxma publtcaçãu 

A snlicnação do Fomecccior para cuncclaunemo dos preçns regnsàracios podera não ser 

acena pelo Orgàoflííntzcizlcic. facnrltanci<it~se a este neste casa), a aphcaçàe) das penahdzldes 

preustzzs em Edna¡ 

Havendo o cancelaanentaw de porcçc) regmtrkxdnw, cessarãt) todas as aauvzdacies do 
í-'tíniNECláíDüfã fCÍíllEWjS ao Fornecnrneaau) de ntens. permanecendo mantado u 
COEIIpFOI1IlSSCHÍí-I garantia. dos combustwels. antenomwente ao cancelamento 

Caso o (ÍÚ[')AN()R"I'íÍifMun¡c1pI<› nã:: se LIHÍlZC da prerrogativa de canceíar a Ala de 

Registro de PPBÇÚSKÍOIWÍFHIÚ. a seu exclusnn (Lanterna), püdürü suspender a sua execução 
efkm sanrsâaz* n pzxganncnlo (E315 faturas, ale que 0 Fornecedor cumpra mtcgraltnente a 

cendaçàxa eomramaai mkhnglda 

'Iiwías as alterações'. que se ñzerenn rwcessaruas serão reglstradas por ¡ntermedto de 

iavraiztxra de termo admvo a Ata de Registro de PrcçosfConlrato 

lí vedado cencnonar ou uuhzar a «Ma decorrente do Registro de Preços para qualquer 
operação áínanceura sem a prevna e expressa autonzação do CÍODAN()R"E"E 

"az 

93,, 
'É 
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v_ 

;ê 

g. 



 

 

  
~¡ = ¡I-»Jâ 

(1 EJAS (ÍJÍÊRI(ÇJ.AÇJÍHÍS DA (Í'()É\'í'R.~\'l'¡-'\l)z\ 

A pos :L homulzagzzçãx) da hcuaçâo, comparecer quando convocado no prazo maxnno citíns 
m', (muco) altas ums. Ccmtzzdos do recebnmentc) da convocação Formal, para assinatura do 30mm “à 
mslruxnentn) cnntramals'?áíc›iaa de ET-,znpcaahçm sub pena dc :muita de 2% (dom por cento) ao à' 
dm. sazhn n x-xaãor Cüãitfáêlñdí). 

Cumprn' a ugôrzcra da Ata de ileglstm de Prcçus que sera de 12 (doze) 1110363. ::cantados 

a pariu' da sua: qaubhcaçãaá. 

!Píbtuzzr cs íbmecmwcntr¡ como dcñnndn» nas cspacxíícaçõcs de cada abeislecunenzum. 

A mnprcsa¡ caazatrauadzz devem üwncccr t» servuçosfprznckatt) com prcçw) pm' quanmdacêe 

Lictcrmazazado no processa hcatançarrc: 

Prcsizu' cgsclnrccuncnuas que íbrcsn SOÍICJEGÓOS pain Orgão/Entidade. CUjElS rccíamzzçócs  oâmguzn z¡ atender pmmaanezqie. bem como dar carência. :mcdxatztawaerwte e pur cscruo. 
de quaicquc.: amnnnaiuciatde que verificar quando da execução da NBA, 

.fkcuar os acrcscanms ou suprcssõcs que se fizerem rweccsszzrlzzs. at:: 25% Win11: e cmco 
por CCHÉXH du vuimr mac-ml í!í111IÍí7.ad() do nhgclu sndjnlciacardnn. dcx-'csrdtm supressõcs acima 
dcsxc &mui; m' rcsultálrztcs dc aiçordu cruris as patricia_ 

Os :rc-resenhas eu supressócs alt: 2591: seràu aphcadns :autnmatncamerlle na Ata de 

Regmro (ie .Preço 

A faixa do ílsrrurawn1czalo Ctijíl prestação mcumbe ao dclcntcar dn preço reglszrado. 115m 

podera ácr alegado como mauro de fhrça menor para atraso. um cxecução ou mexe-cação 

dos scmçm objeto aícsta Am e não a cxamn-a da penahd-adc a que: esta SUJCME¡ pelo não 

casmpruncawir» dos prazos; e ciezmms conciaçóes cslabelecncíaas. 

Banner-se a¡ ícxiu c qualquer físcahzziçâcv. no tocante a entrega dos serviços. assim como 
no caampramgzaatc; das Obrigüçõüs prcvnstzns no (jnntraatca dcñnndos c conforme 
cspcca§3ca1çõcs curusmntcs nn eduaã. Termo de Referência. deste prccessuá ÍICIÍBEOFEO. 

índcngzair ¡crçcwus cfou u ürgàofEntldade. Incsaam em caso dc masênclzl ou omnssãt) de 

!ísczalamçâcn de: sua parte. por quaisquer danos ou PFGjLPIZOS causados. devendo a 

ccanirzxuaia ::dotar todas as mcdaclas preventivas, com fic! obscrvârzcza as exngêncsas das 

nuwrndudca &íütluxfíífniüs e as dnsposuções âcgzzis vigentes. ~\ 
*ix 

"K lâcspcuntíc a cunlranvaciza nas caiam; de qnaiquer* tipo de autuação ou açãa) que. venha a í \ 
atüiu' um &KCUFFÊFKWEI do tomccuuncnta) em qucstân. bom como pelos curtir-atos du'. 

:a-ahzzãhça cãe ?dEUS eurpregados. que cnvuaivann cvcntuans cia-:cxsõcs _¡LI(ÍECE21|$, exnmndo o 

Orgãoálzilntstízrcíe de :qualquer soiadargedadc ou rcsponsabiixdade. _  
(Çomtuazczar ¡mcdaatazaacnzc 21o ("IODÍKN(HÂTÍÉÇFMumcapm qualquer aitcraçãcé ocorrnda no 

cnücãwçts. :uma taanczarla e outros _guigavces neccssaraos para recebuncmo de 

currcxpzwrmdêuwcizz. 

\Àj 



.MM, , 5.2:  m-ã  A.? .7' ?mw-nvi. à:: . â :v-?Hã 

Dcmats obrtgações e responsabzltdades prevastas na Let n” 8 666533 e alterações. e na 
Lc: n” tt) SZOEZÍJGÉ 

? DAS OBRHÍMÀÇÍ)PÉS DA CONTRATANTE 

Aderir ;a ;HI-N de RCgtSlFtÍI de Preços c: dcternttnaxr a execução do obtem) atuando houver 
gztrarttta real da tttsponrhaitdacie ñnattccarz: par:: a quitação de seus debttos frente a 

Constgn:ttartaicotttrzttatta. soh ;tem de tlegahdacte dos atos, 

tzzmtu* orders": de tttmtctttlctlltt estatbclccettdo qtmmtdade. local (i clctnats informações 
que :achar pcmncntrss para o bom cumprtmento do objeto. 

Receber o objeto adgttdacatão, nos tcnnos, prazos. (tuaitltíiitde. quaiadade e condtções 
cstztãwcíccízdtts ::este processo ttctlaíürlt). 

Proporcrrsnar todas as títcaitcíadcs tndtspeazszavcts a boa CXCCUÇãt) dos scrvaços. tncltzsave 

pcrttttitndí) o 'acesso de etnpregaclos. prepostos ou representantes da C ontrutadu as 

tíepcttdéstcszas cio Orgão ou Iíínitdttdc adcsn ao rcgtstro_ 

Efetuar o pagatattcnlo., a parta' da aprcsctttaçãct da respectiva Nota Ftsctaâjttntamcnte com 
as ccrttdõcs negativas do l'*(3't'S. :NSS e CN DT. 

!Íàcsxgsaalz senado: gestor do Cütttmíü. ao qua! camera a rtrsponsabattdade dc itcompzttthar. 
tíscailâzztr e assita: a execução do contrato, confortne Eegtslaçãt) Vigcttlü. 

ÍWStfatttñitt' o cumprimenta» cias (Jhrzgetções contratuats pela (IONT'RAT¡\ Eli-t. 

Comuntcar a ::Impresa sobre posswcts arrcguiarrdades tnbservudas na reahzaçãt) de 

prestação de scrvtço. para :ntedtatzt correção. 

Nottfcztr 11 (;I(;)N'I'RÀAÍE'AI)›X de cgualqtaet' trregutartdade encontrada no tornec:n1et'uo do 

Objülú. 

Proput'c'1<>na1' tortas as thctltdades tndtspcnsatveas a boa exccttçâo das obrigações 
Contritíttãilii. ¡nclustvc pcrmttmdc) o ttcesso de canpregados, prepostos ou representantes 
da (Íttntratadat às ciepcnttéttctas do Orgão eu E-Éttttdatdc adeso ao Ilegtstro 

8 DA l'3(_)T,-\(;ÍÂ() (JRÇLÀNIÍZÊNFFAÍZIÀN. 

;ks cícspcsas ciccorrentcs da contratação, otageto desta mutação. correrão a epoca da 

sottcttaçào dos SCFVIÇOS dc acordo com o Decreto n” 7 892/20I3(Arng0 7°, Paragrafo 
zu) 

9 DO ]'A(LiAí\«'1EN'l'O 

t) ¡attgamcttttt sem cfctttadra pelo contratante cm favor da contratada no prazo dc ate 30 
(trinta) dtas apos a apresentação da nota Iíscalfthtura devidamente atestada peto líscal 
do corttmtattze 

x 

2" 



 ã'-l í-íêãã/X-a 

scruços 
f, 

Devcra apresorttar a NCM! Fiscal de cnlradtt do produtofprcstação do servtçt) no ato dàj   
_lsqtntêaçãts_ procctltmenâo de conferência, de acordo com o que determina a Let f? à 

4 330f'64._ ari 3°, g5 2°. i 

Casar» ccmstaataclt) aigtnnaa ¡rrcgulartdade nas Notas Fiscans/Faturas, estas serão 

doxrolxzrdas a contratada, para as rwcegszartas correções_ com as mformações qtae 

¡Irotwarranrt sua rozmtwítx contando-se o prazo para pagamento da data da sua 

rczaprescntaçàt) 

A omissão (ic qualquer despesa! necessaria a entrega dos ¡naterrars sera interpretada 
::two não CXlSÍCHÍC ou _ra mcimda nos preços. :tão podendo a licitante plClÍCHF acrescmttv 

11903 a entrega das Propostas 

Nenlztznra pagamento ¡sentara o FOI~1NZLCEDORJC()N'I“R!\'IZADA das suas 

responsabilidades; e ohrtgaçõesr nem ¡mpltcara aceltação delimtrva do fornecimento 

O (Íontraãartie não efctuara pagamento de trtulo descontado. ou por meto de cobrança 
em tatmco. bom como. os que lorem stegocracios com tercetros por mtermedao da 

(tpurilçãü do 'Factoring 7 

As despesas lnaatttarras dcccarrcntcs de transferência do valores para outras praças serão 

dc rosptntszlbtltdadc da Ctmtrtttatlzr 

Não ..serão efetuados quatsqtter pagamentos enquanto perdurar pcndêncta de hqmdação 
de ohngrtções. em virtude de peaalndades impostas a CONTRATADA, ou 

tnadtmplêstcta contratual 

10 DO CAN C ltlLAñí EZNTÉ) DA ATA DE IIEGISTRO 'DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços podera ser casacelada de pleno drrcno. nas 

scgonatcs autuações 

al Quando o íorneccdtsrrlcrwrasrgnatarta não cumprir as obrigações constantes :testa Ata 

do Rtglsífk) de líwcçtts, no Edna] c: seus anexos. 

b") QUHYILÍO o tbmecedorfctanstgnataraa der causa a rescasão admtmslratrva da Nota de 

límpezthr) decorrente deste Regraím de Preços. nas lHpOÍCSES previstas nos IHCISOS de l a 

Xlâ. XVI] e XVlll do art 78 da Le¡ 8 666593. 

c) Em quailqtacr' !aapotcse de IHCXCCUÇÊO total ou parcnal da Nota dc Empenho decorrente 

deste Rcgrstrtw, 

d) (15 ¡Jreçcas registrados se apresentarem staperrores aos prattcaclos no mercado, 

e) Por razões de rnteresse publicas devrdamenic demonstradas c justalícadas, 

A Contratada: devera mdrcar no corpo da Nota Fiscal/Fartura, descnção e: quantttaítvo dos . ;E 

 
wàwâçjg 1 ;cgâíí 
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ll DAS PEIMÀLIIJADFÁS 

O Llcsciamprimento :iriusolícado das obrigações assuznidas nos termos do Edital c da 

Ata de lâegrstro de Preços Skljñflía a (ÍÇÉENYFRAUFADA. a _iuazo da adinznistraçâo. 
garantlda a previa e zimpla defesa, a multa moraioria de 05% (meio por cento) por dra OÍJJcu-uoq es” 
de eitraso. ate o liinirc de EU% (dez por cento). sobre o valor contratado. consoante o " 

tupi:: e §§ do art se da Lei 8 666333 

A nwita prevista no :tem acima sera descontada dos creditos que a contratada possuir 

com o Orgãoiiínridadc e pode eumular corn as demais sanções administrativas. 
:nclosive com as :multas previstas 

Sc a zadiaidrczuarizi recusar-sc. a assinar ri .Ma de Registro de Preços e retirar a nota de 

empenho nriustriêeadanicriu: ou se não apresentar srtuação regular no ato da leitura da 

mcsana. varamida a _previa c ampla defesa, strierta-se as seguintes penalidades 

2:) Aciveriéncia por escrito, 

b) Muita de ate 109% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, 

c) Suspensão teniporaria dc pamcipar de Eicrtação e :mpedimeiato de contratar' com a 

¡Adiaanisiração Publica por prazo de ate 0?. (dois) anos, e. 

d) Dceiarzãçãc) dc :mdoneadade para licztar ou contratar com a Administração Publica 

,A licitante. adiudicatairia ou (ÍONTILATADA que deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa cxrgrda para o CGHQITIÊ, ensejar o retardamento da execução de seu 

obiieto. irão nraowrer a proposta. lhlhar ou fraudar na execução do contrato. c-omponar- 
se de modo ITHÓÕIIEC) ou cometer tlaude ñscal. *àarantida previa e ampla defesa_ fícara 
impedida de licitar e contratar com COD/\NORTÉ/Municipio pelo prazo de ate dois 
anosr sem pregam) da zição penal correspondente na forma da lei 

("Liso a detentora da Ata, não ¡Jossua nenhum valor a receber do Orgàoieiaudadc adcso. 

ser-lliem conccdicio o pirzzo de OS (cm-co) dias uteis. contados de sua IHÍIITIHÇÃO, para 

etcruar o ;neigamento da muita Apos esse prazo, rcspenado o direito de ampla defesa, 
não sendo catcruado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Orgão competente 
para que seia 511581118 na divida ativa do CODANORTL-L ÍNÍUHICÍPIO; podendo. ainda o 

(lrgàoíentidadc proceder a CObranÇaJLlLÍlCIE-il 

Do :no que aplicar a penalidade cabera rec-Lirso. no prazo de (05) cinco dias uteis, a 

contar da CEÕnCla da inumação. podendo a Administração rcconsiderar sua decisão ou 
aressc prazo CnCaEHlIlha-li) devidamente informado para a apreciação e ÓBCISÊIO superior. 
dentro do mesmo ;arazo 

Serão publicadas as sanções admmrstrarivas previstas nesta seção. inclusive a 

reabilitação perante a Administração Publica a 

 
As malhas previstas nesta seção não examcm a adiudrcalarraa da reparação dos eventuais 
daiaos. perdas ou prciuizos que seu ato punivei venha causar ao ORGAO 

 
 



  « m. 

A zaphcaçãts das nmêms ser:: tbm: pelos Orgãosíflãínadades que iízerem adesão algm? 
czzncclatnstwk) :íon suspeusài) pelo gestor da :Ma de Reglsiro de Preços;  .-  í ?isa  WWW*  

3  
ilha acordo com o estabelecido em ie!, poderão ser acrascaciaas sanções adlnlnzstmtsvaêz-,g S?" 
ílrev lSlüS em ;nstrunncrwtln cenvocatorao e no contrata M3' Swl 

i2 DISPOSÍÇÍJES HNALS 

;X5 ;xanax lícuen. emula_ adsâãwtas  scgunues Líispcnsnçñes 

í 'íbtlus as alterações que xr: f3zeren1 ¡zecesiaaraas serão registradas por :mermecho de 

lavratura de "ícmwo Acâztxvo a presente Am de Registro de Preços 

II Vmculamwsc a esta .Ma. para ñns de ¡JllüllSC íccruca. _gurndaca c decxsân) supcrmr o 

liduaê de Pregão Presencial por Registro de Preços n” (302/20!? e seus anexos c as 

pfüptkfítàlã das classlílcztdas 

!ll EF_ x-edado cuuctonar ou utilizar esta .Ata decorrcrux* do presente registro para 

quallcwcr operação. línarvzs-exra. sem prevna c: expressa autorização do orgão ctonxpcilenle 

d:: zuêtnlnxsllrzxçãu 

Í 3 DO FTJRÍ) 

.As partes cosairatzuutes elegem o foro da comarca de Montes C lairnvsíh/IG com:: 
ccnnpctcntc para Lhnnnr Lgualsqaaer questões oraundzzs da presente Ata de Regwtro de 

Preços. analisa-tva: os casos omnssos. que não puderem¡ ser TÊSOlViClOS pela wa 
zidmunlzsiratava. renuncmncit) a qualquer outro. por IHHSS prnnlegnado que seja 

 
Jnãc) Mande1q1~IbÉíñs~ 

Prcsidcnlc dcfífonsnrcm lntcranumcxpal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentavel 

do Marte de lVlillíêsijÚD/l.NÚR-ÍTÍ; 
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OHJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de administração, 
geavenciarnento e controle da manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de 
R$05. acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema 
informatizado e integrado para gestão de frota, por meio de internet, através 
de rede de estabelecimentos credenciados, mediante a utilização de sistema 

htfonnatizado e de recursos tecnológicos para atender a frota automotiva do 
Ser-trip Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Piumhi-MG. 

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2017 DA CODANORTE 
(Coraõncio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Nor-te de Minas) 

PREGÃO PRESENCIAL DE RESTRO 'DE PREÇOIS N° 002/2017 
~ PROCEDIMENTO LICITATORIO N' 002/2017 

FORNECEDOR: 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 

PASTA N° 02 



 
licitacues@saaepiumhLcom.brwww.saaepiumhi.com.br CNPJ: 21782316/000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PlUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

PARECER JURÍDICO 

Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
gerenciamento, controle e intermediação no fornecimento de peças e prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva para atender a frota de veiculos e máquinas do SAAE 
em rede especializada de serviços, mediante implantação de sistema informatizado, por 
meio de adesão à Ata de Registro de Preços da CODANORTE. 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi instaurou processo 
com firme propósito de aderir à Ata de Registro de Preços do Consórcio 
intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas 
Gerais - CODANORTE, processo n. 002/2017, Pregão n. 002/2017 e ARP n. 
002.2017. ' 

O CODANORTE já anuiu com a adesão, nos quantitativos 
encaminhados pela Pregoeira do SAAE, como também, a licitante signatária da 
referida Ata de Registro de Preços. 

l Diante dessa situação, a Pregoeira da Autarquia submete-nos o feito à 

Parecer, a fim de avaliarmos a- possibilidade jurídica da pretensão do SAAE em 
aderir à ARP do CODANORTE para contratação de gerenciamento de fornecimento 
de peças e serviços para manutenção da sua frota de veículos e máquinas. 

Apresentaremos 'o parecer subdividindo-o em dois tópicos, tratando o 
primeiro sobre o instituto da adesão à ata de registro de preço e o segundo quanto 
ao objeto da contratação. 

1. Previsão legal da adesão à ata de registro de preços 

O Decreto Federal n. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 (regulamenta o 
sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei n. 8.666/93) prevê em seu 
art. 22 à chamada Adesão do Carona: 

"Art. 22. Desde que devidamente iustificada a vantagem, a ata de registro 
de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada gor gualguer órgão 
ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante anuência dra órgão gerenciador. 
§ 19 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar 

Ma** 



iicitacoes@saaepiumhi.combrwwwsaaepiumhi.com.br CNPJ: 217818161000110 A 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90] Praça Zeca Soares, 211 “37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

o órqão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. ' 

§ 29 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro ciiprecos, 
observadas gs condições nela estgielecitgs, ogt_ar pela aceitação ou 
não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
§ 39 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos 
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
§ 49 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente 
das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 
número de órgãos não participantes que aderirem. l g n a g. c¡ na .u-n- anc- g 

. u . v     (Revogado pelo Decreto n° 8.250, e 2.014 
§ 69 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante 
devera efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, 
observado o prazo de vigência da ata. 
§ 79 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 
gerenciador. 
§ 89 É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a 
adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade 
municipal, distrital ou estadual. 

a 

§ 99 E facultada aos órgos ou entidades municipais, distritais ou 
estaduais a adesão a ata de reqistro de preços da Administrggo Pgblica 
Federal". (gritei e destaquei) 

Nesse sentido, aadoção do procedimento do "carona" nos limites 
impostos pelo Decreto n. 7892l2013 não configura nova hipótese de iicitação, na 
medida em que, foi realizado o processo licitatório anteriormente pelo órgão 
gerenciador, ficando apenas a contratação para ser realizada em momento 
posterior, quando houvesse necessidade da aquisição dos produtos ou serviços pela 
Administração. 

Nas palavras do festejado J.U. Jacoby Fernandes: 

à 
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"O carona no processo de licitação é um órgão que antes de proceder à 

contratação direta sem licitação ou a licitação verifica já possuir, em outro 
órgão público, da mesma esfera ou de outra, o produto desejado em condições 

de vantagem de oferta' 'sobre o mercado já comprovadas. Permite-se ao carona 
que diante da prévia licitação do objeto semelhante por outros órgãos, com 

acatamento das mesmas regras que aplicaria em seu procedimento, reduzir os 
- - ~ l - !J Í custos operacionais de uma açao seletiva . 

Assim, o procedimento para ser carona dá-se da seguinte forma: após 
o órgão gerenciador ter realizado todos os atos da licitação, formalizado uma Ata de 
Registro de Preços com a aquiescência do fornecedor, o órgão que desejar utilizar- 
se da ata, em vista de ter a mesma demanda pelo objeto Iicitado do órgão 
gerenciador, consulta o órgão licitador sobre a possibilidade de fazer uso da ata. 
Sendo autorizado, o carona adquire diretamente, sem licitação, o objeto do 

fornecedor registrado. 

Há alguns passos previstos no decreto, a serem seguidos pelo carona, 
para que o órgão gerenciador autorize a utilização da ata registrada, são eles: prévia 
consulta ao gerenciador sobre a possibilidade de fazer uso da ata; obediência a 
ordem de classificação da licitação; aceitação pelo_ fornecedor da contratação 
pretendida; prazo de implementação do carona, sendo que a aquisição deve ser 
feita no prazo de 90 dias a contar da data de autorização da adesão e dentro do 

prazo de vigência da ata. 

Ressalta-se que o carona, deverá ainda demonstrar a vantajosidade de 
aderir à Ata em vez de proceder à licitação, ou seja, deve mostrar que os preços da 
ata registrada são melhores do que os preços que ele obteria no mercado fazendo a 

licitação. 

Outro ponto a ser destacado, embora não conste do regulamento, é 

que na contratação, devem ser mantidas as condições da ata registrada: o carona 
adere à integralidade da ata, não cabendo a ele qualquer renegociação das 
condições registradas, caso haja renegociação, esta deve partir do órgão 

gerenciador e não do órgão aderente. 

Mas esse conteúdo não tem o condão de elidir as possibilidades 
decorrentes do princípio da cooperação federativa, nem de estender tais normas 
(restritivas) aos outros entes da federação (o que implicaria ofensa ao princípio da 

autonomia federativa). 

1 Jorge Ulisses Jacoby Fernandes é jurista e autor do livro Sistema de Registro de Preços e Pregão, 2*'. ed., e do 

Vade-Mecum de Licitações e Contratos, 3a. edição, ambos pela Editora Fórum, entre outr à 
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Quer-se com isso afirmar que, embora os órgãos e entidades federais 
somente possam utilizar o procedimento "carona", mediante adesão a atas de 
registro de preços de outros órgãos ou entes federais, nada impede que possibilitem 
a outros entres federativos a adesão às suas próprias atas, com fundamento nas 
normas desses outros entes (tal como o Decreto ora analisado) e/ou mediante 
acordos especificos. Tal procedimento não encontra qualquer óbice normativo, antes 
se afigura como consentãneo ao princípio da cooperação federativa, e também do 
principio da eficácia da Administração. 

É perceptível, no contexto exposto, que a simplicidade de 
operacionalização aliada aos efeitos de redução de custos e dinamização do 
planejamento administrativo, bem como, o aperfeiçoamento gerencial das 
contratações, torna a utilização do SRP cada vez mais popular e habitual entre os 

diversos órgãos administrativos. 

Ressalta-se que, o TCEMG em resposta a diversas consultas concluiu 
pela possibilidade de "Carona" em ata de registro de preços, a exemplo das 
Consultas n. 885.865, 872.262 e 757.978. 

Nesse sentido sou de parecer que, uma vez estando o procedimento 
em consonância com o disposto no Decreto Federal n. 7B921201 3, inclusive quanto 
aos prazos e ainda atentando-se às ponderações do Conselheiro José Alves Viana 
do TCEMG aduzidas na Consulta n. 885.865, a adesão ao Registro de Preços da 

ata do CODANORTE poderá ocorrer. 

Ressalta-se que, em análise às fotocopias do processo licitatório 

encaminhado pelo CODANORTE não visualize¡ indício de irregularidade, de outra 
sorte, desconheço eventual acontecimento que pudesse maculá-Io, isso porque, se 
soubesse manifestaria totalmente contrario à adesão, não só por conta da minha 
convicção pessoal, como também por ser uma atitude que a justiça brasileira espera 
dos advogados públicos, conforme externado pelo Juiz Federal Sérgio Fernando 
Moro por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos autos da ação penal n° 5046512- 
94.2016.4.04.7000IPR, externando o merecido crédito à nossa classe.: 

2 "Quanto ao envolvimento de outros empregados da Petrobrás nas licitações e contratos, é algo 
natural, já que a contratação de obras bilionário.? envolve número significativo de pessoas, mas e' 

evidente que a maioria deles não teve participação nos ilícitos, ja' que não tinha conhecimento da 
atuação do carte¡ das empreiteiras ou dos ajustes #audulentos na licitação e não recebeu propinas. 
@amena o Departamento Juridico _d_a Petrobrás não aprovarig_as contratações se soubesse do 
_girtel e das propinas aos executivos da Petrobrás". Decisão/despacho, projêrida em 18/07/2017 
10:32:19, disponível para consulta na página htçosM/eprocjjptzjirs.br/eproc V2/ . (grifei e destaquez) 
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2. Do objeto a ser contratado: serviço de gerenciamento de frota 

Pretende o SAAE formalizar a contratação de um sistema de 
manutenção da frota com fornecimento de peças e serviços por meio de rede 
credenciada, onde o gerenciamento ficará a cargo da empresa contratada. 

Trata-se de um novo modelo de gestão, definido por muitos, como 
quarteirização na gestão pública. 

Nesse modelo, a Administração Pública transfere à empresa privada, o 

gerenciamento de sua frota por meio de um sistema informatizado, com objetivo 
piloto de cuidar da manutenção corretiva e preventiva dos veiculos, com 
fornecimento de peças e serviços. 

O artigo que faz parte desse Parecer Juridico, de autoria do Des. Jessé 
Torres Pereira Júnior e da Advogada Marines Restelatto Dotti, faz um estudo 
profundo dessa forma de contratação, mostrando suas vantagens para a 

Administração Pública. 

O inédito é que são feitas duas contratações em um só procedimento: 
a gestão dos serviços prestados e os próprios serviços. indiscutível, portanto, a 
existência de intermediação. A empresa contratada nada mais é do que uma 
intermediária entre a Administração e o prestador dos serviços. contrata-se, dessa 
forma, o serviço de intermediação (gestão) e os serviços e bens realmente 
prestados/fornecidos (manutenção preventiva e corretiva e peças de reposição). 

Essa modalidade de contratação tem sido objeto de análise pelos 
Tribunais de Contas, havendo, contudo, grande divergência quanto a sua 
compatibilidade com a Lei n. 8.666/93. 

No TCEMG a adoção desse critério de contratação foi censurada por 
diversas ocasiões, mediante aplicação de multas aos agentes públicos responsáveis 

pelo certame: 

"DENÚNCIA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. DESCRIÇÃO 
IMPRECISA DO OBJETO LICITADO. OBJETO NÃO PARCELADO. 

INDICAÇÃO PELA PREFEITURA DE OFICINAS A SEREM 
CREDENCIADAS PELA EMPRESA GERENCIADORA. CLÁUSULA 
RESTRITI VA DA COMPETITIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE 
ECONOMICIDADE DA "QUARTEIRIZAÇÃO". PARCIAL PROCEDÊNCIA. 
MULTA. 

.P 
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l. Para assegurar a competitividade do certame, é indispensável a clareza do 

objeto da licitação. 
2. 0 art. 23, da Lei de Licitações, prevê a possibilidade de não parcelamento 
do objeto quando demonstrada a viabilidade técnica e econômica. Todavia, a 

contratação conjunta de bens e serviços deve ser motivada, de modo que seja 
evidenciada sua vantagem para aAdministração. É irregular o não 

parcelamento imotivado. l 

3. A Administração, ao realizar licitação para contratação de empresa privada 
especializada no gerenciamento da frota, transfere para essa última a 
responsabilidade de credenciar as oficinas. Logo, a existência de cláusula 
editalícia permitindo que a Prefeitura realize indicação de oficinas a serem 
credenciadas fere o principio da impessoalidade e deve ser 

considerada irregular. i ' 

4. A opção pela "quarteirização " deve ser motivada e observar os principios 
constitucionais, de modo que a sua adoção e' irregular quando não houver 
prova da vantagem da sua utilização (Denúncia n. 958374, rel. Cons. 

Cláudio Couto T errão, julgamento 29/11/2016) 

Junto ao TCU embora não se desconheça da existência de decisões 

favoráveis ao procedimento, há diversas contrárias também: 

“21. De acordo com o novo procedimento que se pretende implementar, na 
hipótese de uma viatura necessitar de manutenção, ela será encaminhada a um 
estabelecimento credenciado pela contratada para que seja verificado o tipo 
de serviço a ser realizado e as peças que eventualmente serão substituídas. 

Após, a contratada solicitará aos estabelecimentos de sua rede credenciada 
que ofereçam, no minimo, três orçamentos, tendo como limite máximo os 

valores constantes da tabela de preços ojcial da montadora do veículo. Esses 
orçamentos serão encaminhados ao _fiscal do contrato, para escolha daquele 

de menor valor, verificação da regularidade do estabelecimento credenciado e 

autorização do serviço. 
22. Consoante se verifica, pela rotina acima descrita, apesar de os preços das 

oficinas credenciadas apresentarem como limite máximo os valores 
constantes da tabela de preços oficial da montadora do veículo, nada 
assegura que a Administração conseguira' preço menor (melhor desconto) do 
que aquele que obteria caso todas as oficinas interessadas, credenciadas ou 

não pela contratada, participassem da competição. 
23. Na realidade, a ausência de disputa em torno dos preços das peças e dos 

serviços deixa em aberto o valor a ser pago pela Administração durante a 

execução do ajuste, o que impede a verificação da vantajosidade da proposta 
contratada. 
24. Registre-se, ademais, que todo esse procedimento e' insuscetível de 
controle por parte do Estado, ja' que a contratada determina, de form 

@Ó 



 . - S¡ A a e Esgoto Serviço Autonomo de 9 umhi.c0m.br CNPJ'. 23.782.816ll)00110 
211 - ;7925-000 PIUMHIIMG - Telefax 3133714332 

licitacoes@saaepiumhimombrwwmsaaepi Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 

unilateral, as Oficinas que Pllrübcipara” jiíeclz¡ ° t , a re-se a , 

dñplçrízxíãsnfdníerzzlnínafd interesse da contratada. (TCU. ACO 
e . 

. - - Bemquerer Costa) Relator. 
2731/2009 ~Pienar1o. or Marcos Relator'. Audit d _ 

Auditor Marcos Bemquercr Costa, Julg. 18/11/2009) - estaquel 

o grande debate é acerca do critério de 

due poderá ser apenas a menor taxa de 
mão-de-ohra e peças. deite-Se 

a tabela do 

Um ponto que tem gerand 

julgamento: enquanto alguns defendem _ _ 

administração, outros defendem que em relaçao ã b impor também, criterios, como por exemplo. maior ÓBSCOWÍO 5° re 

fabricante. Confira-se o que decidiu o TCEMG por ocasião do julgamento da 

Denúncia n. 958374, relatada pelo Cons. Cláudio Couto Terrao: 

“Conforme elucidado, ainda que o novo modelo de contratação apresente 

avanços no campo da celeridade e eficiência, restou pendente a comprovação 
de que seria vantajoso para a Administração. No caso em concreto verifica-se 

que o Municipio de Augusto de Lima exímio-se da obrigação de estipular os 

valores dos serviços de manutenção e fornecimento de peças ou mecanismos 
de controle dos valores pagos nos referidos serviços, o que prejudica 

a aferição da economicidade. O pagamento de taxa de administração de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

dos serviços prestados, sem que haja previsão editalícia acerca do valor de 

desconto sobre os serviços ou obediência à tabela oficial _do preço das peças e 

o valor hora/homem, deixaram espaço para o superfaturamento dos preços 

praticados pela oficinas e consequente aumento da percentagem percebida 

Pela empresa gerenciadora_ 
Nesse contexto considero ' * , irregular a ausencia de com ” provaçao da vantagem 
em contratar em resa ere c' ~ . p g n' 'adora Par” manutençao Preventiva e corretiva 
da frota de veiculos e aplica multa em seu patamar mais elevado n 

Municipio de Augusto de Lima». 

L°9° 3 Opção pela contrata “ ' çao do gerenciamento de frota de veíc ulo 

“mente pode ser consol' !dada quando restar e ' 
fe _ tIVamente comprovada a sua 

eficiência e economi ' cidade em 'rela “ “ - . . çao as outr _ 
corriqtrelramente adotadas, devendo a Administ ~as formas de “mrataçalii 
planejamento acerta da sua necessidade no ¡raçao Pumca realizar escorreito” 
particularidades, vantagens e desvantagens ddwa deverao ser sopesadas todas as caso concreto de modo a ' ' ' 

› justificara 
adoção desse modelo d - púbüco. e contrataçao para o efetivo atendimento do interessig 

R$2000,00 (dois _l _ , l ovalor dell 

mi reais), ao Senhor Jose Roberto Luiz, pregoeiro dor_ 

U.; 
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Essa _“quarteirização” do serviço de gerenciamento de frota, por se 
tratar de intermediação na _aquisição de bens e serviços, exige justificativa 
especifica, elaborada com base em estudos técnicos, os quais demonstrem 
aspectos como a adequação, a eficiência e a economicidade de utilização do 

modelo, colocando-se em prática.ainda as seguintes recomendações: a) utilização 
de critério de juigamento não só em relação ao serviço de gerenciamento, como 
também em relação aos bens e serviços decorrentes do contrato; b) evitar que a 
pesquisa de mercado ou cotação de preços de mercado que se faça necessária 
durante o curso do contrato fique a critério única e exclusivamente da empresa 
contratada; c) comprovar que não é viável e economicamente o parcelamento do 
objeto em itens distintos (a exemplo do serviço de manutenção e reposição de 
peças), tendo em vista o disposto no art. 23, §1° da Lei n. 8.666/93 e Súmula n. 247 

doTCU. 

Portanto, pelo estudo do tema inegável se resta que há 'correntes que 
ainda são resistentes a esse modelo de contratação, ao passo que, há outras que o 
aceitam e reconhecem nele a conformidade com a Lei de Licitações, contudo, 
enumeram uma série de recomendações que devem ser observadas pelos gestores 

públicos. 

Nesse sentido e uma vez assinadas as divergência sobre a matéria em 
debate, as quais autorizam caminhos jurídicos completamente antagônicos e mais 
porque a motivação quanto a escolha do critério, mecanismo de controle de preços e 

viabilidade econômica do sistema de gerenciamento de frota são parâmetros da 
alçada do ordenador de despesas, entende-se que caberá ao próprio gestor 
público, dentro da conveniência e oportunidade, optar de forma motivada pelo 
caminho que melhor aprouver ao interesse público, uma vez que, a decisão no caso, 
estaria reservada à esfera 'discricionária do administrador público legalmente 

competente. 

Igualmente, importante ressaltar que esta assessoria juridica, 
nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93, presta assessoria sob o 
prisma estritamente juridico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos a 
questões de natureza eminentemente técnica, administrativa elou financeira, 
sobretudo, quanto a vantagem financeira de contratos, ficando a critério do Diretor 

Executivo a fiscalização dos preços a serem praticados na vigência das avenças. 

Piumhi, 06 de setembro de 2017. 

OABIMG 89.733  
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MANUTENÇÃO DA FROTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIE POR REDE 
CREDENCINDA, GERIDA POR EMPRESA CONTRATADA: PRENUNCIO DA 
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"QUARTEIRIZAÇAO" NA GESTÃO PÚBLICA? 

Jessé* Torres Pereira Junior, 
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Autor, entre outras, das 
obras Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública (8a. ed. J; 

Controle judicial da Administração Pública: da legalidade estrita à lógica do razoável (2. ed.); 
e Politicas Públicas nas Licitações e Contratações Administrativas. 

Coautoria com Marinês Resteiatto Dotti 
Advogada da União, Especialista em Direito do Estado 

e Direito e Economia pela UFRGS. 
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PALAVRAS-CHAVE: Manutenção da frota.- Fornecimento de Combustíveis. 
Empresa Gerenciadora. Quarteirização. Tribunal de Contas da União 

INTRODUÇÃO 
O Decreto-lei n° 200/67 positivou a distinção entre a atuação estatal no 

cumprimento de suas atividades inerentes (vinculadas aos fins jurídicos do Estado, 
em caráter próprio e indelegável), daquela em que administra outras meramente 
acessórias (atividades-meio), terceirizávels ao setor privado. Recorde-se a regra de 

seu art. 10: 
A execução das atividades da Administração Federal deverá ser 

- amplamente descentralizada. 

[---] 
c) da Administração Federal para a órbita privada, mediante 
contratos ou concessões. 



[m] 
§ 7° Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, 
coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o 

crescimento desmesurado da máquina administrativa, a 

Administração procurara' desobrigar-se da realização material de 
tarefas executivas, recorrendo, sempre”que possível, à execução 
indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa 
privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar 
os encargos de execução. 

§ 8° A aplicação desse critério está condicionada, em qualquer caso, 
aos ditames do interesse público [...]. 

O intuito da vetusta orientação era o de possibilitar que órgãos públicos e 
entidades vinculadas à administração estatal (inclusive aquelas providas de 
personalidade jurídica de direito público - autarquias e fundações autarquizadas) se 
valessem da expertise da iniciativa privada para a consecução de atividades 
auxiliares àquelas que são específicas e privativas da instituição estatal. Em outras 
palavras, estimuIava-se a contratação, pela Administração Pública, de empresas 
privadas que lhe prestassem serviços de apoio, liberando as estruturas 
administrativas estatais para a concentração no desempenho de tarefas e deveres 
próprios de suas finalidades institucionais. 

Mas nem de longe o legislador de quase meio século atrás estaria a cogitar de 
que o principio da descentralização conduziria a gestão pública à generalizada 
'adoção da técnica que a empresa privada batizou de “terceirização", com a dupla 
finalidade de especializar a execução de serviços de apoio e de economizar custos. 
Muito menos que fosse possível à Administração Pública passar ao movimento 
seguinte, qual seja o da “quarteirização", que empreendimentos privados de maior 
abrangência e complexidade gerencial vieram a conceber, para que empresas 
especializadas em gestão assumissem a gerência da execução daqueles serviços de 

apoio por outras empresas. 
A edição do Decreto federal n° 2.271/97 e' ilustrativa. Seu objetivo foi o de 

implementar melhorias na atuação da Administração Pública federal direta, 
autárquica e fundacional, por meio da delegação, a entidades privadas, de 
atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos 
que constituem área de competência legal dos entes estatais, tanto que o-Decreto 
arrola, de forma exemplificativa, algumas atividades que, preferencialmente, serão 
executadas de modo indireto por terceiros privados. 

A5 portas da “terceirização" na gestão pública se Foram abrindo, com defeitos 
e virtudes conhecidos, porém a busca de maior eficiência na gestão dos serviços 
descortina horizonte ainda mais amplo, de que já se vislumbram evidências e 

indícios, rumo à "quarteirização". 0 presente texto procura captá-Ios em segmentos 
'relevantes para o cotidiano dos serviços de apoio, quais sejam os de manutenção 
da frota e fornecimento de combustiveis aos veiculos do serviço público, fonte de 
notórios aborrecimentos e desvios. 

É que a "quarteirização" desafia questões juridico-adminstrativas 
interessantes, que apenas começam a ser enfrentadas pelos gestores públicos e as 
instituições incumbidas de seu controle interno e externo, seguindo-se a 

conveniência e a oportunidade de examinarem-se alguns pontos capitais, com o fim 
de fixar conceitos, prevenir equívocos e suscitar alternativas. 

1 UM Novo MODELO DE GESTÃO 

As contratações de bens, obras e serviços pela Administração' Pública 
sujeitam-se a sistema jurídico-normativo que lhes impõe limitações no que se 
refere à realização de licitação prévia, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, 
conforme o caso. 

2 



Esse sistema não repele a influência do natural processo evolutivo por que 
passam as relações comerciais e que acaba por refletir-se nas contratações 
empreendidas por órgãos e entidades públicas, incorporando, ao longo do tempo, 
variações de modelos e paradigmas com o propósito de amoldar-se a novos 
mercados, suas exigências e diversificações. 

É~o que se vê ocorrer com a contratação de empresa privada para o 
gerenciamento do fornecimento de combustíveis e a prestação de manutenção 
corretiva e preventiva de veículos do serviço público. O novo modelo propõe-se a 

modernizar os mecanismos de gestão pública - sem fugir à regra da licitação e da 
necessária fiscalização do contrato -, por meio da transferência de ações da 
Administração a particulares que se desdobram em dois niveis - o da gerência da 
prestação e o da execução da prestação. Ignorar esse processo, ou seja, não 
permitir a transcendência de um modelo para outro, presumidamente mais eficaz, 
pode desestimular esforços ern prol da melhoria da qualidade do serviço público. 

Mas o novo modelo não se pode distanciar, a pretexto de amoldar-se a novas 
realidades comerciais, dos principios constitucionais e administrativos aplicáveis às 
licitações e contratações administrativas, ou seja, o administrador deles não se 
pode afastar sob o argumento de que seriam inconciliáveis com o novo modelo 
pretendido. Toda inovação que não se componha com aqueles principios deve, por 
isso mesmo, ser descartada, dado o caráter balizador universal do sistema de que 
são dotados os princípios, no direito público contemporâneo. Logo, qualquer prática 
inovadora, dissociada desses princípios, não se harmoniza com o sistema e com ele 
colidirá, provocando disparidades e entraves de dificil, senão impossível, superação. 

Também a “quarteirização", tai como ocorreu, e ainda ocorre, com a 
"terceirização", ao ser transplantada da ordem econômica privada para as práticas 
do serviço público, deve conter-se nos limites estabelecidos ou criar soluções que a 

eles se afeiçoem. 

2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA 
MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS 

Trata-se, nesse modelo, de a Administração Pública transferir a empresa 
privada especializada, vencedora de licitação, o gerenciamento de sua frota por 
meio de um sistema informatizado, cujo encargo principal é o de cuidar da 
manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo o fornecimento de peças, 
acessórios, mão de obra e transporte por guincho. Manutenção e fornecimento 
esses a serem executados por meio de rede credenciada de oficinas localizadas em 
âmbito estadual, regional ou nacional, ou seja, a empresa especializada contratada 
pela Administração gerencia a prestação de serviços a serem executados por outras 
empresas. Há, portanto, duas ordens de relações jurídicas: a que se estabelece 
entre a Administração e a empresa gerenciadora e a que esta estabelecerá com as 
empresas executoras, em sistema de rede. 

Esse novo paradigma substitui a tradicional contratação direta com os 
prestadores dos serviços de manutenção de veiculos. Adota-se sistema centralizado 
em uma só empresa gerenciadora, possibilitando que pequenos estabelecimentos, 
inclusive em cidades do interior, possam credenciar-se junto à empresa 
gerenciadora contratada pela Administração, o que lhes ensejará prestar serviços 
cujo acesso era antes inviável. 

O modelo pretende garantir à Administração: (a) gerenciamento de sua 
logística por empresa especializada em gestão, a propiciar presumível ganho de 
eficiência; (b) padronização dos serviços prestados; (c) atendimento tempestivo 
das demandas, em especial quando dos deslocamentos de veículos entre pontos 
diversos; (d) pronta disponibilidade de veiculos em condições de trafegabilidade; 
(e) redução, ou mesmo supressão, do uso constante de suprimentos de fundos 
para fazer frente a despesas com manutenção de veiculos, em localidades não 



alcançadas pela única oficina prestadora dos serviços, nos moldes da antiga 

contratação. 
O modelo também almeja evitar que a Administração Pública delimite, no 

instrumento convocatório da licitação, o perímetro em que deva estar localizada a 

oficina que prestará os serviços de manutenção, já que a existência de rede de 
oficinas credenciadas, sediadas em diversas localidades, supre tal exigência. 

Não que seja vedada a delimitação de área na .qual devam estar sediados os 
estabelecimentos, nas licitações tradicionais para contratação de uma única 
empresa fornecedora de bens e prestadora de serviços. Mas, em face das restrições 
à competição e da busca da proposta mais vantajosa que a adoção da medida pode 
ensejar, é necessário que o administrador público justifique a decisão pela 
delimitação de área, apresentando os pressupostos de fato e de direito que a 
amparam, sobretudo relacionados à economicidade, eficácia e eficiência .para a 

atuação administrativa, o que nem sempre é satisfatoriamente cumprido pelos 

gestores. 
Não se diga que se tornou ineficaz o modelo tradicional, ou seja, aquele em 

que a Administração contrata uma única oficina para a manutenção de sua frota. É 

que, dependendo do porte da frota existente no órgão, da natureza de suas 
atividades, da frequência dos deslocamentos para outros municípios e estados da 
federação, do número de registros de consertos em outras localidades não 
atendidas pelo contrato existente, da considerável utilização do suprimento de 
fundos para atender a despesas com manutenção, deve a Administração Pública 
repensar o modelo tradicional, para outro que possa suprir as deficiências de 
manutenção que se tornaram criticamente habituais. 

O Tribunal de Contas da União enfrentou o tema da contratação de empresa 
gerenciadora da manutenção preventiva e corretiva de veículos, em julgado que 
sopesou diversos aspectos relacionados à legalidade, à moralidade, à 

impessoalidade, à eficiência e à economicidade da alternativa do credenciamento. 
No que tange à es_colha ou não do novo modelo, ponderou o Ministro Revisor: 

14. Ressalva, desde logo, que as sugestões apresentadas no quarto 
titulo, relativo ao modelo de credenciamento, inserem-se no âmbito 
de discricionariedade do gestor, a quem compete avaliar a 

conveniência e oportunidade de adotá-las. Isso porque não cabe a 

este Tribunal, no desempenho de suas funções de controle, 
imiscuir-se no papel do administrador público, sob pena de 
ingerência indevida nas atividades do ente jurisdicionado. [m] 
Tanto que esta Corte vem admitindo, ao longo do tempo, variações 
em torno do modelo legal para viabilizar contratações de acordo 
com as situações faticas encontradas no dia a dia da Administração, 
atinentes a mercados específicos. [...] 
Assim, por se tratar de inovação, que, em tese, está em 
consonância com normas e princípios que regem as licitações e a 

atuação dos agentes públicos, creio que esta Corte, no desempenho 
do papel de indutora de aprimoramento da gestão pública, que tem 
pautado a atuação dos orgãos de controle no mundo moderno, deve 
abster-se de inibir o prosseguimento da tentativa de inovação em 
análise." - Acórdão n° 2731/2009, Plenário, Relator Min. Marcos 
Bemquerer Costa. Revisor Min. Aroldo Cedraz. Processo TC n° 
031202/2008-1, DOU de 20.11.09. 

3 A ECONOMICIDADE TRAZIDA PELO NOVO MODELO 

Louváveis são as propostas de adoção de sistemas mais ágeis e que forneçam 
relatórios gerenciais, ferramentas úteis para o efetivo controle pelo gestor público 
da execução dos contratos administrativos. Mas é fundamental avaliar as vantagens 
de substituir-se um modelo por outro, à luz dos princípios e regras regentes das 



licitações e contratações públicas, com sede na Constituição e na legislação 
específica. 

O novo modelo, por meio do qual se transfere à empresa especializada o 
gerenciamento da manutenção da frota, pode ser eficaz para a Administração 
gerenciar a sua logística de forma a obter não só a padronização nos serviços 
prestados, mas também o atendimento tempestivo das demandas (celeridade), em 
especial quando da necessidade de deslocamentos dos veículos pelo território do 
estado, ou em âmbito regional ou nacional, com garantia de cobertura na 

manutenção. 
Assim, quando um veículo necessitar de manutenção preventiva ou corretiva, 

é encaminhado pela empresa gerenciadora a uma oficina da rede credenciada, onde 
será verificado qual o tipo de serviço a ser realizado e quais as peças e acessórios 
que demandam substituição. Com base nesse relatório, a empresa gerenciadora 
solicita de algumas das oficinas integrantes da rede credenciada, costumeiramente 
três delas, a apresentação de orçamentos para a execução do mesmo objeto. Ao 
agente público fiscal do contrato, com base no relatorio de serviços e nos 
orçamentos apresentados, incumbe tomar as seguintes providências: (a) aprovar a 

execução dos serviços, de ordinário com base no menor valor orçado; (b) 
diligenciar acerca da regularidade do estabelecimento credenciado; (c) acessar o 
sistema através de senha fornecida pela empresa gerenciadora; (d) autorizar a 

realização do serviço. 
Sob a perspectiva da eficácia e da celeridade, o novo modelo pode sustentar- 

se, todavia é na da economicidade que a Administração Pública pode encontrar 
barreiras à sua adoção. Se cabe ao gestor a discricionariedade (o que não o 
exonera de externar os motivos de seu convencimento racional) de definir o objeto 
que superiormente atenda ao interesse público, como bem salientou a Corte de 
Contas federal, incumbe-lhe, também, o dever de considerar o fator preço nessa 
escolha. 

Não se diga que o critério de julgamento da proposta baseado na menor taxa 
de administração (percentual a ser aplicado sobre o valor 'dos serviços e peças 
cobrados pelas oficinas credenciadas) consulta o principio da economicidade, 
mesmo que a proposta vencedora oferte taxa de administração 0% (zero por 
cento) ou negativa, se for deixado em aberto o real valor a ser pago pelos serviços, 
ainda que as peças com código da montadora e os quantitativos de mão de obra 
para cada espécie de serviço constem de tabelas. 

Não ha' vantagem econômica em obter-se taxa de administração 0% (zero por 
cento) ou negativa, quando os preços efetivos das peças e dos serviços a serem 
prestados - que representam a maior parte dos valores despendidos com a 
contratação - não forem objeto de licitação. Sendo desconhecidos, não há como se 
obter a garantia de que o novo modelo é o mais vantajoso para a Administração 
PÚbÍÍCÕ. 4 

As empresas privadas perseguem o lucro e, por evidente, se ofertam taxa de 
administração igual ou inferior a zero é porque auferem rendimentos que são 
cobrados da própria rede de estabelecimentos credenciados, ou porque embutem 
taxas extras nos preços finais orçados pelas oficinas credenciadas, ou ambas as 
hipóteses cumuladas, onerando, assim, o custo da contratação. Percebe-se então, 
sob esse aspecto, que a taxa de administração igual ou inferior a 0% não significa, 
necessariamente, vantagem econômica para a Administração Pública. 

Todo esse procedimento é ¡nsuscetível de controle, já que a empresa 
gerenciadora escolhe, de forma unilateral, as oficinas que participarão da coleta de 
preços para a execução dos serviços, abrindo-se, assim, a janela do arbítrio para a 

escolha de empresas que convenham ao interesse da empresa gerenciadora. 
Resultaria obstruída a aplicação, no caso concreto, do disposto no art. 67 da Lei n° 
8.666/93, que trata da fiscalização dos contratos administrativos pela 

Administração. 



Hipóteses ha' em que se sagra vencedora da licitação a empresa gerenciadora 
que oferta a menor taxa de administração, mas superior a 0% (2%, 3,5%, 5°/a). 
Mesmo nesses Casos, a taxa de_administração representa indice pequeno em 
relação aos custos da execução dos serviços (peças e mão de obra). Não sendo 
esses fixados previamente, não há como se conhecerem os preços de maior vulto 
que devam ser pagos. i 

E é justamente por desconhecer os preços que serão cobrados pelos serviços 
e pelas peças que 'a Administração Pública infringirá o princípio da economicidade. 
Mesmo tendo buscado três orçamentos, não tem a empresa gerenciadora o 
compromisso de escolher a cotação mais vantajosa entre as empresas da rede 
credenciada. 

Assim, a empresa gerenciadora poderá solicitar os orçamentos entre 
fornecedores que praticam o preço máximo ou próximo do máximo da tabela oficial 
de peças da montadora, ou oficinas que praticam os maiores preços de valor/hora 
da mão de obra, pois repercutirá em maior rendimento para si. Quanto mais caro o 
fornecimento de peças e serviços, maior o valor auferido com a taxa de 
administração; ainda que a empresa gerenciadora aja de boa-fé, estará obrigada 
apenas nos termos do contrato celebrado com a Administração, daí a relevância de 
bem definir-se o perfil desse contrato e o seu conteúdo mínimo. 

4 O PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE NO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

Indaga-se, então, qual seria o critério de julgamento de proposta apto para 
atender ao principio da economicidade, quando o objeto da licitação for a 

contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento da 
manutenção preventiva e corretiva de veiculos. 

Sem fugir do -.tipo de licitação cujo critério de seleção da proposta seja 
baseado no menor preço ofertado pelo licitante (art. 45, § 1°, I, da Lei n° 
8.666/93), a resposta é a busca da proposta que ofereça o menor valor da mão de 
obra (hora/homem) para o serviço de manutenção. Assim, deve vencer a licitação a 

empresa gerenciadora que oferecer o menor preço da hora trabalhada, tanto para a 

manutenção preventiva como para a corretiva, sem perder de vista que para cada 
tipo de serviço há tabelas oficiais desenvolvidas pelas montadoras para o 

quantitativo de mão de obra a ser despendido para cada espécie de serviço (tabela 
de tempo padrão de reparos). 

Pelo critério do menor valor hora/homem, o preço do serviço executado será 
o mesmo, em qualquer oficina da rede credenciada. 

Afasta-se, ainda, a necessidade de estabelecer-se, no edital, como medida de 
redução de custos para a Administração, a obrigação de a empresa gerenciadora 
buscar três orçamentos com base na localização geográfica das oficinas, ou seja, 
aquelas mais próximas do veículo a ser reparado. Sendo uniforme o valor da 
hora/homem, a empresa gerenciadora incumbir-se-a de escolher a oficina 
credenciada mais próxima, reduzindo custos. 

E como ficaria a despesa relativa às peças, já que excluída do critério de 
julgamento? Basta 'que o instrumento convocatório, que é a lei do certame, 
estabeleça o percentual de desconto que deva ser praticado pela empresa 
gerenciadora vencedora da licitação, sobre o preço à vista da tabela oficial de peças 
da montadora. Esse percentual de desconto deve guardar equivalência com aquele 
praticado pelo mercado (5%, 10°/a, 15°/o), tendo em vista que a fixação de um 
percentual elevado pode ser economicamente vantajoso para a Administração, mas 
'desvantajoso para as empresas licitantes, fator bastante para restringir a 

competição. 
E na hipótese de existirem peças não contempladas com código da montadora 

e, portanto, ausentes da tabela oficial de preços? Nesse caso, caberá à empresa 
gerenciadora proceder às cotações de preços das peças necessárias junto ao 
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mercado fornecedor, informando em relatório ao fiscal do contrato, que, após 
certificar-se das cotações realizadas, autorizara a empresa gerenciadora a adquiri- 
las do fornecedor que apresentar a oferta mais vantajosa, em regra a de menor 

preço. 
Nem sempre a oferta de menor preço da peça ou do acessório derque 

necessita a Administração representa maior vantagem. Há outros fatores favoráveis 
à Administração, como a existência de fornecedor que ofereça_prazo1maior de 
garantia para o produto, ou menor prazo de entrega, ou assistencia tecnica em 

ampla rede de empresas autorizadas. 

5 A QUESTÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO 
Em alguns contratos de manutenção corretiva e preventiva de veículos, as 

despesas com peças superam, consideravelmente, aquelas realizadas com os 
serviços (mão de obra). Sendo essa a realidade habitual da Administraçao, o 
caminho é a inversão do critério de julgamento acima apresentado, ou seja, 
vencerá a licitação a proposta que oferecer o maior percentual de desconto sobre o 
preço à vista da tabela oficial das peças da montadora, cabendo ao instrumento 
convocatório fixar o valor da hora/homem (mão de obra) que deva ser praticado 
pela empresa gerenciadora vencedora da licitação. O valor atribuido no edital para 
a hora/homem (mão de obra), sublinhe-se, deve refletir aquele praticado pelo 
mercado, fruto de ampla e séria pesquisa previamente realizada, evitando-se o 

desinteresse dos possiveis concorrentes na licitação. 
Os contratos decorrentes de procedimentos licitatórios alicerçados no critério 

de maior percentual de desconto, aplicável a urna determinada planilha de preços, 
são mais vulneráveis a fraudes e majorações de valores, se comparados àqueles 
cujas licitações adotam o critério de julgamento com fulcro no menor preço, seja 
global ou unitário. E que, no primeiro caso (maior percentual de desconto), há a 

possibilidade de elevarem-se os valores das tabelas de preços utilizadas como 
referência no contrato, as quais podem ser alteradas de forma alheia ao controle 
administrativo e, até mesmo, em comum acordo entre fornecedor e gerenciadora 

contratada. Todavia, a utilização do Critério de julgamento baseado no maior percentual 
de desconto sobre o preço à vista da tabela oficial das peças da montadora - que ao 
final leva ao mesmo resultado da licitação do tipo menor preçol - é uma situação 
bastante específica, em vista de que a tabela adotada tem caráter oficial, não 
podendo ser manipulada pelas partes. E importante que o fiscal/gerente do 

cogtíasto, anttesd de cada pagamento, verifique' se realmente foram adotados os 

:e ;grgíglfseãâeâãrnãatñlããgaçãlã. referencia e aplicado o percentual de desconto que 

¡gmlmrta que ° CFÍÍÊFÍO de julgamento das propostas a ser adotado para a esco a da em resa erenc' d ~ - ' . , 
_ d p 9 'a Ora da manutençao corretiva e preventiva de veiculos 

quer o e menor valor hora/homem ou o de maior percentual de desconto sobr Preço a vista da tabela oficial das peças - se'a rec d'd e o 

levantamentos/estudos desenvolvidos pela Administração 'suficilentep e l o 'de 
nível de precisão ossível a ' ›'- 51mm °_ma'°r 

a melhor reiaçãopque se, IÊOZEISÊXÊÍCBÀLCÍO modelo sua maxima rentabilidade, Isto é¡ 
envolvidos e a racionanàa ão a¡ _ gar entre os custos direta e indiretamente 

Ç meja a, cotejando-se os valores gastos com a 

contratação tradicional de uma única f' ' - 
anteriores_ o icina prestadora de serviços, nos exerc1cios 

A fixação do valor hora/homem . ou do percentual de 
905m “O edital, não interfere no livre exercicio da aticllríâããztoesobíe 'as peças' _ conomica e na 

. . 

Emjulgado do Tribunal de Contas d U '"' ' ' .r 
tabela leva ao mesmo resultado daañagçígâvc:: Élfêlçlâtllflíãielífgífüílslsentâ? que:  a concessâü (ie-descente. sobre detenmnada 
licitação será do tipo menor preço " Acórdão n° 818/2008 Seg :C21 ?na dcàulgamcnto, ou seja, em qualquer das dois casos a ' . un a amara. roccsso TC n” 012725712006-2 DOU dc 03 a4 bs 
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obtenção do lucro pela empresa gerenciadora, desde que decorra de ampla e séria 
pesquisa realizada pela Administração Pública e reflita, verdadeiramente, os preços 
ou percentuais praticados pelo mercado. Em um dos itens (percentual de desconto 
sobre as peças, por exemplo) a empresa gerenciadora é remunerada segundo os 
percentuais fixados pela Administração, que devem ser os de mercado, manejando 
a captação do lucro sobre o preço ofertado na proposta quanto ao outro item (valor 

hora/ homem). 

6 AMPLA PESQUISA DE MERCADO 
Imprescindível que Administração Pública, quando da licitação para a 

contratação de empresa gerenciadora de manutenção preventiva e corretiva de 
veiculos, realize ampla pesquisa de mercado, tanto para o preço hora/homem como 
para o percentual de desconto sobre o preço da tabela oficial das peças, inclusive 
no âmbito de outros órgãos e entidades públicas que hajam licitado o mesmo 

objeto. É dever juridico da Administração Pública, ainda na fase interna do 
procedimento licitatório e também no procedimento para a contratação direta, 
apurar o custo estimado do objeto que pretende adquirir, por meio de ampla 
pesquisa de preços praticados pelo mercado. Trata-se de instrumento idôneo para a 
apuração e a avaliação dos custos da futura contratação, traduzindo aplicação dos 

princípios da economicidade eda eficiência. Vejam-se os dispositivos que tratam da necessária, prévia e ampla pesquisa 

de preços: 
Na Lei n.° 8.666/93: 

“Art. 7° [m] § 2.0 - As obras e os serviços somente poderão ser licitados 

quando: [...] II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressam a 

composição de todos os seus custos unitários; [...] 
§ 9.° - O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, 

aos casos dispensa e inexigibilidade de licitação. [...] 
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: [...] 
III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento 
semelhantes as do setor privado; [...] 
Art. 43 - A licitação será processada e ' ^ - . _ _ gulgada com observanc seguintes requisitos procedimentais: [m] 'a dos 

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os 
requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no 
mercado ou fixados por órgão oficial competente ou ainda com os constantes do s' t ' ' . .. 

devidamente rielãigglaad:: regmro de preços' Os quais deverão ser desdas .f. e “a ata de Julgamentü. promovendo a 

5' *Cação das propostas desconformes ou incompatíveis” .l 

Na Lei n.° 10.520/02: 
“Art 3.0 Af ' - ~ . . ase preparatoria do pregao observara o seguinte: [...] 

àíãfimçã:: Êlelêãcêisdaíü ngrtrrcêiiigmínãísçacinârttírío a justificativa, das 
elementos técnicos sobre os quais estiverem-Japãitikiugosingiârpwensaveis 
orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotccnfamodo lcltaçñü. dos bens ou serviços a serem Iicitadosf' a 

No Decreto ri.° 3.555/00: 
"Art-BF A fase e t' ' ~ . regras: [m] pr para Dna do pregao observam' as Seguintes 



II - o termo de referência é o documento que deverá conter 
elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela 

Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os 
preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a 

estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato; 
III - a autoridade competente ou, por delegação de competência, o 

ordenador de despesa ou, ainda, o agente encarregado da compra 

no âmbito da Administração, deverá: 
a) definir o objeto do certame e o seu valor estimado em planiihas, 
de forma clara, concisa e objetiva, de acordo com termo de 
referência elaborado pelo requisitante, em conjunto com a área de 

compras, obedecidas as especificações praticadas no mercado; [...] 
V - constarão dos autos a motivação de cada um dos atos 
especificados no inciso anterior e os indispensáveis elementos 
técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento 
estimativa e o cronograma fisico-financeiro de desembolso, se for o 

caso, elaborados pela Administração; [...] 
Art. 21. Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de 
meios eletrônicos, serão documentados ou juntados no respectivo 
processo, cada qual oportunamente, compreendendo, sem prejuizo 

de outros, o seguinte: [...] 
III - pianiihas de custo; " 

No Decreto n.° 5.450/05: 

“Art. 9.9 [...] 1.° A autoridade competente motivará os atos especificados nos 
incisos II e III, indicando os elementos técnicos fundamentais que o 
apóiam, bem como quanto aos elementos contidos no orçamento 
estimativa e no cronograma físico-financeiro de desembolso, se for 

o caso, elaborados pela administração; 
§ 2.0 O termo de referência é o documento que deverá conter 
elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela 
administração diante de orçamento detalhado, definição dos 
métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de 

acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se 
for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e 

do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do 
contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e 

objetiva." ' 

No Decreto n. 3.931/01: 
“Art. 3.0 A licitação para registro de preços será realizada na 
modalidade de concorrência ou de pregão, do tipo menor preço, nos 
termos das Leis nQs 8.666, de 21 de julho de 1993, e 10.520, de 17 
de julho de 2002, e ser' precedida de ampia pesquisa de mercado. 

[...] § 2.” Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de 
controle e administraçao do SRP, e ainda o seguinte: [...] 
1V ¡realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à 

identificaçao dos valores a serem licitadosf' 

_A referência à adoção de um orçamento detalhado indica a necessidade de 
considerarem-se concretamente todos os fatores de formação dos custos do 



A pesquisa de preços não se pode satisfazer com aparências porque será ela a 

fonte dos parâmetros de verificação da conformidade de cada proposta apresentada 
com os preços de mercado, ensejando a desclassificação quando desconforme. 

Mesmo que utilizado o critério de julgamento da proposta baseado no maior 
percentual de desconto sobre o preço da tabela oficial de peças da montadora, que 
se traduz no tipo de licitação baseado no menor preço, o levantamento junto a 

outros órgãos e entidades públicas é importante. 
Nada obstante a existência de vários dispositivos no sistema jurídico- 

normativo fazendo alusão à necessária pesquisa de preços, observa-se, na 
coletânea de jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que, reiteradamente, o 
órgão tem deliberado no sentido de impor à Administração Pública a 

obrigatoriedade de apurarem-se os custos por meio da pesquisa de preços. 

De acordo com o art. 113 da Lei n.° 8.666/93, compete aos agentes públicos 
a demonstração da regularidade dos atos praticados. Como a pesquisa será o 

balizador de preços, é indispensável documentar os dados obtidos, e suas 
respectivas fontes, nos autos do processo licitatório ou de contratação direta. Essa 
rnedida administrativa, além de presente no ordenamento normativo, deve 

transparecer aos órgãos de controle e à sociedade. 

7 A COMPETITIVIDADE DO CERTAME 

À Administração Pública, após concluir pela vantagem de licitar a contratação 
de empresa especializada no gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva 
de veículos, cumpre buscar alternativas que compatibiiizem a escolha com o 
principio constitucional da ampla competitividade entre os interessados. Para isso e' 

necessário que avalie a conveniência de exigir-se, no instrumento convocatório, 
que a empresa gerenciadora contratada se relacione com rede de oficinas, cuja 
largueza definirá - todo o território nacional, determinada região ou determinados 

estados. 
As localidades habituais de deslocamento da frota é que guiarão a decisão. Se 

os deslocamentos são restritos a um único estado da federação, por exemplo, basta 
a exigência de que a empresa gerenciadora conte com uma rede de oficinas 
credenciadas localizadas apenas no território do estado do órgão que promove a 
_licitação. A ampliação da rede credenciada para uma região ou para todo o 
território nacional, sem que isso seja necessário, constitui-se em fator que pode 
restringir o acesso de empresas do ramo de gerenciamento na licitação e reduzir o 

universo competitivo sem motivo. 
Sendo necessária uma rede de atendimento em todo o território nacional ou 

extensa região, pode o edital autorizar a participação de empresas em consórcio, 
no desígnio de aumentar a competitividade, sem perda de especialização, 

coordenação e eficiência. 

8 O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E FORMAS DE 

CREDENCIAMENTO 
Após analisar o tema da contratação de empresa especializada no 

gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva de veículos, à luz dos 
princípios e normas aplicáveis às licitações e contratações administrativas, em 
julgado que contou com valiosas ponderações do representante do Ministério 
Público, dos Ministros Relator e Revisor, entendeu a Corte de Contas federal de: 

“9.3. determinar ao [...] que, diante da especificidade do caso 
concreto, efetue estudos, no prazo de um ano, corn vistas a 

verificar a viabilidade de realizar credenciamento de oficinas para 
prestação dos serviços de manutenção de suas viaturas, seja 
diretamente ou por meio de empresa especializada (o grifo não 
consta do original), estabelecendo, no ato de convocação, regras 
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objetivas a serem observadas em todo procedimento e por ocasião 
das futuras contratações, em especial no que se refere à forma de 
qualificação dos interessados, em consonância com os arts. 28 a 31 
da Lei n° 8.666/1993, condições de pagamento e critérios a serem 
observados por ocasião da escolha da empresa que executará os 

serviçosf' (Acórdão n° 2.731/2009, Plenário). 

Depreende-se que o TCU .considera lícita a utilização do credenciamento 
quando, em vista das particularidades do objeto contratado, tornar-se conveniente 
e viável para a Administração contar com número ilimitado de interessados. 

O credenciamento de oficinas para a prestação de serviços, efetuado 
diretamente pela Administração, não se confunde com o credenciamento das 
oficinas levado a efeito pela empresa gerenciadora. Por meio deste último modelo, 
a empresa gerenciadora credencia uma série de estabelecimentos prestadores de 
serviços, exercendo o controle sobre suas atividades. O outro (credenciamento de 
estabelecimentos diretamente pela Administração), entendido como hipótese de 
inexigibilidade de licitação inserta no caput do art. 25 da Lei n. 8.666/93, não 
encontra amparo na lei para sua utilização na forma proposta no Acórdão. 

É que, no credenciamento do art. 25, examina-se a inviabilidade de 
competição caracterizada pelo fato de a Administração dispor-se a contratar todos 
os que tiverem interesse e que satisfaçam as condições por ela estabelecidas, não 
havendo, portanto, relação de exclusão. Esse raciocínio não se estende ao 
credenciamento de oficinas diretamente pela Administração porque os preços 
cobrados pelos diversos estabelecimentos não são uniformes (tabelados), o que 
obriga a Administração a buscar aquele que ofereça o menor preço nas condições 
estabelecidas no instrumento convocatório. Um dos aspectos que poderia ser 
considerado para a utilização do art. 25, no caso de credenciamento de oficinas 
diretamente pela Administração, seria a possibilidade desta fixar o valor do objeto 
(valor hora/homem, por exemplo). Todavia, essa fixação de preços para o objeto 
somente se justifica se for mais vantajoso para a Administração em relação àqueles 
provenientes de licitação. A realização de licitação deve sempre buscar a proposta 

mais vantajosa para a Administração. 
Há outro aspecto que distancia o credenciamento do art. 25 da contratação 

em estudo: o credenciamento do art. 25 refere-se a serviços em que as diferenças 
pessoais do selecionado têm pouca relevância para o interesse público, dado o nível 
técnico da atividade, já bastante regulamentada ou de fácil verificação, como, por 
exemplo, no credenciamento de profissionais da área da saúde. Não é o caso das 
oficinas de manutenção de veículos, cuja qualidade e presteza das atividades 
podem variar significativamente de um para outro estabelecimento. Sob tal 
aspecto, o modelo de credenciamento pela empresa gerenciadora permite que esta 
efetue o descredenciamento automático da oficina cujas atividades não tenham 
sido desenvolvidas satisfatoriamente. Além disso, a Administração, por meio do 
credenciamento direto, não teria condições de atender à oferta de todas as oficinas 
que estivessem dispostas a prestar serviços de manutenção, havendo, portanto, 

espaço para a competição entre os interessados. 

9 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
Todo contrato administrativo deve ser objeto de fiscalização por agente 

público ou comissão designada para esse fim, consoante estatui o art. 67 da Lei n° 
8.666/93. No contrato por meio do qual a Administração transfere à empresa 
especializada o gerenciamento da manutenção da frota, é fundamental que a 
fiscalização verifique: (a) se a empresa gerenciadora cumpre o percentual de 
desconto sobre o preço, à vista da tabela oficial de preços das peças, fornecida pela 
montadora, consoante percentual fixado no instrumento convocatório, ou o 
percentual de desconto que se sagrou vencedor da licitação; (b) a comparação 
entre o tempo gasto para a execução do serviço e o quantitativo de horas (mão de 
obra)_ estabelecido em tabela pela montadora (tabela de tempo padrão de reparos); 
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(c) o cumprimento do vaior da hora/homem ofertado na proposta vencedora, 
quando esse tenha sido o criterio de julgamento adotado na licitação, ou o valor 
hora/homem fixado no edital. 

O novo modeio implica o fornecimento de relatórios peia empresa 
gerenciadora, a par de racionalizar 0 trabalho administrativo do órgão ou entidade 
publica, da: simplificar a fiscalização estatal sobre a execução do contrato. 

Nada obstante tenha a Administração Pública celebrado contrato com a 

empresa gerenciadora vencedora da licitação - a quem coube comprovar todos os 
requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório -, e não com as 
oficinas credenciadas, é de indagar-se se estas devem figurar na relação jurídica 
como executoras dos serviços e, em caso afirmativo, se também haveriam de 
comprovar o atendimento aos requisitos de habilitação, embora não houvessem 

participado da licitação. 
A questão é das mais interessantes porque demanda exame sobre a natureza 

jurídica dos contratos entre a Administração e a empresa gerenciadora do serviço, 
e entre esta e as oficinas credenciadas. Seriam esses contratos entre a 

gerenciadora e as oficinas da rede espécie de subcontratação, por isto que teriam 
de contar com prévia autorização da Administração, em cada caso? Ou seriam 
contratos autônomos? Seria a Administração interveniente necessária nesses 
segundos contratos? Poderia a Administração efetuar pagamentos diretamente às 
oficinas? Haveria responsabilidade solidária entre a empresa gerenciadora e as 
oficinas da rede perante a Administração? 

Ver-se-á adiante. 

1o DA TERCEIRIZAÇÃO PARA A “QUARTEIRIZAÇÃO" 

No âmbito da Administração Pública, o processo de terceirização consiste na 
delegação a terceiros de atividades de mero apoio à sua vocação institucional; 
transferem-se procedimentos e funções específicas a empresas ou profissionais 
especializados no domínio operacional e técnico da atividade terceirizada. Isso 
permite que a Administração concentre esforços em sua atividade-fim, em prol de 

maior eficiência e eficácia no atendimento ao interesse público. 

A "quarteirização" é estágio seguinte ao da terceirização, constituindo-se na 
contratação, pela Administração, de um terceiro privado, especializado em 
gerenciar pessoas fisicasz ou jurídicas, os "quarteirizados", que o terceiro 
contratará para a execução de determinados serviços ou o fornecimento de certos 
bens necessários ao serviço público. Em síntese: a função da empresa gerenciadora 
é administrar a execução do objeto cuja execução contratará a outrem. 

Desenvolvem-se duas ordens de relações jurídicas: a que se estabelece entre 
a Administração e a empresa gerenciadora e a que se estabelecerá entre esta e as 
empresas executoras, mercê do que, do ponto de vista do Direito Administrativo, a 

“quarteirização" pretenderia ser instrumento destinado a elevar o teor de 
concretização do princípio da eficiência, preconizado pelo art. 37, caput, da CR/88, 
na premissa, carente de comprovação a cada caso, de que ambos os segmentos - o 
da empresa gerenciadora e o das empresas ou profissionais executores - serão 
capazes de superiormente produzir os resultados com que conta a Administração 
para assegurar apoio adequado aos fins de interesse público que lhe cumpre 

alcançar. 

11 OBJETIVOS DA "QUARTEIRIZAÇÃO" 

*A inclusão de pessoa ñsica justifica-se pela possibilidade de contratar-se a prestação de serviços por 

profissionais liberais. 
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11.1 ELIMINAÇÃO DE ESTRUTURAS INTERNAS 

As Administrações Públicas que optam por administrar diretamente, com os 
recursos de seus próprios quadros e os meios de seus serviços, as relações com 
terceiros, são obrigadas a montar uma estrutura interna voltada para a seleção, o 

gerenciamento e a fiscalização dos respectivos contratos. Os custos assim gerados 
sobrepõem-se, por vezes, aos ganhos obtidos com a contratação de serviços 
especializados a terceiros ou os anulam, a saber, o ganho de qualidade e 

produtividade, a redução da máquina administrativa, a redistribuição de servidores 
para o exercício de outras funções, eficácia e eficiência na atuação administrativa. A 

“quarteirização" surge como alternativa para prevenir o inchaço da estrutura 
interna da Administração Pública, na tentativa de estabelecer-se maior agilidade e 

pró-atividade na prestação de serviços públicos. 

11.2 PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS CONTRATOS E DO 
RELACIONAMENTO ENTRE EMPRESAS 

A "quarteirização" tende a evitar a improvisação de gestores, não raro 
agentes públicos em desvio de função, situação que, além de dificultar ou mesmo 
impedir a especialização do profissional, resulta em natural sentimento de 
insatisfação daquele desviado de sua função, com inevitável perda de eficiência. A 

negociação contratual dirigida por pessoal não afeito a tal atividade acarreta 
desgaste individual e, muitas vezes, favorecimento, ainda que inconsciente, a 

determinados contratados, em prejuízo de outros. A gestão por meio de empresas 
especializadas tende a despersonalizar a relação com os prestadores de serviços da 
rede credenciada. 

11.3 GARANTIA JURÍDICA E PRESERVAÇÃO ECONÔMICA DA RELAÇÃO 

Na medida em que a empresa especializada contratada assume a gestão da 
rede por ela credenciada, nenhuma, em principio, é a. relação desta com a 

.Administração. Assim, espaço não haverá para questionamentos fundados em 
suposta subordinação hierárquica (característica do contrato de trabalho) entre a 

Administração e os empregados das empresas executoras. Incumbirá à empresa 
gestora monitorar a idoneidade econômico-financeira e a regularidade fiscal das 
empresas executoras, bem como o pagamento de obrigações trabalhistas, sociais e 
tributárias incidentes ou decorrentes da execução dos serviços credenciados, pelo 
que nenhuma responsabilidade solidária ou subsidiária terá a Administração se os 
credenciados falharem na observância daquelas obrigações. 

12 A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA 
GERENCIADORA 

A relação jurídico-contratual entre a Administração e a empresa gerenciadora 
estabelece-se, de ordinário, por meio do processo seletivo da, licitação, admitindo- 
se a contratação direta, isto é, sem licitação, se o caso concreto corresponder a 
urna das hipóteses de dispensa ou inexigibilidade previstas em lei. Haja, ou não, 
procedimento seletivo, ,sublinha-se que a empresa gestora presta serviços 
especializados, logo, é indispensável que entre os objetivos expressos em seu ato 
constitutivo (contrato social e/ou estatuto) figure a gerência de contratos na forma 

de “quarteirização". 
O contrato administrativo, decorrente dessa licitação, rege-se pelas suas 

cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado (art. 54 

da Lei n° 8.666/93). 
p O regime juridico do contrato administrativo celebrado com a empresa 

gerenciadora confere à Administração as prerrogativas - vale dizer, poderes- 
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deveres ~enunciadas no art. 58 da Lei n° 8.666/93, a saber: (a) modifica-Io, 
unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos do contratado; (b) rescindi-Io, unilateralmente, nos casos 
especificados no inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666/93; (c) fiscalizar-lhe a 

execução; (d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
e (e) nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, 
imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da 
necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo 
contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. 

Se, na hipótese de rescisão contratual, o art. 58, V, autoriza a Administração 
Pública a ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços 
vinculados ao objeto do contrato, e' de admitir-se a possibilidade -de a 

Administração estabelecer uma relação jurídico-contratual provisória diretamente 
com a rede credenciada, com o fim de evitar a descontinuidade da prestação do 
serviço público, caso rescinda o contrato com a empresa gerenciadora. Trata-se de 
situação excepcional, insuscetivel de ocorrer na vigência do contrato entre a 

Administração e a empresa gerenciadora. 

13. A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A EMPRESA GERENCIADORA E OS 
EXECUTORES DOS SERVIÇOS (REDE CREDENCIADA) 

A relação jurídica entre a empresa gerenciadora e os contratados para a 

execução de serviços e fornecimento de bens (rede credenciada) rege-se pelas 
normas de direito privado, mormente aqueias do título referente aos contratos em 

geral, no Código Civil. 
No capítulo VII, referente ao contrato de prestação de serviços, a lei civil 

estabelece que toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, 
pode ser contratada mediante retribuição e que, não sendo o prestador de serviço 
contratado para certo e determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo 

u 

e qualquer serviço compativel com as suas forças e condições. 
Nessa relação juridica privada, autônoma e independente da relação juridico- 

contratual ajustada entre a Administração e a empresa gerenciadora, são partes o 

contratante (a empresa gerenciadora) e os contratados (prestadores de serviços, 
fornecedores de peças e acessórios, fornecedores de combustíveis). Estes se 
obrigam, perante a empresa gerenciadora, a executar o objeto da gestão a esta 
contratada pela Administração, o que desde logo afasta desse contrato o perfil de 
relação deconsumo, posto que esta se caracteriza pelo fato de o consumidor ser o 
destinatário final do bem ou serviço (CDC, art. 2°). No caso, o destinatário final dos 
bens fornecidos ou serviços prestados pelos executores não é a empresa gestora, 
mas a Administração, que parte não é no contrato. 

Se dessa relação contratual advier algum dano ou prejuízo para a 
Administração, respondem, solidariamente, a empresa gerenciadora e o contratado 
executor (empresa da rede), seguindo-se que a obrigação de ambos, perante a 
Administração, é indivisível, ou seja, tem por objeto coisa ou fato não suscetível de 
divisão, por sua natureza, por_ motivo de ordem economica, ou dada a razão 

determinante do negócio juridico (CC, art. 258). ' 

Na solidariedade passiva, o credor tem o direito de exigir e receber de um ou 
de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a divida comum; se o pagamento 
tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente 
pelo resto (art. 275 do CC). Por conseguinte, não executado o serviço a contento 
ou não fornecido o bem com as especificações previstas, empresa gerenciadora e 
.executante estarão solidários no dever de reparar os danos daí decorrentes perante 
a Administração e esta poderá dirigir o pleito reparatório a qualquer deles ou a 

ambos. 
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Situação diversa daquele que resulta do subcontrato autorizado pela 
Administração (Lei n° 8.666/93, art. 72), em que somente 0 contratado pela 
Administração e subcontratante do terceiro, responde pela inexecução, total ou 
parcial, de todo o contrato, incluindo o subcontrato, ainda que a inexecução se 
relacione ao objeto subcontratado ao terceiro. 

Por isto mesmo importa que o contrato administrativo (o celebrado entre a 

Administração e a empresa gerenciadora) estabeleça cláusula de garantia para 
eventual caso de ressarcimento de danos causados à Administração. O edital 
devera' conter regra específica, como exige o caput do art. 56 da Lei n ° 8666/93. 

No que tange ao contrato a ser celebrado entre a empresa gerenciadora e os 
contratados executores (rede credenciada), releva que: (a) contenha cláusulas 
acordadas com base em critérios objetivos, que precatem conflitos durante e após 
a execução das obrigações; e (b) tracem normas técnicas e operacionais que 
pormenorizem a prestação, os meios de comprovação de sua execução e as 
exigências legais específicas para o credenciamento e autorização para 
funcionamento dos credenciados, inclusive quanto às normas ambientais 

pertinentes. 

14 RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA DA ADMINISTRAÇÃO EM 
DECORRENCIA DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 

SOCIAIS PELA EMPRESA GERENCIADORA (TERCEIRIZADA) E PELO 
CONTRATADO EXECUTOR DOS SERVIÇOS ("QUARTEIRIZADO") 

Questão desañante é a que considera a repercussão sobre a “quarteirização" da 

responsabilidade subsidiária decorrente do descumprimento de obrigações trabalhistas e 

sociais pela empresa gerenciadora e/ou pelo contratado executor dos serviços, em 

relação aos seus empregados. 

Recorde-se o Enunciado n° 331, IV, do Tribunal Superior do Trabalho, ver-bis: 

O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das 
empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que 
hajam participado da relação processual e constem também do 
titulo executivo judicial (art. 71 da Lei n° 8.666, de 21.06.1993). 

O Tribunal Superior do Trabalho há muito vem se posicionando no sentido da 
responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto às obrigações 
trabalhistas não satisfeitas pelo empregador, prestador dos serviços, pela falta de 
fiscalização, desde que aquele conste da relação processual e do título executivo 
judicial. De acordo com o TST, o art. 71 da Lei n° 8666/93, mesmo ao estabelecer 
que a inadimplência da contratada não transfere à Administração Pública a 

responsabilidade pelo pagamento das obrigações trabalhistas, não excluiu a 

responsabilidade subsidiária, visto que esta decorre da culpa "in vigilando" e/ou da 

culpa "in elígendo". 
E quanto à “quarteirização", haveria responsabilidade subsidiária da 

Administração Pública? A jurisprudência trabalhista tem entendido que sim. 
Ilustra-se com alguns julgados do TST, no sentido de responsabilizar 

subsidiariamente a Administração Pública nas relações contratuais que envolvem a 

“quarteirização": 
“Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de 
Instrumento em Recurso de Revista n° TST-AIRR-1465/1999-302- 
02-402, em que é agravante COMPANHIA DE SANEAMENTO 
BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP e são agravados 
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JESSÉ JOSÉ DE LIMA, GALVÃO ENGENHARIA LTDA. e COOPERATIVA 
DOS TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA. [...] 

VOTO 

Sensível ao fenômeno da terceirização, a jurisprudência acabou por 
se cristalizar no E.331 do TST, que expressamente reviu o E.256, 
passando a admitir a não formação do vínculo com a tomadora de 
serviços no caso de serviços de conservação e limpeza, bem como a 
de serviços especializados ligados a atividade-meio do empregador, 
desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. 

No caso particular da autora, sequer há corno se entender que o 
trabalho que desenvolvia não está ligado à atividade fim da 
recorrente reclamada, posto que impossível a esta abastecer a 

- cidade com água e esgoto, sem que de forma habitual construa e 

reforma aquedutos e redes de captação de esgoto. 
Acrescente-se que em se beneficiando dos serviços do obreiro, 
ainda que contratado por empresa contratada por outra empresa 
que lhe presta serviços - e aqui chegamos ao requinte da 

quarteirização - permanece a responsabilidade da recorrente, no 
caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador. O fundamento legal para tal consiste exatamente na 
culpa in Vigilancia, uma vez que se a recorrente não tem as cautelas 
devidas, contratando com empresa que escolhe prestadora de 
serviços que não cumpre com as obrigações contratuais perante 
seus empregados, que sequer os registra, deixando-os ao total 
desamparo, empregados estes que em última análise colocam sua 
força de trabalho aos interesses da recorrente, por certo, sendo tal 
caminho aberto à fraude, há que responder na ausência do 
cumprimento das obrigações contratuais trabalhistas por parte da 

empregadora. 
Ainda que alegue contratação regular por licitação pública, para 
excluir a culpa in eiigendo, remanesce a culpa in vigiiando, 
mormente quando a prestadora dos serviços deixa de cumprir 
quaisquer de suas obrigações trabalhistas, em especial pagamento 
de saldo salarial e verbas rescisórias. 

A Lei 8.666/93 mencionada no recurso, com redação da Lei 

9.032/95, e, em especial, o art.71, referente à contratação por 
licitação, não é capaz de afastar a responsabilidade por culpa in 
vigiiando que emerge do Código Civil." (PROCESSO AIRR - 146540- 
42.1999.5.02.0302) 

“Em que pesem as argumentações delineadas pela recorrente, 
analisando os presentes autos, constato que a 1.a Turma deste 
Tribunal, ao apreciar o recurso ordinário interposto pela empresa 
CERON (fls. 298/307), no que diz respeito à responsabilidade do 
tomador de serviço, proferiu entendimento que este deve assumir 
todas as conseqüências pelo inadimplemento das obrigações 
contratuais não satisfeitas pela contratada. Com relação à 

subsidiariedade, o venerando acórdão foi assim ementado: 
TOMADOR DE SERVIÇOS. Conforme infere-se dos termos da 
Súmula 331/T ST, a responsabilidade subsidiária abrange de forma 
ampla o descumprimento das obrigações trabalhistas por parte do 
empregador, devendo o tomador assumir rodas as conseqüências 
pelo inadimplemento da contratada, mesmo porque beneficiou-se 

_ dos serviços do reclamante. A subsidiariedade persiste mesmo nos 
casos de quarteirização. CERON. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 
LICITAÇÃO. Em se tratando de responsabilidade decorrente da 
terceirização ou quarteírização, aplicam-se às sociedades de 
economia mista as mesmas regras referentes aos entes privados." 
(PROCESSO NP TST-AIRR-679/2006-031-14-40.7) 

“Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de 
Instrumento em Recurso de Revista n° TST-AIRR-2.434/2007-006- 
09-402, em que é Agravante DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO 
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ESTADO DO PARANÁ - DETRAN e Agravados FLÁVIO GAIER e 

DIRETA _ CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS DE 

INFORMATICA LTDA. [...] VOTO [...] Sustenta que é indevida a 

responsabilidade subsidiária que lhe foi imposta. Consta do v. 
Acórdão: 'Cabe destacar inicialmente que, ao contrário do alegado 
pelo recorrente, a primeira reclamada (Direta Consultoria Assessoria 
e Serviços de Informática Ltda.) não foi a vencedora da licitação, 
tendo ocorrido, no presente caso, o fenômeno da 'quarteirizaçãoí 
[...] Quanto à responsabilidade, encontra-se paciticado na 
jurisprudência desta Especializada (Súmula 331, IV, do C. TST) o- 
reconhecimento de que o tomador dos serviços é subsidiariamente 
responsável pelas obrigações trabalhistas inadimplidas decorrentes 
do contrato de trabalho havido entre o reclamante e a prestadora. 

Muito embora o vinculo empregatício tenha se dado exclusivamente 
com a prestadora do serviço, nem por isso deixa o tomador de 
responder por eventuais danos causados por aquela ao trabalhador. 
Observe-se que a lei atribui responsabilidade inclusive àquele que 
não praticou diretamente o ato danoso: art. 43, 932 e 942 do 

Código Civil e art. 455 da CLT, por exemplo. 

O fundamento da responsabilidade está na presumida culpa in 
eligendo e in vigilando, que se atribui a quem (tomador) 
indiretamente (por meio do contrato com a prestadora) causou 
prejuizo a terceiro (empregado). Entende-se nesse caso que o 
tomador contratou sem as devidas cautelas ou não fiscalizou 
devidamente o cumprimento de obrigações decorrentes desse 
contrato. Não se questiona da liberdade de contratar, mas como o 
próprio Código Civil (art. 421) dispõe, 'a liberdade de contratar será 
exercida em razão e nos limites da função social do contrato'. [...] 
Não há nessa construção jurisprudencial ofensa ao art. 5°, inc. II, 
da CF/88, tampouco ao art. 265 do Código Civil, segundo o qual a 
solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das 

partes. [...] 
Trata-se de aplicação do art. 927 do Código Civil, não de 
reconhecimento de que o tomador e a prestadora são solidários nas 
obrigações trabalhistas. Depois, o art. 37, § 6°, da CF/88 prevê a 

responsabilidade do Estado pelos danos causados por seus agentes. 
Trata-se de responsabilidade objetiva, conforme a doutrina e 

jurisprudência, tornando desnecessário perqulrir sobre eventual 
culpa in ellgendo ou in vigilando. [...] 
Nesse sentido, basta o inadimplemento das verbas trabalhistas para 
que o ente público seja responsabilizado, tal como previsto na 
Súmula 331, IV, do C. TST. Por conseguinte, não prospera o 
argumento do recorrente de ser indevida a responsabilidade 
subsidiária, diante do contido na cláusula 6a do contrato de 

prestação de serviços firmado pelos reclamados. 

Por tudo isso, tem-se por correta a responsabilização subsidiária do 
DETRAN pelos créditos do reclamante1.'[..._iA Turma decidiu em 
sintonia com a Súmula 331, IV/TST, o que não permite divisar 
ofensa aos dispositivos legais invocados e inviabiliza o seguimento 
do _recurs0, inclusive por dissenso jurisprudencial (Súmula 
333/TST). [...] 
ACORDAM os Ministros da Quinta Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao Agravo de 
Instrumento." (PROCESSO NO TST-AIRR-Z.434/2007-006-09-40.2) 

15 ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

O Supremo Tribunal Federal proferiu decisão pela procedência da Reclamação 
n° 9.016, ajuizada pelo Estado de Rondônia contra decisão do Tribunal Superior de 
Trabalho (TST), que o condenara a pagar as verbas trabalhistas devidas por 
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desta, ou seja, a Administração transfere à empresa especializada, vencedora da 
licitação, o gerenciamento informatizado do fornecimento de combustíveis para 
abastecimento de sua frota, por meio de rede credenciada de postos de 
abastecimento localizados em âmbito estadual, regional ou nacional. Na prática, o 

agente público autorizado efetua o abastecimento de veículo em qualquer dos 
postos credenciados pela empresa gerenciadora, por meio da utilização de um 
cartão magnético, obrigando-se esta última a apresentar relatórios de gastos 
(consumo), preços praticados, identificação do usuário e dos postos de 
combustiveis fornecedores. 

A contratação tradicional, ou seja, de um único posto de combustivel, 
vencedor da licitação, obriga a Administração contratante a efetuar o 
abastecimento de seus veículos no âmbito exclusivo desse estabelecimento. 

O modelo de contratação de empresa gerenciadora possibilita que uma rede 
de postos credenciados em várias localidades atenda à demanda da Administração, 
onde a necessidade surgir, evitando-se o uso de suprimento de fundos, sujeito a 

excessos e impropriedades. 
No campo da economicidade, a contratação de empresa de gerenciamento do 

fornecimento de combustíveis pode ter sua duração estendida para além do 
exercício financeiro, afastando, com isso, a necessidade de realizar-se licitação a 

cada exercício financeiro para aaquisição de combustiveis, segundo a regra do art. 
57, caput, da Lei n° 8.666/93. E que o contrato de gerenciamento, cuja natureza é 

a de prestação de serviços, reitere-se, permite que sua duração ultrapasse o 
exercício financeiro, podendo atingir o limite de 60 (sessenta) meses, desde que 
comprovada a vantagem econômica das possiveis prorrogações. 

O Tribunal de Contas da União anotou, acerca da economicidade gerada na 

contratação de empresa gerenciadora de combustíveis, que: 
[...] o documento elaborado pela Secretaria de Orçamento Federal 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (fls. 304/315, 
v. 1), versando sobre o uso do sistema de gerenciamento de frota 
do DPF no abastecimento de combustíveis - embora de objeto 
diverso ao que ora se analisa (manutenção) -, assinala um potencial' 
de redução de gastos da ordem de R$ 1,76 milhão por ano (grifo 
não consta do original), o que, ao sentir do [...], tornam otimistas 
as expectativas quanto à diminuição de custos pela implementação 
de tal sistema de gerenciamento para manutenção de veículos 
(Acórdão n° 2731/2009, Plenário). 

17 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

0 Tribunal de Contas da União entende admissível a escolha da proposta que 
ofereça a menor taxa de administração, nas licitações cujo objeto seja a 

contratação de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento de 
combustíveis. Assim: 

[...] é adequado o uso do valor da taxa de administração como 
critério de julgamento. Não se trata, aliás, de nenhuma inovação, já 
que tal sistemática tem sido rotineiramente empregada - sem 
qualquer crítica desta Corte sob este aspecto, friso - em licitações 
para contratação de serviços de gerenciamento em que o 
contratado não e o fornecedor direto do bem ou serviço ñnal 

demandado pela administração. 
5. É o caso, por exemplo, dos certames para contratação de serviço 
de fornecimento de passagens aéreas, em que as agências de 
viagens, que não são as fornecedoras do serviço de transporte 
aéreo demandado pelo poder público, são selecionadas corn base no 
valor da taxa de administração que cobram. 
6. O mesmo ocorre corri o fornecimento de combustíveis ou de 
vales-refeições, em que idêntico critério de julgamento é 
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empregado e o entregador final doproduto demandado não é o 

distribuidor de combustíveis ou a empresa de vales, mas o posto de 

gasolina ou o restaurante credenciado em que o abastecimento de 
cada veículo e consumo de cada refeição é feito. (Acórdão n° 
2731/2009, Plenário). 

De acordo com, esse critério de julgamento, vence a licitação a empresa que 
oferece a menor taxa de administração, podendo ser, inclusive, de 0% (zero por 

cento) ou negativa, como admitido no Acórdão n° 552/2008, Plenário, que assim 
assentou - 9.2.1. [...] a apresentação de ofertas de taxas de administração 
negativas ou de valor zero não implica em violação ao disposto no art. 44, § 3°, da 

Lei n° 8.666/93". 
E que, diferentemente da contratação de empresa gerenciadora da 

manutençao preventiva e corretiva de veículos, onde a taxa de administração 
representa um percentual muito pequeno em relação aos custos da execução dos 
serviços (peças e mao de obra) e, portanto, esse criterio de julgamento não se 
traduz em economicidade para a Administração Pública, no gerenciamento de 
combustíveis o produto fornecido é padronizado e não ha' significativa diferença de 
preços entre um posto de fornecimento e outro, não representando a cobrança de 
taxa de administração fator a onerar os custos da contratação. Além disso, os 
preços para as varias espécies de combustiveis são controlados pela Agência 
Nacional do Petróleo (ANP)3, o que faz com que os preços praticados em todo o 

território nacional se aproximem do nivelamento. 
Mas é importante que a Administração Pública efetue pesquisa de mercado 

sobre as taxas cobradas pelas empresas do ramo. E que a cobrança de taxas 
elevadas onera, sim, os custos da contratação, fator bastante para que o 
administrador não opte por esse critério de julgamento de proposta. 

Outro critério usual é o baseado no maior percentual de desconto. Vence a 

licitação a concorrente que oferecer o maior percentual de desconto sobre o preço à 

vista, cobrado na bomba de combustíveis. Dito percentual e' calculado sobre o preço 
final de venda, mesmo sobrevindo redução de preços. 

O instrumento convocatório não deve estipular índice de desconto máximo, o 
que caracterizaria fixação de preço minimo, vedada pelo art. 40, inciso X, da Lei n° 

8.666/93. 
A escolha do critério de julgamento deve conhecer o perfil do consumo de 

combustiveis nos exercícios anteriores, bem assim como operam as empresas 
gerenciadores, entre outros dados peculiares, e desde que o critério tido como o 
mais vantajoso (menor taxa de administração ou maior percentual de desconto) 

não restrinja a competitividade4. 

18 A NATUREZA DO CONTRATO DE GERENCIAMENTO E SUA DURAÇÃO 

3 De acordo com a Lei n” 9.478/97: "Art. 89 A ANP terá como finalidade promover a regulação, a 

contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás 

natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe: l - implementar, em sua esfera de atribuições, a política 
nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis, contida na política energética nacional, nos tennos 
do Capítulo I desta Lei, com ênfase na garantia do suprimento de derivados de petróleo, gás natural e 

seus derivados, e de biocombustíveis, em todo o território nacional, e na proteção dos interesses dos 

consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos? 

4 O Tribunal de Contas da União registrou, no Acórdão n° 2731/2009, Plenário, “a 'Ticket como a maior 
empresa do ramo de gestão de abastecimento de combustivel, abarcando 60% do mercado, contra 14% 

da Embratec, 15% da CFT, 5% da Nutricasch etc (fl. 275). Diante desses dados, pode-se inferir a baixa 

concorrência do mercado em âmbito nacional." 
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Não se suscitou dúvida, até aqui, quanto à natureza jurídica do contrato 
i celebrado entre a Administração e a empresa gerenciadora dos serviços sob foco. E 

a de contrato administrativo, sujeito aos princípios e normas da Lei Geral de 
Licitações. A incidência do regime da Lei n° 8.666/93, entretanto, acarreta não 

poucas indagações. 
Uma delas: pode a Administração Iicitadora estabelecer no instrumento 

convocatório a vigência do contrato pelo prazo de 12 meses, prorrogáveis até o 
limite de 60 meses (art. 57, II, da Lei n° 8.666/93), na contratação de empresa 
gerenciadora do fornecimento de combustiveis ou da manutenção preventiva e 

corretiva de veiculos? 
O caput do artigo acima citado estabelece, como regra, que a duração dos 

contratos regidos pela Lei n° 8.666/93 fique adstrita à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários, ou seja, até o final do exercício financeiro (31 de dezembro 
do ano em que foi celebrado o contrato). 0 mesmo dispositivo também prevê três 
exceções à regra, entre as quais a de que contratos cujo objeto seja a prestação de 
serviços contínuos (inciso II) tenham a sua duração estendida até o exercício 
seguinte, admitindo-se a prorrogação por iguais e sucessivos períodos, desde que 
demonstrada a vantagem para a Administração e limitada a duração ao máximo de 

60 meses. 
Resta saber se ditos contratos podem ser classificados como de prestação de 

serviços contínuos, para o efeito de se enquadrarem na exceção do art. 57, II. 
Tanto no gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva de veículos 

como no gerenciamento do fornecimento de combustíveis - embora este constitua 
obrigação de dar, e, não, propriamente, obrigação de fazer, que tipifica a prestação 
de serviços -, o objeto da contratação administrativa é a gerência de um modo 
peculiar de obter aqueles bens e serviços. A execução do serviço de manutenção ou 
a execução do fornecimento do combustivel não são o objeto da contratação, pela 
singela razão de que não são o objeto social da empresa gerenciadora. Esta não faz 
a manutenção, nem fornece o combustivel; cumpre-lhe gerenciar a execução da 
manutenção ou gerenciar o fornecimento do combustível. A contratação é de um 
sistema de gestão, portanto, de uma atividade destinada a obter determinada 
utilidade de interesse para a Administração Pública, que o art. 6°, II, da Lei n° 
8.666/93 define expressamente como serviço. 

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ao responder a 
consulta formulada pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do 
Sul - FAMURS, acerca da contratação de empresa de gerenciamento do 
fornecimento de combustiveis por meio da utilização de cartão magnético, analisou 
a questão da natureza dessa contratação. 

Assentou que o critério a ser utilizado para essa definição deva basear~se na 
atividade preponderante ou essencial da prestação contratada, no caso, o objeto 
pretendido compreende as atividades próprias do cartão combustível, com destaque 
para a gestão e o controle do abastecimento da frota, encargos estes que seriam 
de responsabilidade da empresa gerenciadora. A atividade preponderante, de 
acordo com a Corte de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, é a prestação de 
uma determinada utilidade para a Administração, ou seja, prestação de serviços. 

Reproduz-se, a seguir, o texto do Parecer n° 10/2009, da Auditoria do 
TCE/RS, acolhido pelo Tribunal Pleno em sessão de 27.05.09: 

Encaminha o Senhor Conselheiro CEZAR MIOLA o processo 
referente à Consulta formulada pela Federação das Associações de 
Municípios do Rio Grande do Sul - FAMURS, com o seguinte 
conteúdo: 
“a) Se forem utilizar o Cartão Combustível devem licitar o 
combustivel separadamente, considerando que as instituições 
financeiras não o vendem, ou não há .necessidade de assim 

procederem? 
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b) Se a licitação for separada, pode o Municipio exigir que o posto 
seja credenciado da instituição com a qual a Administração 
contratou o cartão combustivel? Esta condição não limita, direciona 
ou restringe a competição? 
c) Se não houver necessidade de licitação para o combustível, como 
proceder na contratação do cartão combustivel para a definição do 
valor unitário e total, quantitativos e indicação dos postos de 
combustíveis? 

d) Podem celebrar contrato sem licitação para esta finalidade com 
instituições financeiras oficiais, tais como BANRISUL e Caixa 
Federal? 

e) Se houver necessidade de licitação para o cartão combustível, a 

modalidade mais adequada será o pregão? 

f) Quais os elementos essenciais a serem contemplados no edital 
para que se evitem problemas com a licitação e a contratação dele 
decorrente?'. 
Estas questões foram enfrentadas pela Consultoria Técnica do 

Tribunal, que ofereceu, na Informação n° 009/2009, de autoria dos 
Auditores Públicos Externos JOSE ALAOR SILVEIRA e SANDRO 

CORREIA DE BORBA, suas conclusões nestes termos: 

a) visualizada de forma estrita, a hipótese trazida na consulta 
encontra na doutrina colacionada, que utiliza "a aplicação de critério 
baseado na natureza da atividade preponderante ou essencial da 
prestação contratada", para definição do real interesse do 
contratante, sustentação para caracterizar-se o objeto da licitação 
como serviço (sistema de cartão combustível); no caso, o objeto 
pretendido compreende as atividades próprias do cartão 
combustível, com destaque à gestão e controle do abastecimento da 
frota, encargos estes de responsabilidade da administradora do 
cartão; ' 

b) se juridicamente possivel alcançar conclusão no sentido da 
caracterização do cartão combustível como contrato de prestação de 
serviços, em face das atividades típicas do citado cartão, não menos 
importante se afigura destacar que as ações desenvolvidas pelo 
contratado, em especial, gestão e controle do abastecimento da 
frota, não afastam a responsabilidade da Administração, 
exemplificativamente, no que se refere aos necessários atos 
tendentes à liquidação da despesa pública, momento em que, 
inclusive, deverá aferir a correção dos valores praticados pelo 
combustivel que tiver sido consumido em determinado periodo; 
c) o sistema de cartão combustivel, em razão de suas 

i peculiaridades, dentre as quais o convênio mantido com os postos 
de combustivel, não se compatibiliza com a licitação do combustível 

separado; 
d) o conjunto de todas as peculiaridades de que se reveste o 
sistema de cartão combustível, não permite antecipar conclusão no 
sentido de que, em licitação que possua como objeto a contratação 
do citado cartão, estar-se-ia não observando o princípio da 

economicidade; 
e) mesmo na hipótese de ser promovida licitação para a compra 
(fornecimento) de combustivel apenas (obrigação de dar), a 
exigência de comprovação de credenciamento prévio não seria 
lícita, pois representaria restrição indevida à competitividade no 
certame, bem como ofensa ao princípio da isonomia (artigo 3° da 

Lei Federal n° 85661993); 
f) a Administração tem o dever legal de definir quantitativos, assim 
como preços unitários e totais dos materiais e serviços que 
contratar (artigos 7°, § 2°, 11, e 5g 4° e 6°, e 55, I, da Le¡ Federal 
n° 8.666/1993). Mesmo na hipótese de contratação de serviços de 

cartão combustivel, em que não seria possível estabelecer, com 
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precisão, as quantidades e os valores a serem despendidos, a 

Administração deveria realizar uma estimativa, com base no 
consumo provável, e estipular um valor anual, desdobrando em 
combustível (quantidades em litros, considerando o total de veículos 
da frota) e serviços de gerenciamento (valores relativos à taxa de 

administração); 
g) é lícito exigir que as empresas interessadas na prestação de 
serviços de cartão combustivel comprovem possuir um número 
minimo de postos habilitados para o abastecimento de frota, em 
determinadas áreas geográficas, tendo em vista tal exigência 
revelar-se indispensável para o específico objeto do contrato, não 
significando, em tese, afronta ao princípio da competitividade (art. 
3°, § 1°, I, da Lei Federal n° 8.666/1993); 
h) os elementos essenciais a serem contemplados no edital de 
licitação de cartão combustivel seriam, conforme o caso, aqueles 
prescritos, em especial, no artigo 40 e incisos da Lei Federal n° 
8.666/1993, sem prejuizo de todas as demais indicações especificas 
ou peculiares da licitação; 

i) ressalvado o exame do caso concreto, a contratação de serviços 
de cartão combustível, em princípio, não caracterizaria objeto que 
se marcasse como possível de ser contratado sem licitação, tendo 
em vista não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de dispensa 
previstas no artigo 24 da Lei, bem como em face da ausência de 
peculiaridade que autorizasse a inexigibilidade por inviabilidade de 
competição, nos termos do artigo 25 do mesmo Diploma Legal; 

j) não existiria óbice em se licitarem os serviços de cartão 
combustivel por pregão, uma vez que tais serviços, em tese, 
enquadram-se no conceito de serviço comum a que alude a Lei 

Federal n° 10.520/2002 (artigo 1°, parágrafo único); 

k) em determinadas situações, poderá não se justificar o 

pagamento de uma prestação de serviços de tal natureza. 
Lembramos que, além do pagamento pelo consumo efetivo de 
combustível em determinado periodo (a título de reembolso), 
poderá haver a cobrança de uma taxa de administração pelos 
serviços prestados; dai caber a cada instituição analisar e decidir de 
acordo com a sua realidade, sempre considerando o conjunto de 

regras e princípios aplicáveis à espécie. ' 

Enviado o processo a esta Auditoria, foi, em 28-04-2009, distribuído 
a este Auditor Substituto de Conselheiro. 

É o relatório. 

Os aspectos fundamentais da Consulta foram adequadamente 
examinados pela Consultoria Técnica. Podem ser endossadas, sem 
qualquer restrição, as conclusões constantes dos itens 'c' a 'j', da 

manifestação de fls. 8/34, constante no processo. 
Todavia, é imperativo que se faça uma ressalva quanto à natureza 
do contrato em tela, identificado pela Informação n° 009/2009 
como sendo o de “prestação de serviços', pelo elemento da 
preponderância, embora se reconheça, também, a presença de 
elementos de uma relação de 'compra e venda', no caso, dos 
combustíveis. 
Ocorre que, na medida em que o certame a ser realizado travar-se- 
á em torno da proposta mais vantajosa para Administração Pública 
no que tange à 'taxa de administração' a ser cobrada pela 
contratada, não se pode perder de vista a hipótese da referida taxa 
ser inexistente, como, ocasionalmente, já se pode observar (veja- 
se, por exemplo, a 'ata do pregão n° TCMRJ n° 023/2005', no site 
do Tribunal de Contas do Municipio do Rio de Janeiro). 

É que a cobrança de referida 'taxa de administração' não é 
elemento essencial do contrato para o fornecimento do cartão 
combustivel, o que demanda se cogitar de como proceder a 
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caracterização da 'prestação de serviços', já que este contrato, nos 
termos do Artigo 594 do Código Civil, exige a “retribuiçãd como um 
de seus elementos essenciais (dito de outra forma, é contrato 
essencialmente oneroso). 

Ora, se inexistente a 'taxa de administração' em benefício da 
contratada, onde estará a “retribuição'? Na transferência 
(temporária, caracterizando uma cessão de direitos) da 
exclusividade de que desfrutará a contratada em viabilizar, através 
de sua rede conveniada, o fornecimento de combustíveis à 

Administração Pública. Esta exclusividade é um bem intangível, 
pertencente à Administração Pública, que será transferido à 

contratada, podendo ou não ser acompanhado do pagamento de 
'taxa de administração'. E este ativo que oportunizará, 
eventualmente, que a “prestadora de serviços' (para a 

Administração Pública) obtenha sua 'retribuição' por via indireta, no 
contrato que manterá com sua rede conveniada. 

Vale destacar, ainda mais uma vez, o que constou no item “b' da 
manifestação da Consultoria Técnica, no sentido de que 'as ações 
desenvolvidas pelo contratado, em especial, gestão e controle do 

A abastecimento da frota, não afastam a responsabilidade da 
Administração, exemplificativamente, no que se refere aos 
necessários atos tendentes à liquidação da despesa pública, 
momento em que, inclusive, devera' aferir a correção dos valores 
praticados pelo combustível que tiver sido consumido em 

_determinado período'. A 'retribuição' da prestadora de serviços, 
mesmo se não for feita diretamente através da “taxa de 

administração', por óbvio não poderá resultar em sobrepreço dos 
combustíveis, em relação ao que é praticado pelo mercado, pois 
este mecanismo 'indireto', na medida em que resultaria em ônus 

para a Administração Pública, conflita com os principios 
constitucionais da eficiência (Constituição Federal, Artigo 37, caput) 
e da economicidade (Constituição do Estado, Artigo 19, caput). 

Daí porque, na relação atípica que se formará, verdadeiro contrato 
misto, além da presença dos elementos da prestação de serviços 
(que permanece como preponderante, para os fins já identificados 
na Informação n° 009/2009), e da compra e venda, também o da 
cessão de direitos de exclusividade devem ser considerados, 
aplicando-se, no demais, as bem lançadas conclusões da 
Informação n° 009/2009, da Consultoria Técnica, que poderá ser 
encaminhada ao Consulente, juntamente com este Parecer, como a 

'_ contribuição desta Corte. 
Extra¡-se que a natureza da contratação de empresa especializada no 

gerenciamento de combustíveis ou no de manutenção preventiva e corretiva de 
veículos é a de prestação de serviços. Reconhece-se a presença de elementos da 
compra e venda e da cessão de direitos, todavia de teor acessório ou subsidiário. 

Para que seja possível o enquadramento dessa contratação na exceção do art. 
57, II, da Lei n° 8.666/93 é preciso definir, ainda, se se trata de serviço contínuo. 

Para o Tribunal de Contas da União, "o que caracteriza o caráter continuo de 
um determinado serviço é sua essenciaiidade para assegurar a integridade do 
patrimônio público de forma rotineira e permanente ou para manter o 
funcionamento das atividades ñnaiisticas do ente administrativo, de modo que sua 
interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o 
cumprimento da missão institucional" (Acórdão n° 132/2008, Segunda Câmara, 
Rel. Min. Aroldo Cedraz. Processo TC 010020/2003-1, DOU de 15/02/08). 

Tanto a manutenção preventiva e corretiva de veículos como o fornecimento 
de combustíveis são essenciais para o funcionamento de atividades administrativas, 
razão pela qual o gerenciamento de tais aquisições não pode sofrer solução de 
continuidade, sob pena de paralisação de funções de permanente interesse público. 
Resulta a possibilidade jurídica de aplicar-se o disposto no art. 57, II, da Lei n° 
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8.666/93 a esses contratos, desde que, insista-se, a Administração contratante 
demonstre a vantagem econômica da prorrogação. 
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19 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GERENCIADORA POR MEIO oo sIsTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) 

O SRP caracteriza-se como um conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos à prestação de serviços e ao fornecimento de bens, corn 
vistas a contratações futuras, que poderão, ou não, ocorrer. A indisponibilidade de 
dotação orçamentária autoriza que a Administração constitua o registro de preços, 
deixando a proposta mais vantajosa previamente selecionada, no aguardo da 
liberação de recursos orçamentários ou financeiros para efetivar a contratação. E o 
licitante registrado tem a expectativa de direito de contratar com a Administração, 
dentro do prazo de validade da ata resultante da licitação formadora do SRP. 

O SRP, no âmbito da Administração federal direta, autárquica e fundacional, 
fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União, é regulamentado pelo 
Decreto n° 3.931/01, o qual prevê a realização da licitação para a formação do 
registro de preços, tanto para futura aquisição de bens quanto de serviços. 
Recordem-se suas regras nucleares: 

“Ai-t. 1P As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando 
efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, no âmbito da 
Administração Federal direta, autárquica e fundacional, fundos 
especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e 
demais entidades controladas, direta ou indiretamente pela União, 
obedecerão ao disposto neste Decreto. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as 
seguintes definições: 

I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de 
procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação 
de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; [...] 
Art. 2P Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes 
hipóteses: 
I- quando, pelas caracteristicas do bem ou serviço, ' houver 
necessidade de contratações freqüentes; 

II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão 
de entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à 

Administração para o desempenho de suas atribuições; 

III n- quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação 
de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a 
programas de governo; [...] 
Parágrafo único. Poderá ser realizado registro de preços para 
contratação de bens e serviços de informática, obedecida a 
legislação vigente, desde que devidamente justificada e 
caracterizada a vantagem econômica. [...] 
Art. 3° [...] 
§ 4° Cabe ao órgão participante indicar o gestor do contrato, ao 
qual, além das atribuições previstas no art. 67 da Lei n° 8.666, de 

1993, compete: [...] 
IV- informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a 

recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em 
edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências 
relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e 
a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou 

prestação de serviços. [...] 
Art. 5° A Administração, quando da aquisição de bens ou 
contratação de serviços, poderá subdividir a quantidade total do 
item em lotes, sempre que comprovado técnica e economicamente 
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viável, de forma a possibilitar maior competitividade, observado, 
neste caso, dentre outros, a quantidade mínima, o prazo e o local 
de entrega ou de prestação dos serviços. 

Parágrafo único. No caso de serviços, a subdivisão se dará em 
função da unidade de medida adotada para aferição dos produtos e 

resultados esperados, e será observada a demanda específica de 
cada órgão ou entidade participante do certame. Nestes casos, 
deverá ser evitada a contratação, num mesmo órgão e entidade, de 
mais de uma empresa para a execução de um mesmo serviço em 
uma mesma localidade, com vistas a assegurar a responsabilidade 
contratual e o principio da padronização. [...] 
Art. 99 0 edital de licitação para registro de preços contemplará, no 
mínimo: . 

I- a especificação/descrição do objeto, explicitando o conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para a caracterização do bem ou serviço, inclusive 
definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas; 
[m] 
V - as condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de 
pagamento e, complementarmente, nos casos de serviços, quando 
cabíveis, a freqüência, periodicidade, caracteristicas do pessoal, 
materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, 
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e 
controles a serem adotados; [...] 

VIII - os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e as 
respectivas minutas de contratos, no caso de prestação de serviços; 
[---] 
§ 2D Quando o edital prever o fornecimento de bens ou prestação 
de serviços em locais diferentes, é facultada a exigência de 
apresentação de proposta diferenciada por região, de modo que aos 
preços sejam acrescidos os respectivos custos, variáveis por região. 
E---l 

Art. 12. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, 
obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 
1993. 

§ 19 O preço registrado podera' ser revisto em decorrência de 
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que 
eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos 
fornecedores." 

Sendo a natureza da contratação de empresa de gerenciamento do 
fornecimento de combustiveis ou de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
a de prestação de serviços, como retro exposto, é induvidoso que a Administração 
pode realizar a licitação para a formação de registro de preços relativo a esse 
objeto, inclusive na modalidade pregão, ao que exsurge da Lei n° 10.520/02, art. 
11 - "As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo sistema 
de registro de preços previsto no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico." 

À Administração, durante o prazo de vigência da ata de registro de preços, 
poderá assinar o contrato com a empresa gerenciadora da manutenção preventiva 
e corretiva de veículoou do fornecimento de combustiveis registrada, cuja duração 
obedecerá ao disposto no art. 57, II, da Lei n° 8.666/93, conforme autorizado pelo 
Decreto n° 3.931/01 ("Art 40 O prazo de validade da Ata de Registro de Preço não 
poderá_ ser superior a um ano, computadas neste as eventuais prorrogações. 
§ 1° Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as disposições 
contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecido o 

disposto no art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993."). 
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2o CONCLUSÃO 

apoio, cuja amplitude, geograficamente espraiada, mobilizaria estruturas e meios, 
com maior custo e menor eficiência, se exercitados pelos quadros próprios e 
gerências diretas da Administração Pública. 

Seriam exemplos desses serviços aqueles cuja execução demanda a 

existência de múltiplos prestadores e/ou fornecedores, preferencialmente 
organizados em rede, sob gestão e controle informatizados, de que podem ser 
exemplos, entre outros, os serviços de manutenção de frota e fornecimento de 
combustiveis a veículos do serviço público - tema do presente estudo -; de 
manutenção e conservação predial ou de limpeza de instalações, bem como de 

O desenvolvimento e o aperfeiçoamento de sistemas de gerenciamento que 
utilizam recurso-s de tecnologia da informação é a marca da economia 
contemporânea, que deve atender a massa de consumidores em escala geométrica, 
perfil idêntico ao de certos segmentos da Administração Pública. 

A decisão de substituir a contratação tradicional de um dado objeto por 
modelo inovador há que ser analisada sob a ótica da melhor relação custo-beneficio 
que dele seja possível extrair-se, nos limites da ordem jurídico-administrativa, a 
seu turno em permanente evolução. 

contrato, o pleno atendimento do interesse público decorrente da contratação, 
entre tantas outras peculiaridades, antes de decidir-se pela substituição, motivada, 
de um modelo de gestão por outro, ou seja, passar da “terceirização" a 

"quarteirização" na gestão de atividades de apoio. Oportunidade impar para 
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reconhecer-se ao disposto no art. 12 da Lei n° 8.666/93 a importância que até aqui 
hão lhe tem sido dada com a ênfase necessária. 

Planejamento da contratação, quantificação das necessidades, racionalização 
de meios, pesquisa de mercado, análise de custos, observância da regra da 
licitação e efetiva fiscalização do contrato são inseparáveis de toda a atividade 
contratual da Administração Pública e se constituem em ações mínimas do 
compromisso com resultados. 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

I epiumhLcom. rwww.saaepiumhi.com.br CNPJ: 23. . 16/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Pra a ca Soares. 211 - 37925-000 PIUMHU - Telefax 37-3371-1332 

icitacoes@saa 

O CONSULTA A0 ÓRGÃO GERENCIADOR PARA 

MANIFESTAR SOBRE A POSSIBILIDADE DA 
ADESÃO E RESPECTIVO DEFERIMENTO, nos 

termos do §1° do art. 22 do Decreto Federal n. 
7.892/2013. 



ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2017 

Assunto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2017 

De: María Das Graças <|icitacoes@saaepi_umhi.com.br> 
Data: 02/08/2017 15:13 ' 

Para: CODANORTE Licitações <lícitacoescodanorte@gmail.com> 

A 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE 

MINAS - CODANORTE 

Encaminhamos em anexo Ofício 136/2017 de pedido de Adesão a Ata de Registro de 
Preços 082/2017 referente ao Pregão Presencial por Registro de Precos n9 002/2017 

para sua apreciação e providências. 

Na oportunidade solicitamos um retorno dentro da maior brevidade possivel. 

Atenciosamente, 

o Maria das Gracas Ferreira Barros Goulart 

Presidente da CPL 

M-Anexos 

ADESAO ATA REGISTRO 02 2017.pdf 1,7MB 

Ide 1 02/08/2017 15:14 



SAAE/lia  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

iicitacoes@saaepiun1hi.com.br CNPJ: 23.782.816/000i i0 
Autarquia Pliunicipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-090 PEUMl-ll/MG - Telefax 37-3371-1332 

Adesão à Ata de Registro de Preços 002/2017 
Pregão Presencial por Registro de Preços N.°002/2017 

Ofício n° 136/2017 Piumhi, 01 de agosto de 2017 

Ao Senhor 
João Manoel Ribeiro 
Presidente do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental 
Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE 
Rua Dr. Santos, n° 362, Sala 503, Edifício Herlindo Silveira - Centro. 
Montes Claros - MG. 

OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação 
de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e 
corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com 
implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão de frota, 
por meio de internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, mediante a 
utilização de sistema informatizado e de recursos tecnológicos para atender a frota 
automotiva dos municípios consorciados ao Consórcio Intermunicipal para o 
Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE. 

Prezado Senhor, 

Com amparo no art. 22°, § 1°, do Decreto n° 7892, de 23 de Janeiro de 2013, 
consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão à Ata de Registro de 
Preços referente ao processo n° 002/2017 Modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
POR REGISTRO DE PREÇOS n° 002/2017, realizada por este Consórcio, através 
da Comissão de Licitação, observando taxa de administração de 3°/o(três por cento). 

Apresentamos anexa a relação de veículos, indicando marca, modelo e ano 
dos mesmos além da indicação de quantidades solicitadas a título de adesão, 
conforme PROCESSO n° 002/2017 Modalidade PREGÃO PRESENCIAL POR 

REGISTRO DE PREÇOS n° 002/2017. 

VALOR TOTAL: R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais) 

Atenciosamente, 

l/h 
Eng° Odéóio da Silva Melo 
Diretor Executivo do SAAE 



 
licit m.br iumhí 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG 
Teiefax 37-3371-1332 

es sa CNPJ: 23.782.816/0001-10 

CUSTOS ESTIMADOS PARA PEÇAS E MAO DE OBRA PARA 
PERIODO DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
002/2017 QUE ENCERRA EM 27/03/2018. 

Valor da de Valor total estimado para 
fornecimento parcelado de peças 
automotivas originais novas 
primeiro uso necessárias para 
manutenção cia frota de veícuios da 
autarquia SAAE Piumhi-MG Peças 

prestação 
serviços de manutenção 
geral preventiva e corretiva 
da frota de veículos do SAAE 
de Piumh-MG 

R$ 80.000,00 R$ 60.000,00 

VALOR TOTAL: R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais) 



 à 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

ligigcoes@sagepigmhi.cnm.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 »- 37925-000 PIUMI-iI/MG 

Telefax 37-3371-1332 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS/MOTOS 

VEÍCULOS MARCA FORD- LINHA PESADA 
ITEM PLACA VEÍCULO ANo 

1 GNA_6291 Caminhao/aaberta diese! Ford/F4000, 03,S0t/089cv D2 portas, 03 1989 
passageiros 

_ Caminhão/C aberta, diesel, Ford/F4000 Cioato Steel, 03,90T/141CV, 
2 HMN 0128 04 portas, cabine dupla, 05 passageiros, direção hidráulica 2003 

Caminhão¡ C aberta, diesel, Ford/FBSO CD, 01,82T/20CV, ar 
3 HLF1776 condicionado, 04 portas, cabine dupla, direção hidráulica, 05 2009 

passageiros 
_ Caminhão [basculante Ford Cargo 1519 B, diesel o9,33T/189CV, 02 

4 HMF 7500 portas, 03 passageiro, direção hidráulica 2013 

5 PXF-7018 Caminhão/ c aberta, diesel F4000, O4 portas, direção hidráulica 2015 

EQUIPAMENTO MARCA FIATALLIS - LINHA PESADA 
ITEM PLACA RETORESCAVADEIRA ANO 

1 - Retroescavadeira FIATALLIS, modelo FB-80.4 4x4 2005 
2 - Retroescavadeira NEW HOLLAND, modelo B110 2016 

VEÍCULOS MARCA VOLKSWAGEN - LINHA LEVE 
ITEM PLACA VEICULO ANO 

caminhonete Volkswagen Amarok Highline CD2.o 16v TDI 4 x 4, 
1 0PB-5693 01,01T/180CV, Flex, 05 passageiros, direção hidráulica, ar 2012 

condicionado 

2 PUT-8500 VW Saveiro Trendline 1.6 t.FIex 8V CE 2015 

VEÍCULOS MARCA FIAT - LINHA LEVE 
ITEM PLACA VEICULO ANO 

Caminhonete Fiat Strada Adventure 1.8/1.8 Iocker flex CD, 
1 "E2777 00,65T/114CV, 02 portas, 04 passageiros, direção hidáulica 2010 

Caminhonete Fiat Strada Adventure 1.8/1.8 Iocker flex CD, 
2 "M2778 0O,65T/114CV, 02 portas, 04 passageiros, direção hidáulica 2010 

MOTOCICLETAS MARCA HONDA 
ITEM PLACA MOTOCILCETAS ANO 

1 HLV-O12S Motocicleta Honda /NXRISO BROS ESD, gasolina, 02 L/149CC 2009 
2 HLV-0129 Motocicleta Honda /NXR150 BROS ESD, gasolina, 02 L/149CC 2009 
3 HLV-0l30 Motocicleta Honda /NXRISO BROS ESD, gasolina, 02 L/149CC 2009 
4 PVW-9646 Motocicleta Honda /NXR160 BROS ESD, gasolina, 02 L/149CC 2015 



Qfício Deferido - CODANORTE 

ldel 

Assunto: Ofício Deferido - CODANORTE _ 

De: CODANORTE Licitações <|icitacoesc0danorte@gmail.com> 
Data: 10/08/2017 11:02 
Para: Iicitacoes@va|ecard.c0m.br 

Bom dia, segue anexo oficio deferido. 

Att 

Equipe de Licitação CODANORTE. 

Livre de vírus.  
1 Anexos: 

SAAE Piumhi.pdf 928KB 

minuta de contrato 022017.docx 34,3KB 

10/08/2017 14:02 



 
Servnço Autônomo de Água e Esgoto 

l¡citarncsízfsanegarantiri com tir CN P3 23 782 8161000110 
Àularqtita Bauman-a! (Lei 1035/90) Praça¡ ?Kern Soares. 2K! -379254100 Pll?\*lili¡\1(; - Telefax 3743714332 

Adesão à Ata de Registro de Preços 00212017 
Pregão Presencial por Registro de Preços N °002f2017 

Oflctü n° 136/2017 Piumhi, 01 de agosto de 2017 

Ao Senhor 
João Manoel Rabetro Presldente do Consórcio tntermunicapal para o Desenvolvimento Ambiental 

Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE 
Rua Dr Santos. n” 362. Saia 503, Edificso Herlindo Sulveira - Centro 

Montes Claros ›- MG 

OBJETO Registro de Preços para eventua¡ contratação de empresa para prestação 
de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e 
corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com 
impiantação e operação de sistema :nformatnzado e integrado para gestão de frota, 
por meio de Internet, atraves de rede de estabetecumentos credenciados. medaante a 
utzhzação de slstema znformatizado e de recursos tecnológicos para atender a frota 
automotava dos municípios consorciados ao COBSÓFCiO lntermunscrpal para o 
Desenvolvimento Ambaental Sustentável do Norte de Mtnas - CODANORTE 

Prezado Senhor, 
Com amparo no art 22°. § 1°, do Decreto n** 7892, de 23 de Janeiro de 2013. 

consulte Vossa Senhona sobre a possrbatldade de adesão à Ata de Registro de 
Preços referente ao processo n" 00212017 Modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
POR REGESTRO DE PREÇOS n° 00212017. realizada por este Consorcio, atraves 
da Comissão de Licitação, observando taxa de administração de 3°/o(trés por cento) 

Apresentamos anexa a retação de veiculos, indicando marca, modelo e ano 
dos mesmos aiem da indicação de quantidades solicitadas a tituto de adesão, 
conforme PROCESSO n” 002/2017 Modalidade PREGÃO PRESENCiAL POR 

REGESTRO DE PREÇOS n° 002i2017 

VALOR TOTAL R$ 140 000,00 (Cento e quarenta mi! reais) 

Atenciosamente, NBA) __ 
r" 33.** 

r L M¡ - 

Eng** Odecño da Silva Melo   
Diretor Executivo do SAAE  ç_     à wãgtüê 

1 üqrpüküãüguâíí 

@gm @C09 3 se M” 



 
Serwça ñutõnamo de 

Autarquia Munàctpai (Lei 1035190) Praça Zeca 
Teíefax 37-337 

CUSTOS ESTIMADOS PARA 
PERIODO DA VIGÊNCIA DA 

Água e Esgoto 
CNPJ' 23 782 5161000140 

Soares, 2X1 ~ 37925-050 PIUMHI/MG 
1-1332 

PEÇAS E MÃO DE asma PARÁ¡ 
ATA os nscxsmo DE PREÇOS 

002/2017 QUE ENCERRA EM 27/03/2018. 

[Valor tata¡ estimado para 
;fornecamento parcelado de peças  autometwas orsgmaas novas  prnmelro uso necessáraas para 
E manutenção da frota de veícuios da 

autarqusa SAAE PtumhI-MG Peças 

Vaior da prestação de 
serviços de manutenção 
geral preventiva e corretzva 
da frota de veículos do SAAE 

de Ptumh-MG 

P L R$ 80.000,00 R$ 60.000,00 

VALOR TOTAL: RS 140.000,00 (Ce nto e quarenta mil reais) 



 
Servnçe Autônomo e Água e Esgoto  CNPJ 13 731 BIGfBDOI-IO Autarquna Munncipal (Lei 1035196) Praça zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUHHUHG 

Telefax 37-337 1-1332 

RELAÇÃO a: VEÍCULOSIMÁQUINAS/ MOTOS 

:Q VEÍCULOS MARCÁ FORD- LINHA pesava 
E_ _M5191 PLACA VEÍCULO ANO 

. Cammhão/c aberta deeseã Ford/Ftlüoo, 03,S0t¡'089cv U2 portas, 03  iu” = ÉNA 6291 passagewos › 1 989 
ã  _ Camnnhãcjc aberta, diesel, Ford/Fnwüo Cioato Steel, ULSGT/Mlcv, 
= 2T __  HMÊMÇE 28 04 portas, cabana dupia, DS passageiros, dWEÇãG 'hidráuiica 2093 

Caminhão¡ C aberta, (messi, Fordfí-ÉSO CD, ULSZTJZOCV. ar 

 

 

3 HLFIWB ccncecsonado, G4 portas, cabme dupâa, duração hidraulica, 05 2009 

'_____ DõSSEIQEIfOS __________  _ . Caminhão /bascutante Ford Cargo 1519 B. dieseí OQJBTIISQCV. 02   ..W HMF ?ÊÉÍÍMWo4.99535_..9,329§§â9süsà_9.=:ecão hldréulica 2°”  5 PXF-7D18 Cammhão/ c aberta, duesel F4000, 04 portas, direção hidráulica 2015 

 :gàfçííííléííüthffõ MAíi" A #ímuaiíxs - LINHA PESADA ITEM  PLÁCÀ 'g RETORESCAVADEIRA ANO ..  - í_ Retroescavadelra rmmms. modem Fra-so 4 4x4 :nos 
à_ _L_ í __ ~   Retrcescavadesra NEW HOLLAND. modelo 3110 2016 

yEícuLos MARCA VOLKSWAGEN - LINHA LEVE_ 
ã _VETEM PLACA VEICULO ANOH_ 

Cammhonete Volkswagen Amarok Highline C020 16v TD¡ 4 x 4, 
1 0PB~S6ã3 OLGITHLBOCV, Flex, 05 passageiros, direção hidráuiica, ar 2012 

.  condicionado 
'à PUT 8500 VW Saveiro Trendime 1 6 t Flex 8V CE 2015 

___________w_________~___yg_í_<;#q_¡__.os MARÕÃMFIAT «- LINHA LEVE PLACA VEÍCULO ANO  
1  HLFZJ?? 

_Ílcamanhonete Fiat Strada Adventure 1 811 8 !cocker flex CD, 2010  o  nü,65T!114CV,02 portas, 04 oassageirosLdà ão hidáut§_ç:_g____~______w___  
í_ ã E caminhonete Fiat Strada Adventure 1 8/1 B iocker fiex CD, 

à __ 3   _fLFzíÍg  ooxssTnmcv, 02 portas, 04 passagçâros, direção hudáuiica 2°” 

MOT AS 
ITEM PLACA MOT 

V 
12 50 

29 
HLV 1 NXR 

- XR 



V ~:~°“°ms\ 'x 
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g9» @e \-  
_ icitacoes@saaepiumhimombrwwwsaaepiumhi.com.br CNPJ: 23.7 . 610001 

ia uni ei 5/90) Praça Ze Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIM - Telefax - 371-1332 

CONSULTA AO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA 
CODANORTE SOBRE A OPÇÃO PELA 

ACEITAÇÃO ou NÃO DO FORNECIMENTO 
DECORRENTE DE ADESÃO E RESPECTIVA 

ACEITAÇÃO, nos termos do §2° do art. 22 do 
Decreto Federal n_. 7.892/2013, acompanhada 

da documentação referente à habilitação 
iq jurídica, regularidade fiscal e qualificação 
u econômico-financeira. 

ai) 1 



REFERENTE ADESÃO A-ATA REGISTRO PREÇQS 02/2017 DA C... 

“ Assunto: REFERENTE ADESÃO A ATA REGISTRO PREÇOS 02/2017 DA CODANORTE 

De: María Das Graças <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 
Data: 16/08/2017 14:20 

Para: davi.§iIva@va|ecard.com.br 

A 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 

Éegue anexp oficio para sua apreciação e providências. 

Atenciogaménta, 

Maria das Graças 

Licitações e Contratos 

/*N 37-3371-1332 ou 37 -9951-9754 

-Anexos 

OFIC|O 150 2017.pdf 13MB 

¡ 1 de 1 16/08/2017 14:21 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

. licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PlUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

Adesão à Ata de Registro de Preços 00212017 
Pregão Presencial por Registro de Preços N.°002I2017 

Ofício n° 150I2017 Piumhi,17 de agosto de 2017 

Ao Senhor _ I 
GILBERTO ANTONIO ROCHA JUNIOR 
SUPERVISOR DE MERCADO PUBLICO DA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 
Rua Machado de Assis n° 504 - Centro - Uberlândia - MG 

OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação 
de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e 
corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com 
implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão de frota, 
por meio de internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, mediante a 
utilização de sistema informatizado e de recursos tecnológicos para atender a frota 
automotiva dos municípios consorciados ao Consórcio Intermunicipal para o 
Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE. 

Prezado Senhor, 

Com amparo no art. 22°, § 1°, do Decreto n° 7892, de 23 de Janeiro de 2013, 
consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão à At_a de Registro de 
Preços referente ao processo n° 002/2017 Modalidade PREGAO PRESENCIAL 
POR REGISTRO DE PREÇOS n° 002/2017, realizada pelo Consórcio Intermunicipal 
para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE, 
através da Comissão de Licitação, observando taxa de administração de 3%(três por 
cento). 

Apresentamos anexa a relação de veículos, indicando marca, modelo e ano 
dos mesmos além da indicação de quantidades solicitadas a título de adesão, 
conforme PROCESSO n° 002/2017 Modalidade PREGÃO PRESENClAL POR 

REGISTRO DE PREÇOS n° 002/2017. 

VALOR TOTAL: R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais) 

l/lh 
Eng° Odécio Já Silva Melo 
Diretor Executivo do SAAE 

Atenciosamente, 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 233818161000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

CUSTOS ESTIMADOS PARA PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA 
PERIODO DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
002/2017 QUE ENCERRA EM 27/03/2018. 

Valor total estimado para 
fornecimento parcelado de peças 
automotivas originais novas 
primeiro uso necessárias para 
manutenção da frota de veiculos da 
autarquia SAAE Piumhi-MG Peças 

Valor da prestação de 
serviços de manutenção 
geral preventiva e corretiva 
da frota de veícuios do SAAE 
de Piumh-MG 

R$ 80.000,00 R$ 60.000,00 

VALOR TOTAL: R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais) 



iicitacoes@saaepiumhi.com.br 

 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

CNPJ: 2337823161000¡ 10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PÍUMHIÍMG - Telefax 37-3371-1332. 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS/MOTOS 

VEÍCULOS MARCA FORD- LINHA PESADA 
ITEM PLACA VEÍCULO ANO 

1 GNNÔZQI Caminhao/oaberta diesel Ford/F4D00, 03,50t/089cv 02 portas, 03 1989 
passageiros 

_ Caminhão/C aberta, diesel, Ford/F4000 Cioato Steel, 03,90T/141CV, 
2 HMN 0128 O4 portas, cabine dupla, 05 passageiros, direção hidráulica 2003 

Caminhão/ C aberta, diesel, Ford/F35O CD, 01,82T/20CV, ar 
3 HLF1776 condicionado, 04 portas, cabine dupla, direção hidráulica, 05 2009 

passageiros ' 

_ Caminhão [basculante Ford Cargo 1519 B, diesel 09,33T/189CV, 02 
4 HMF 7500 portas, 03 passageiro, direção hidráulica 2013 

5 PXF-7018 Caminhão/ C aberta, diesel F4000, 04 portas, direção hidráulica 2015 

EQUIPAMENTO MARCA FIATALLIS -- LINHA PESADA 
ITEM PLACA RETORESCAVADEIRA ANO 

1 - Retroescavadeira FIATALLIS, modelo FB-80.4 4x4 2005 
2 - Retroescavadeira NEW HOLLAND, modelo 8110 2016 

VEÍCULOS MARCA VOLKSWAGEN - LINHA LEVE 
ITEM PLACA VEICULO ANO 

caminhonete Volkswagen Amarok Highline CD2.0 16v TD! 4 x 4, 
1 OPB-5693 01,01T/180CV, Flex, 05 passageiros, direção hidráulica, ar 2012 

condicionado ” 

2 PUT-8500 VW Saveiro Trendline 1.6 t.FIex 8V CE 2015 

VEÍCULOS MARCA FIAT - LINHA LEVE 
ITEM PLACA VEICULO ANO 

caminhonete Fiat Strada Adventure 1.8/1.8 Iocker flex CD, 
1 HLF2777 OO,65T/114CV, 02 portas, 04 passageiros, direção hidáuiica 2010 

caminhonete Fiat Strada Adventure 1_8/1.8 locker flex CD, 
2 HLF2778 00,65T/114CV, 02 portas, 04 passageiros, direção hidáulica 2010 

MOTOCICLETAS MARCA HONDA 
ITEM PLACA MOTOCILCETAS ANO 

1 HLV-0128 Motocicleta Honda /NXR150 BROS ESD, gasolina, 02 L/149CC 2009 
2 HLV-0129 Motocicleta Honda /NXR150 BROS ESD, gasolina, 02 L/149CC 2009 
3 HLV-0130 Motocicleta Honda /NXR150 BROS ESD, gasolina, 02 L[149CC 2009 
4 PVW-9646 Motocicleta Honda /NXR160 BROS ESD, gasolina, 02 L/149CC 2015 



REFERENTE ADESÃO A ATA REGISTRO PREÇOS 02/2017 - SAA... 
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Assunto: REFERENTE ADESÃO A ATA REGISTRO PREÇOS 02/2017 - SAAE de Piumhi 

De: Davi Slauter <davi.s|auter@va|ecard.com.br> 
Data: 22/08/2017 10:52 
Para: Maria Das Graças <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Bom dia maria das Graças, 

Credito Aprovado ! 

Segue documentação para confecção do contrato. 
Qualquer dúvida estamos a disposição ! 

Atenciosamente, 

Davi Slauter 
Gerente Corporativo 
Grandes Contas 
034 98481.2747 

----- Mensagem original ----- 
De: "Maria Das Gracas" <1icitacoes@saaepiumhi.com.br› 
Para: "Davi Slauter Reinaldo da Silva" <davi.si1va@va1ecard.com.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 16 de agosto de 2917 14:29:21 
Assunto: REFERENTE ADESÃO A ATA REGISTRO PREÇOS 02/2017 DA CODANORTE 

A 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 

Segue anexo oficio para sua apreciação e providências. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças 

Licitações e Contratos 

37-3371-1332 ou 37 -9951-9754 

Este email foi escaneado pelo Avast antivirus. 
https://www.avast.com/antivirus 

For more information please visit http://www.svmantecc1oud.com 

E~Anexos 

OO. CN PJ 10.05.2017.pdf 

This email has been scanned by the Symantec Email Security.c1oud service. 

108KB 

31/08/20171334 



REFERENTE ADESÃO A ATA REGISTRO PREÇOS 02/2017 - SAA... 
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e. Q 

01. ALVARA O3.07.2017.PDF 

02. CND FEDERAL 29.07.2017.pdf 

03. CND ESTADUAL 10.09.2017.pdf 

04. CND MUNICIPAL TRIVALE 26.08.2017.pdf 

05. FGTS 05.07.2017.pdf 

O6. CND COMPROBATO RIA 21.08.2017.pdf 

09. CND TRABALHISTA 24.11.2017.pdf 

27ê Alteracao Contratual + Ata de Eleiçãoxar 

FALÊNCIA.pdf 

31/08/2017 13:34 
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_ --¡\$$W@$aça SaidJoIjge“105-Centro-CEP:38.417-000-FoneIFax(3-i)3244-I1'i' '. - “se ' l I _ ' . 

305%; _~ ,giros Ofrcral -  
'ggdtggg _ Municipio e Comarca de Uberlândia--Minas- Gerais ' 

?BY-g A'. 0 
Lim “Ig 
-wcu _ _ . . 

LIVRO: 025-1' FOLHA: 144 

PROCURAÇÃO bastante qria faz(ern):' TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 
_LTDA à FERNANDO JOSE MORAIS FISCHER e OUTROS, na forma 
abaixo declarada: ' - 

a.- .- 

SAIBAM quantos este Público Instrumento de Procuração bastantewirem 

- que ao(s) vinte e seis dia(s) 'domêsde dezembro do ano de dois mil e dezesseis (26/12/2016), perante mim, Escrevente 
substituta, eompareceuúam) como outorganteçs): TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, com sede e foro neste 
município deUberlândia .- MG, à Rua Maçhadode Assis, n°. 904, Bairro: Centro,_ÇBP: 38.400-l1_2,.¡nscrita no CNPJ sob 

l ' o rf'. 00.604.I22f0001-Ê7, com seu contrato de constituição datado de 01/05/1995, devidamente registrado na JUCEMG 

(Junta Comercial do Estado de Minas Gerais), em _11/04/1995, sob o NlREz_ 312046513245-2, neste ato representada por seu 

'sócío-'adin-rinistrador: JOÃO BATISTA RODRIGUES, brasileiro, casado, empresário, portador 'da cédula de identidade n”. 
295.891 SSP/MG, inscrito no CPF sob 'o n°. 350.113.606-44, residente e domiciliado neste municipio de Uberlândia - 
MG, à Avenida Uirapuru, n°. 267, Bairro: _Cidade Jardim, CEP: 38.412-166 (na forma da sua 27' alteração contratual). 
Reconhecidoogsieomo sendo o(a,s) próprioüas) e identiticadoügs) por mim, Escrevente substituta. face aos doéumentos 
de identidade apresentados, doque trato e dou fé. E por este público instrumento, e na melhor fonna de direito, o(a,s) 

outorgante(s),___çlisse(mrn)-me que, constituíam) e nomeiaún) cómo seu(sua,s) bastante(s) .procurád0r(a,es): FERNANDO 
JOSE MORAISFISCHER, brasileiro, casado, Superintendente de Mercado Público, portador da cédula de identidade n° 

_ 20.215.973-5 expedida _por SSP/SP e CPF/NIF 11° I04V.9l6.613-35;' RICARDO DE FAIJCO MARQUES, brasileiro, 
' casado, Diretorde Mercado ¡Públiom portador dacédulá de identidade n° MG 10.893.243_ expedida por SSP/MG e 

CPFÍMF n” 055.062.776-60; GILBERTO ANTONIO' ROCHA JUNIOR, brasileira-casado, Superirisordc Mercado 
Público, portador da cédula de identidade n° MG 15284629 expedida por SSP¡ MG e CPF /IVIF n° 083 .O93 .4-_26-08; VITOR 

FLORES DE_ DEUS, brasileiro, solteiro, Analista de Mercado Público, portador da cédulade identidade n° MG 
16.254.081 expedida por SSPMG e CPP/MF 11° 099.822.686-60; ROBERTO DE FALCO MARQUES, brasileiro. 

casado, Coordenador de Pré Vendas, portador da cédula de identidade n” 10.908.548'expedída por SSP/MG e CPF/MF n° 
'0524573396-09', CHRISTIANE TREVISAN CORREIA, brasileira, Executiva de Relacionamento, portadora da cédula 

, de identidade n° 44 393.611-0 expedida por SSPISP e CPF/MF n°- 226.836.778-98; CLEIDSON MATOS DE ABREU, 
brasileiro, Gerente de Negocios, portador da cédula de identidade n° 0700637613. expedida por SSP/BA_ e-CPFMF n° 
825.514.135-91; LUCAS BONFIM BARBOSA, brasileiro, casado, Gerente Administrativo Comercial, portador da 

. cédula de identidade n° ;3106646 SSPMG expedida _por SSP/MG e CPF_ n° 064.182.276-62; Ronnnrososn 

_ poderes para_ participar 'de toda 'e qualquer liçitação, poderes para solicitar edital, participarem do, certame, assinar- 

REGINÁTO LÓFRETA, brasileiro, divorciado, Gerente de Mercado_ Pírbiieo, portador da ceduía" de identidade n° 
16.181_.i33-8 expedida por SSP/SP e CPF n° 050.642.298-44; a quem a outorgante, concede aos outorgados procuradores, 

'dociimentos de habilitação e propostas comerciais, formular ofertas e lances, negociar preços, declarar  de interpor 
recursos, àssinarcõhtratos e aditivos, apresentar representação (denúncia) no Tribunal de _Contas do Estado em todo 

fTerritóricgNacional, ou Tribunal tie-Contas da União. Os outorgados poderão agir em ooniunto ou separadamente 
mde ::dente da assinatura do outro. Procura o esta ue terá validade-aee 31/12/2017 trinta e um', de dezembro  

. de dois mil e deçessetel. Assim o ÓÍSSCÚEJU) do que lhe dou fé, digitei-lhe(s) este Instrumento queiheíseridolido, 

 Civil e Tabelionato de' Notas do Distrito" 

confirmaram) em 'tudo e conforme aceitam), outorga(m) e assina(m). Dou fé. SELO ELETRÔNICO e EMOLUMEWQS: 
Poder Judiciário -" TJMG - Corr criaria-Geral de Just¡ a N”. Ordinal do Oficio: 6009090172 Átríbni o:_Re 'stro 

'de Ta uirama Munieí io e Comarca de' Uberlândia-MG N° selode 
  
   

 
    

Valor Total' dos Êmolumentos: R3 160,40. Valor Total do Recom e: R -9 62. ?Valor Total da Taxade  
l 'Judicíáiiaz"R$' 53.47. Valor Total' Fina¡ ao Usuário: R$113.52. “Consulte a iralidade-'destesialo no site: 

'- '_ _Tapuirama -,MG, 26 de Dezembro_ de_ 2016. ma) JOÃO BATISTA' RODRIGUES (representando  
ADMINISTRAÇÃO LTDA). Nada mais, trasladada em seguida; do próprio original, do ,qual me =;='^ 

mta'àIIselosJimgJusJir". Eu, Leticia Resende Rangel Ramos, Escrevente substituta, que a' digitei' sobscrevoe assino. 

orto e dou re. Eu,  Leticia Resende Ran l Ramos, Estarei-tente substituta_ que a digitei, subscrevo c assino. Em Test** 

.   _  _. . _   Q u' - _ Leticia Reseríde Rangeülamos - / 1 __ 
. Escrevente substituta- "I 

José Roberto de Fátima Rangel 
. , :Escrivão de Paz e Tatiálião _- 

Distrito de Tapuirarría l Camara! de Uberlândia-MG 
Bel. .Jefferson Resende Rangel [Oficial Substituto) 

_Leticia Resende-Fiança Ramos (Escreyente substituta) 
'Marion Fagundes dos santos (Escrevente Substituto¡ 

 

 
._ ggzffaptuírama Cartório de Paz e Nota p.  noir" 

Fiscal¡ do. ' 



SlãARíê - Sistema Integrada  Administração da Receita Eszadàzai 

consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais 

Dados Principais 

CNPJ: 

Inscrição Estadual: 

LRF: 

Nome Empresarial: 

Informações Com plementares 

CNAE-F Principal: 

CNAE-F Secundária: 

Data de Início de Atividade: 

Situação Cadastral: 

Data Situação Cadastral: 

Regime de Recolhimento: 

Observações: 

unidade auxiliar da CNAE: 

Dados de Endereço: 

CEP: 

UF: 

DistritojPovoado: 

Bairro: 

Logradouro: 

Número: 

Complemento; 

Telefone:  

00.604.122/0001-97 

00175606800-20 

MG 

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 

B299-7f99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 

8299-7/02 - Emissão de vales-alimentação, vais-transporte e similares 

06/04/2011 

Habilitado - Ativo 

06/04/2011 

DÉBITO E CREDITO 

3B400112 

MG Município: 

CENTRO 

RUA MACHADO DE ASSIS 

904 

0342140133 

UBERLANDIA 

SEF/MG - Secretaría de Estado de Fazenda de. Minas Gerais w Fale. Conosco tigne 155 
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ATA DE REUNIÃO D05 SÓCIOS QUOTISFAS DA 

TRWALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 

CNP): oI).604-.122f0il01-97 
NIRE: 312045502 5.2 

DATA/HORA E LOCAL - Aos 11 de ;unha de 2015, às 17:00 horas, compareceram, em primeira 

convocação, na sede da sociedade TRJVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA_ na Rua Machado de Assis, n¡ 

904, Centro, no Municipio de Uberlândia/MG, CEP 38400112. 
| 

CONVOCAÇÃD - Dispensada a convocação, em razão da presença de todos os Sócios Quutistas, 

conforme autoriza o §29 do artigo 1.072 do Código Civil. 

PRESENÇA - Os sócios representando a rotaiidade das quotas, a saber: VMEINVEST PARTICIPAÇÕES 

E ¡NVESTIMENTOS sjA, com sede na Rua Machado de Assis. n? 904-, Sala Jatoba. Bairro Centro, 

Municipio de Uberlândia/MG. CEP: 38.400-112, inscrita no Registro de Empresas sob o NIKE 

3130010061-8 na inata Comercial da Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o n? 

15.703.808/0091-02. neste ato representada na forma do seu estatuto social pelos Diretores os 51's. 

!DÃO BATISTA RODRIGUES, brasileiro, empresário. casado em regime de comunhão parciai de bens. 

portador de Carteira de Identidade a9 M-.295B91 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n' 35011360? 
44. residente e domiciliado na Av. Uirapuru n” 257, Bairro Óidade Jardim. no municipio ;ie 

UbEFÍândÍE/MG. CEF: 38.412-166 e SIMÕNiO FREITA DA SILVA. brasileiro. empresário, casado são 

regime de separação parcial de bens. portador da Carteira de identidade n'-' 51-73334572 SSP/Müãe 

inscrito no CPFjMF sob o :i9 004.991.726-98, residente e domiciliado na Rua Bento Gonçalves. 509. 

bairro Nossa Senhora das Graças, no município de Uberlândia/MG. cep; 33402-004; e :cão sangra 
RODRIGUES, já quaiiflcado acima. 

COMPOSIÇÃO DA MESA - Sr. JOÃO BATISTA RODRIGUES. Presidente E c Sr. SIMÕNIO FRHTA DA. 

SILVA. Secretário. ' 

ORDEM DO DIA - Deiiberar sobre [i] a renúncia da Diretora de Planejamento e Gestão¡ e (ii) a eleição 

do novo Diretor de Planejamento e Gestão. ' 

DELIBERAÇOES - Pele presidente foi instaiada a Reunião em sua primeira :ativação e lida a ordem 

do dia. Após discussões. os Sócios Quotistas, à unanimidade, aprovaram: [Í] a renúncia da Diretora de 

Planejamento e Gestão LÍVIA MENDES DE PAULA, brasileira, empresária, divorciada. portadora da 

Carteira. de identidade n! MG 10.632.752 SSPIMG e inseriu no CPF/MF sob n* 036.364.916-60. 

residente e don-iiciilada na Rua Antonio Francisco Rosa. 231. Alameda da Caramboias. 725. 

Condominio Paradiso Ecoiágico, no municipio de Uberlândia/MG. CEP: 35.406-064. por meio da 

assinatura do Termo de Renúncia [Anexo i). Os Sócios Quotist . os demais Diretores e a Sncie 

Páginaídq¡ 

.Junia come/Ida¡ do Estado de Minas Gerais 

atum-gang e nssinada em 20101/2015 por Marineiy de Fani: Bonriim - Secretária-Gerd. 
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conferem à LÍVIA MENDES DE ?aum a mais ampla. geral e irrestrita quitação de todos os atps 

decorrentes do exercicio do cargo de Diremra de Planejamento e Gestão, para nada májs ¡ 

reclamaram. sub nenhuma 'forma ou premxto e em tempo algum; e [li] a eleição do novo Diretor 

Planejamento e Gestão MARCELO HENRIQUE DE SOUZA PÁDIJA, brasileiro, cando sob u regime de 

comunhão parcial de bens. administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade a9 MG 

3.533.786 SSP/MG e inscrito no CPF/_MF sob o n? 565.672.606-10. residente e domiciliado na Rua 

Paineira, n' 520, Morada do Sol, no município de Uberlândia/MG, CEP: 38.415-168. O Dlremr eleita:: 

aceitou a nomeação e tomou posse, por meio da assinatura do Termo de Posse [Anexo u). 

ENCERRAMENTO E AFROVAÇÃQ DA ATA - Terminados os trabalhos. inexistindo qualquer outra 

manifestação, lava-musa a presente ata na forma sumária dos fatos ocorridos que, lida. foi aprovada e 

assinada por todos os presentes. 

Presidente 

.Í1I'_z_I_d;_¡_' í 
MENDESDEP LA 

m¡ Emma Rangel uma (emu-mn Sur-Bum¡ E¡ mu”. Fagundes qu¡ senhas :Emanuele auhnut-úul 

¡ il. 40116304¡ ¡CEMIG! !tanga 

Juma Comercial do Estuda de Minas Gerais 
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ANEXO l 

' TERMO DE POSSE 

Nesta data, eu MARCELO HENRIQUE DE SOUZA PÁDUA. brasileiro, casado sob a regime 

de cumunhão parcial de bens, administrador de empresas. portador da Carteira de i 

ldentidade n¡ MG 3.533.786 SSP/MG e inscrito no CPFfMF sob o n* 565.672.606-10, 

residente e dor-malhado na Rua Paineira, a9 520. Morada do S01. no município de 

Uberlândia/MG. CEP: 39.415-168, tomo passe :lo cargo de Diretor de Planeiamento e 

Gestão da sociedade empresária TRWALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, inscrita no CNFJfMF 

sob o x19 00.604.122/0031-97 e NIRE 312046511126-2, conforme elelão na Reunião de 

Sócios realizada em 11 dejunho de 2015. 

Declaro. ainda, para as devidos fins e sob as penas da lei que não estou impedido de 

exercer a admlnfstraçàa da sociedade por !el espécial ou em virtude de condenação  
criminal, ou por se, encontrar sor:: os efeitos dela, a pena que veda, ainda que n l 

temporariamente, a acesso a cargos públicos: ou por crime falnnentar, de prevaricado,  
paira ou' suborno, ccmcussão. peculato. ou contra a economia popular. contra o sistema ¡ 

flnanceiro nacional, cantra normas de defesa da concorrência. contra as relações de 

consuma. fé pública. ou a propriedade. nos tea-unos do 'Artigo 1.011, § 19, Código 

Civil/ZOOZ. . _ i 

Declaro, por fim. aceitar a eleição e assumir o compromisso de cumprir Eelmentc tudos ns 

deveres inerentes ao cargo para o qua! fui eleito. de acordo com a Lai e o Contrato snclai 

da Sociedade e, para que produza as devidos efeitos legais. assino a presente Termo. 

Uberlândia/MG. 11 de junho de 2015. 

MARCEL Nmqur m: SOUZA :amava 

__,,_ Jeuafggp auçnuq Ron (Dllnlnl Subiu e) 
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ANEXO Il 

TERMO DE RENÚNCIA 

Nesta data, eu LÍVIA MENDES n¡ PAULA. brasileira. empresária. dtvordada. portadora da 

Carteira de Identidade n! MG 10.632.752 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob n" 

036.364.916-60. residente e domiciliada na Rua Antonio Francisca Rosa. 231, Alameda da 

carambolas. 725, cnndmjrainla Paradiso Ecológico, no município de Uberlândia/MG, CEP: 

38.406-064, renuncia ao cargo d# Diretor¡ de Planejamento e Gas-mo da socíéáade 

empresária TRIVME ADMINISTRAÇÃO LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o n* 

00.604.122/0001-97 e NIRE 31204650264. 

Confira ans Sócios Quotisnas. aos demais Diretores e à Sociedade a mais ampla, geral e 

irresmta quitação de todos os atos decorrentes do exercício do cargo de Diretora de 

Planeialnentn a Gestão, inclusive quanto à remuneração. para nada mais mclamar. sob 

nenhuma forma ou pretexto e em campo algun-i. 

Uberlândia/MG, 11 de junho de 2015.  

_u o) 
rara-ne Sunutltum¡ 
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ATA m: arrumo nos SÓCIOS Qutmsms DA 

TRWALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 

cam: 004504422100013? 

mas: 312046502 5-2 

DATAIHORA E LOCAL - Aos 11 de junho de 2015, às 17:00 horas, compareceram, em primeira 

convocação, na sede da sociedade TRIVALE ADMENISTRAÇÃO LTDA. na Rua Machado de Assis, p* 

904. Centro, no Município de Uberlândia/MG, CEP 38.400-112. 
\ 

CONVOCAÇÃO - Dispensada a convocação. em razão da presença de todos os Sócios Quotistas. 

conforme autoriza o §29 do artigo 1.0?2 do Codigo Civil. 

PRESENÇA - Os sócios representando a totalidade das quotas, a saber: VALEINVEST PARTICIPAÇÕES 

E INVESTIMENTOS SIA. com sede na Rua Machado de Assis, 119 904, Sale latuba. Bairro Centro, 

Município de Uberlândia/MG, CEP: 33.400-112, inscrita no Registro dae Empresas sob o NIKE 

31300100614! na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - IUCEMG e no CNPJ/MF soh o n? 

15.703.608/0001-02. neste ate representada na forma do seu estatuto social pelos Diretores os Srs. 

[CÃO BATISTA RODRIGUES. brasileiro, empresário. casado em regime de comunhão parcial de bens, 

portador da Carteira de Identidade n? M-295B91 SSP/MG e Inscrito no CPF/MF sob o n¡ 350.113.695- 

44. residente e domiciliado na Av. Uirapuru n! 267, Rairro Cidade iardim. no município (lie 

Uberlândia/MG. CEP: 33.412-166 e SIMONIO FREITA DA SlLVA.. brasileiro. empresário, casado ::xo 

regime de separação parcial de bens, portador da Caros-ira de Identidade 119 M-7.934.672 SSP/HSE e 

inseriu: no CPFjMF sob o n? 004.991.726-98, residente e domiciliado na Rua Bento Gonçalves, 509. 

bairro Nossa Senhora das Graças, no municipio de Uberlândia/MG. CEP: 38.402-004: e ;CÃO BATISTA 

RODRKSUES. iá qualificado acima. 

COMPOSIÇÃO na MESA - sr. JOÃO BATISTA RODRIGUES. Presidente e o Sr. SIMÚNIO FREITA DA 

SILVA. Secretário. ' 

ORDEM DO DIA - Deílberar sobre (i) a renúncia da Diretora de Planejamento e Gestão: e (li) a eleição 

do novo Diretor de Planejmento e Gestão. ' 

DELIBERAÇOES - Pelo presidente foi instalada a Reunião em sua primeira convocação e lide a ordem 

do dia_ Após discussões, os Sócios Quotistas, à unanimidade, aprovaram: [í] a renúncia da Diretor: de 

Planejamento e Gestão LÍVIA MENDES DE PAULA, brasileira. empresária, divorciado, portadora da 

Caneira de Identidade n* MG 10.632.752 SSPIMG e inscrita no CPFIMF sob 119 036.364.916-60. 

residente e donncillada na Rua Antonio Francisco Rosa. 231. Alameda da Carambola; 725. 

Condominio Paradiso Ecológico, no municipio de Uberlândia/MG, CEP: 3s,4›06-064. por meio da 

assinatura do Tenno de Renúncia [Anexo E). Os Sócios Quotist . os demais Diretores e a sucie e - 
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conferem à LÍVIA MENDES m: PAULA a mais amplâ. 'geral e irrestrita quitação de todos as aguas 

decurrentes do exercicio de cargo de Diretora de Planejamento e Gestão. para nada máls ¡ 

reclamaram, sub nenhuma 'forma ou pretexto e em tempo algum; e (ii) a eleição da novo Diretor 

Planejamento e Gestão MARCELO HENRIQUE DE SOUZA PÁDIJA, brasileiro, casado sub a regime de 

comunhão parcial de bens. administrador de empresas. portador da Carteira de Identidade a9 ME¡ 

3.533.786 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n* 555.672.606›10. residente e domiciliado na Rua 

Paineira, n* 520. Morada do Sol. no municipio de Uberlândia/MG, CEP: 33.415-168. O Dlretor eleita 

aceitou a nomeação e tomou posse, por meio da assinatura do Termo de Posse [Anexo ll). 

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA - Terminados os trabalhos. inexísundo qualquer outra 

manifestação, lawnu-se a presente ata na forma. sumária dos fatos ocorridos que, tida, foi aprovada e 

assinada por todos os presentes. 
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ANEXO ll 

TERMO m¡ nnnúncm 

Nesta data. eu LÍVIA MENDES DE PAULA, brasileira. empresária. dtvorciada. portadora da 

Carteira de Identidade na MG 10.632.752 SSP/MG e inscrita no CPF/Ml' sob n* 

036.364.916-60. resident# e domiciliada na Rua Antonio Francisca Rosa. 231, Alameda da 

Carambolas, 725, Condomínio Paradiso Ecológico. no município de Uberlândia/MG, CEP: 

38.406-064. renuncia ao cargo dá Dlretnrn de Planejamento e Gestão da soclédade 

empresária ?maus ADMINISTRAÇÃO LTDA. inscrita no cura/w sob o n? 

00.604.122/0001-97' e NIKE 321201165026-2. 

confira aos Sócios Quotisms. aos demais Diretores e à Sociedade a mais ampla, geral e 

imsn-ita quitação de todos os ams dacorfents da exercício do cargo de Diretor¡ de 

Planejamento e Gestão, inclusiva quanto à remuneração. para nada mais reclamar. sub 

nenhuma forma ou pnetexho e em tampo algum. 

Uberlândia/MG. 11 de junho de 2015. 
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digitalmente e assinada em 2211112016 por Mannely de Paula Bomñm - Samoieda-Geral. 

27- ALTERAÇÃO CONTRATUAL or. SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA LIMITADA 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 
CNPJ: 00.604.122f0o01-97 

NIRE: 3120465026-2 

SÍNTESE: 

l - ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA; n- INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E CONSOLIDAÇÃO DO 

comuna-ro SOCIAL a 

Por este instrumento Particular de Alteração Contratual, as partes: 

JOÃO BATISTA RODRIGUES, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, portador da carteira de identidade RG n° M-295.B91 (SSPIMG), inscrito no CPFIMF sob 0 n” 
350.113.606-44, residente e domiciliado na Avenida Uirapuru, n” 267, Bairro Cidade Jardim, na 

cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP: 38.412-166; e 

VALElNVEST PARTIGPAÇÕES E INVESTIMENTOS SIA., pessoa iurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o n” 15.7o3.808i00o1-o2, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob 0 n” 
3130010061145, com sede na Rua Machado de Assis, n° 904, Saia Jatubá, Centro, na cidade de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP 38.400-112, neste ato representada por seus diretores,  ia' acima qualificado, e  brasileiro, 
empresário, casado sob o regime de separação parcial de bens, portador da carteira de 
identidade RG n° M-7.934.672 (SSPIMG), inscrito no CPFIMF sob o 11° 004.991.726-98, residente e 
domiciliado na Rua Bento Gonçalves, n” 509, Bairro Nossa Senhora das Graças, na cidade de 

Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP: 38.402-004; 

Únicos Sócios da Sociedade Empresária Limitada denominada TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA., 
inscrita no CN PJ sob o n° 00.604.122/0001-97, registrada na Junta Comerciai de Minas Gerais sob o 

n° 31204650264, em 1110411995 e a última Alteração Contratual registrada sob o n° 5805325 em 
29¡'o7i2016, com sede na Rua Machado de Assis, n" 904, Centro, na cidade de Uberlândia, Estado 

de Minas Gerais, CEP: 38.400-112; 

Têm entre si, de comum acordo, ajustada a presente Alteração Contratual, dentro das condições 
estipuladas e estabelecidas nas cláusulas a seguir transcritas, com obediência à legislação 

pertinente, que se obrigam a cumprir e respeitar. 

1 - ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

1.1. Os Sócios Quotistas decidem, à unanimidade, alterar a Cláusula Xlll do Contrato Social, 
que antes era: "xiii - Do impedimento de Uso da Denominação Social: Os administradores são 
investidos de todos os poderes necessários para a prática dos atos de gestão, ñcando vedados os 
avais, fianças ou outras garantias de favor, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da 
Sociedade e ainda o uso ou emprego da denominação social em negócios ou transações 
estranhos aos cbletívos sociais", e agora passa a vigorar com a seguinte redação: "Xlli - Do 
impedimento de Uso da' Denominação Social: Os administradores são investidos de todos os 
poderes necessários para a prática dos atos de gestão, ficando vedados os avais, fianças ou 
outras garantias de favor, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade e ainda o uso 
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ou emprego da denominação social em negócios ou transações estranhas aos objetivos sociais, 
exceto em favor de empresas de mesma composição societária ou grupo empresarial." 

II- DA INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E CONSOLIDAÇÃO DO 
CONTRATO SOCIAL 

2.1. Restam inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Social que não foram 
afetadas expressamente por esta Alteração do Contrato Social. 

2.2. Obietivando incorporar as alterações promovidas através deste instrumento, os Sócios 
Quotistas que ora compõem a Sociedade, à unanimidade e de comum acordo, resolvem 
consolidar as cláusulas contratuais, modificando as atingidas e conservando as inalteradas. 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 

I - Da Denominação, da Sede, do Foro e da Filial 

A Sociedade atua sob a denominação de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA., corn sede, foro e 

estabelecimento em Uberlândia (MG), Rua Machado de Assis, 904, Centro, CEP 38.400-112. 

Parágrafo Único. A Sociedade mantém filiais nos seguintes endereços: 

I-'ilial O1: Foro e estabelecimento em Goiânia, Estado de Goiás, à Rua 06, n” 37o, Sala 502, Setor 
Oeste, CEP 74-115-070, regstrada na Junta Comercial de Goiás sob o NIRE n” 52900503854, inscrita 
no CN PJfMF sob o n” 00.604.122/0003-59. 

Filial 02: Foro e estabelecimento em Belém, Estado do Para', à Travessa Quintino Boicaúva, n” 1.127, 

2° Andar, Ed. Maranata, CEP 66.053-240, registrada na Junta Comercial do Para' sob o NIRE n” 
15900380112, inscrita no CN PJIMF sob o n" 00.604.122/0004-30- 

ll - Do obieto Social 

A Sociedade tem como objeto: 

1. Prestação de Serviços de Administração através de cartão magnético de: 
1.1 Beneficios previstos pelo PAT (Programa de Alimentação ao Trabalhador): 

1.1.1. Alimentação; 
1.1.2. Refeição; 

1.2. Convênio; 
1.3. Combustível e Abastecimento; 
1.4. Private; 
1.5. Controle e Gestão de Frota; 
1.6. Controle e Gestão de Manutenção de Frota; 
1.7. Gestão de Fretes. 

2. Prestação de serviços especializados: 
2.1. Serviço de monitoramento e rastreamento de veiculos e bens; 
2.2. Gestão e controle de frotas e equipamentos; 
3. Locação de pessoal associada à gestão de frotas, fretes, monitoramento, rastreamento e 
manutenção. 
4. Operação de Cartão de Débito. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: a empresa é detentora dos direitos sobre a marca Valecard e a utilizará na 

exploração das suas atividades. 

Ill - Do Capital Social, Quotas e Atribuições. 

O Capital Sociai é de Rs Rs 19.700.000,00 (dezenove milhões e setecentos mi¡ reais), 
representado por 1.970.000 (um milhão, novecentas e setenta mil) quotas, FIO Valor Unitário de 
R$10,00 (dez reais) cada uma delas, assim distribuido entre os sócios: 

SÓCIOS qUoTAs VALORES PERU:: 

Valeinvest Participações e investimentos SIA 1,959,999 R$ 19599990 9939997; 

João Batista Rodrigues 1 R$ 10,00 0,000152 

Total 1.970.000 Rs 19.700.000,00 100% 

D0 Capital social integralizado 1% é atribuido as filiais, totalizando R5 197.000,00 (cento e noventa 
e sete mil reais), da seguinte forma: 

QUOTAS VALORES PERcz 
Filial 01 9.850 Rs 98.500,00 0,50 
Filial 02 9.850 R$ 93.500,00 0,50 

IV - Da Responsabilidade dos Sócios 

l - A responsabilidade de cada sócio é restrita a0 valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social se for o caso. 

Parágrafo Único: As quotas do capital desta Sociedade não podem ser utilizadas pelos sócios para 
garantir obrigação destes ante terceiros, sendo vedada a penhora das quotas desta Sociedade 
para a garantia de obrigações particulares dos sócios, até porque nenhum estranho será recebido 
compulsoriamente neste ambiente social sem a concordância de todos os sócios. Esta vedação 
impede também a inclusão de sócios por arrernatação de quotas em hasta pública, por 
adiudicação judicial ou por decorrência de execuções ou qualquer processo judicial contra sócios 
ou a própria Sociedade. 

II - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o 
Artigo 1054 cfc 0 Artigo 997, V111, do código Civil, Lei n° 10.406/2002. 

V - Do Prazo e Inicio de Atividades 

0 prazo de duração da Sociedade é portempo indetenninado e 0 início das atividades se deu em 
01/05/1995. 

Vl- Da Dissensão 

A Dissensão entre os quotistas não será motivo para a dissolução Iitiglosa da Sociedade sempre 
que. um quotista tenha condição de adquirir a parte do quotista dissidente, segundo balanço e 

forma prevista neste instrumento. 

VII - Do Falecimento 
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O falecimento de qualquer um dos sócios, não dissolverá a Sociedade, podendo a mesma 
continuar com a nomeação do (a) viúvo (a), ou na falta, ser nomeado (a) um (a) filho (a) maior do 

falecido que o representará na Sociedade, porém sem direito ao uso da denominação social e, 

não convindo à Sociedade seia pelos sócios remanescentes, seia pelo sócio nomeado, os haveres 
daquele ou destes, serão pagos de conformidade com a cláusula Vlil do presente instrumento. 

Parágrafo Único - O mesmo procedimento sera' adotado em outros casos em que a Sociedade se 

resolva em relação a seu sócio; art. 1028 e art. 1031 da Lei1o.4o6-o2. 

VIII - Da Retirada de Sócio 

Os haveres do sócio que pretenda se retirar ou de quem o represente na Sociedade, serão 
calculados por balanço que se procederá ao final do prazo constante da Cláusula seguinte (IX), os 
quais serão pagos em 04 (quatro) parcelas trimestrais, acrescidas de juros de 12% (doze por cento) 
ao ano, sendo a primeira parcela vencfvel em 03 (três) meses após o citado balanço. 

IX - Do Aviso- de Retirada de Sócio 

O sócio que pretenda retirar-se da Sociedade deve comunicar por escrito, com antecedência de 
a2 (dois) meses, ficando esse prazo reduzido para 01 (um) mês, caso a pretensão de retirada seja 

do nomeado de algum sócio pré-morto. 

X - Da Cessão de Quotas 

As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito 
de preferência para sua aquisição se postas à venda formalizando, se realiza cessão delas, a 

alteração contratual pertinente. 

Xl - Da Criação e Existência de Filiais 

Os quotistas poderão criar ou suprir filiais, escritórios, sucursais, agências ou representantes em 
qualquer localidade do pais. 

XII - Da Administração 

A Sociedade será administrada por uma Diretoria, eleita pelos Sócios Quotistas, composta por até 
04 (quatro) membros, sócio(s) ou não sócio(s), investidos em termos apartados, com mandato de 
04 (quatro) anos, podendo ser reeleitos e destituíveis a qualquer tempo, sendo designados: (a) 
Diretor Presidente; (b) Diretor Administrativo e Financeiro¡ (c) Diretor de Produtos e (d) Diretor 
de Planeiamento e Gestão. 

l -- Compete ao Diretor Presidente a responsabilidade pela representação geral da Sociedade; pela 
administração executiva dos negócios sociais, pela condução, orientação, fiscalização e 

coordenação das operações comerciais, pelo desenvolvimento e administração tecnológica, 
comercial e de mercado, bem como pela definição de políticas, diretrizes e estratégias comerciais; 

II - Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro a responsabilidade pela direção, supervisão, 
fiscalização e coordenação das operações e atividades administrativas e financeiras da Sociedade; 

u 

e o estímulo a implementação e supervisão das atividades relacionadas à segurança dos 
processos operacionais; 

Página 4 de 7 

Junta Comercial do Eslado de Minas Gerais 
Certifico registro soh o n” 6123438 em 2111112016 da Empresa TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, Nire 31204650262 e protocolo 1664834717 - 
10f11¡2016. Autenticação: D1 89A3D9E3E989DBF2066C9B94TA6F17BC63Ga. Marínely de Pula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesse www.jucemg.rng.gov.br e informe n" do protocolo 16/648471-7 a o código de segurança rass Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 22.711/2016 por Marinely de Paula Bomfim -Secretáría-Geraf. _ ,  es- W 

 



ll¡ - Compete ao Diretor de Produtos a responsabilidade pela busca de oportunidades, pesquisas 
de mercado, análise das necessidades dos clientes, mapeamento de processos, entre outras 
atividades que visem o desenvolvimento de novos produtos. e também a melhorialevolução dos 
já existentes, bem como o apoio na implementação e resolução de problemas operacionais que 
se relacionam aos produtos ofertados pela Sociedade; e 

IV - Compete ao Diretor de Planejamento e Gestão a responsabilidade pelaimplementação da 
estratégia empresarial por meio de planejamento, gestão, estudos de viabilidade e 
acompanhamento a fim de assegurar que as operações da Sociedade sejam realizadas em 
conformidade com as normas ditadas pelos órgãos reguladores, pela lei e documentos 
societários, no interesse da Sociedade; controlar os projetos aprovados e oferecer suporte às 
áreas envolvidas; e elaborar e controlarrelatórios de resultados e indicadores de performance. 

Parágrafo Primeiro - O(s) Diretor(es)/Administrador(es) designados em ato separado investir-se-á 
(ão) no .cargo mediante assinatura de termo de posse no livro de atas da administração, 
dispensada qualquer garantia de gestão. 

Parágrafo Segundo - Caso o mandato se encerre sem que novo diretorjadministrador seja 
investido no cargo ou sem que haja reeleição do diretorjadministmdor pelos sócios quotistas, ele 
permanecerá em seu cargo até a posse de seu substituto ou do ato de reeleição. 

Parágrafo Terceiro -A representação da Sociedade será sempre exercida pelo Diretor Presidente 
em conjunto com qualquer outro Diretor, ou pelos outros 03 (três) Diretores conjuntamente, na 
fonna do Parágrafo Sexto, com os poderes e atribuições que a lei confere aos administradores 
das Sociedades em geral, cabendo-lhes a representação judicial ou extrajudicial, ativa ou passiva 
da sociedade. 

Parágrafo Quarto - Para a representação da Sociedade, exclusivamente, nas hipóteses abaixo, 
também será permitida a assinatura isolada de um sócio quotista ou de um procurador com 
poderes especiais: 

1) Nos documentos de depósitos bancários; 
2) Nos endossos em preto de cheques para fins de depósitos em contas bancárias, em nome 

da Sociedade; 
3) Na correspondência ordinária da Sociedade; 
4) Contratar e despedir funcionários, fixando-lhes a remuneração; 
5) Na participação das licitações em geral; 
6) Na nomeação de procurador, especificamente para representar a empresa nas licitações 

em geral epara assinar os respectivos contratos; e 
7) Para solicitar certidões, bem como, documentos de cadastro, perante todos os órgãos 

públicos; autarquias, empresas de _economia mista e empresas em geral. nas esferas 
Federal, Estadual e Municipal. 

Parágrafo Quinto - 0 Diretor Presidente substitui o Diretor Administrativo e Financeiro, o Diretor 
de Produtos e o Diretor de Planejamento e Gestão em suas ausências e impedimentos 
temporários, acumulando as funções próprias e a do diretor substituido; 

Parágrafo Sexto - Nas ausências e impedimentos do Diretor Presidente, a Sociedade será 
representada, conjuntamente, pelos outros 03 (três) diretores, quais sejam, Diretor 
Administrativo e Financeiro, Diretor de Produtos e Diretor de Planejamento e Gestão; 

Página 5 de 7 

Junta Comercial do Estado de Minas Garals 
Cerüfico registro sob o n" 6123438 em 2111112016 da Empresa TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. Nlre 31204650262 e protocolo 166484717 - 

1011112016. Autenticação: D1B9A3D9E3E989D6P2D66C9E947A6F17BC63G8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento. acesse www.juoemg.mg.gov.br e informe n" do protocolo 16164-&471-7 e o codigo de segurança r-BSS &te; copie foi autenticada 
digitalmente e assinada em 221112016 por Marinaly de Paula Bomfim - Semanário-Geral. 

 
q pág. m2 ¡lllfllll 



Parágrafo Sétimo - Na hipótese do Parágrafo Quinto, o Diretor Presidente, ainda que acumule as 
funções próprias e de um diretor substituído, precisará de outro Diretor não substituído, para 
representar a Sociedade. 

Parágrafo Oitavo - Aos DiretoresiAdministradores é vedado fazerem-se substituir no exercício de 
suas funções, sendo-lhes facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários para 
representar a Sociedade, sendo que o procurador apenas representará a Sociedade de forma 
conjunta com o Diretor Presidente ou com outros 02 (dois) Diretores, de acordo corn a extensão 
dos poderes contidos em seu instrumento de mandato. 

Parágrafo Nono - Todas as procurações outorgadas pela Sociedade serão sempre assinadas pelo 
Diretor Presidente em conjunto com outro Diretor, ou pelos outros 03 (três) Diretores 
conjuntamente, na forma do Parágrafo Sexto, devendo ser especificados no instrumento os atos 
e operações que poderão praticar e a duração do respectivo mandato, que, não poderá exceder o 
final do exercício social em curso, vedado o substabelecirnento, sob pena de nulidade, à exceção 
das procurações outorgadas aos advogados para a defesa dos interesses da Sociedade em juizo 
(ad judicia), que poderá ser por prazo indeterminado e prever o substabelecimento. 

Parágrafo Décimo - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal ao 
administrador, a titulo de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Xll¡ - Do Impedimento de Uso da Denominação Social 

Os administradores são investidos de todos os poderes necessários para a prática dos atos de 
gestão, ficando vedados os avais, fianças ou outras garantias de favor, bem como, onerar ou 
alienar bens imóveis da sociedade e ainda o uso ou emprego da denominação social em negócios 
ou transações estranhas aos obietivos sociais, exceto em 'Favor de empresas de mesma 
composição societária ou grupo empresarial. 

XIV- Da Remuneiação dos Sócios 

Os quotistas ou administradores que prestarem serviços a Sociedade, terão a remuneração que 
periodicamente lhes for fixada de comum acordo, observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 

XV - Dos Lucros e Perdas e Balanço Mensal e Anual 

O exercicio social coincidirá com o ano civil, ao fim do qual será levantado um balanço patrimonial 
e balanço de resultado econômico, cujo resultado será' atribuído aos sócios, na proporúo do 
capital social de cada um ou de forma diversa aceita por todos os sócios quotistas. Havendo 
lucros, tanto poderão ser distribuidos, como retidos para oportuno aumento de capital, a critério 
dos quotistas. A sociedade poderá realizar: 

1) Distribuição intermediária de lucros, conforme Lei n° 6.404/76 
2) Declarar, conforme balanço semestral, dividendo à conta do lucro apurado nesse balanço 

e levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde que total de 
dividendos pagos em cada semestre do exercicio social não exceda o montante das 

reservas de capital. 

Parágrafo Único - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberaião sobre as contas e designarão administradodes) quando for o caso. 
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x) 

XVI - Das Alterações Contratua ls 

Todas e quaisquer alterações contratuais, independentes de sua ñnalidade, só poderão ser 
efetuadas corn o consentimento e assinatura de todos os quotistas e ou de quem os represente 
na Sociedade. 

XVII - Da Declaração de Capacidade para a Administração 

o (s) Administrador (es) declara (rn), sob as penas da lei, que não está (ao) impedido (s) de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar (em) sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°, Lei 
10.406/02). 

XVIII - Da Aplicação supletiva da Lei 6.404,06 

As omissões do presente Contrato Social, serão resolvidas em conformidade com as normas 
aplicáveis às sociedades limitadas, previstas na Lei 10.406 de 1o de janeiro de 2002, regendo-se 
supletivamente pelas normas da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. 

XIX - Do foro 

Fica eleito o foro da comarca de Uberlândia (MC.) para o exercicio e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente de forma digital. 

Uberlândia, 03 de novembro de 2016. 

JOÃO BATISTA RODRIGUES 

(assinado digitalmente) 

VALEINVEST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SIA 
João Batista Rodrigues Slmônio Freita da Silva 

(assinado digitalmente) (assinado digitalmente) 
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'JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Documento Principal 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo lntegrador Dala 

16/648471-7 J163901389546 10/11/2016 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

004.991.726-98 SIMON|O FREITA DA SILVA 

350.1 131506-44 JOAO BATISTA RODRIGUES 
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Seuetaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especiai da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresariaí e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, de nire 
3120465025-2 e protocolado sob o número 16/643471-7 em 10111/2016. encontra-se registrado na 

Jucemg sob o número 6123435, em 2111112016. O alo foi deferido digitalmente pelo examinador Diego 
Gontijo Veloso. _ 

Assina o registro. mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomñm. Para sua 
validação, deverá ser acessado o sitio eletronico do Portal de Serviços l Validar Documentos (httpdl 

portalsarvicosjucemg.mg.gov.brfPonaIIpages/imagemProcessoIviaUnicaJsf) e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 

Capa de Processo    CPF Nome 

004.991.726-98 SIMONIO FREITA DA SILVA 

350.1 13.606-441 JOAO BATISTA RODRIGUES 
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350.113.806-44 JOAO BATISTA RODRIGUES 

Belo Horizonte. Segunda-feira, 21 de Novembro de 2016 

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Página 1 de 1 

 Junta Comeu-oia! do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sol: o n° 6123438 em 2111112016 da Empresa TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. Nlre 31204659262 e pmtoooio 166484717 - 

0/1112016. Autenticação: D189A3D9E3E9B9D6F2066C9BQ47A6F17565308. Marinely de Paulo Bomfim - Secretária-Geral. Para validar esta 
documento. acesse www.jucemg›mg.gov.br e informa n” do protocolo 16.648.471-7 e o código de segurança rBS5 Esta copia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 221112016 por Manneiy de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _ 

m_ pág. 11/12 nn 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinanta(s) 
CPF Nome 

072.251.266-01 DIEGO GONTIJO VELOSO 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM 

Belo Horizonte. Segunda-feira, 21 de Novembro de 2016 

Junta Comercial do Estado da Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 6123438 em 21I11f2016 da Empresa TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. Nire 31204650262 e protocolo 166434717 - 
1011112016. Autenticação: D189A3D9E3E9S9D6F2D6BC9B947A6F17806308. Marinely da Paula Bomñm - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesse www.]ucamg.mg.gov.br e infame n° do protocolo 161648471-7 e o código da segurança rBSS Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 22H 112016 por Marinely de Pauta Bomñm -secretárIa-Geral. _  Dág- 12n2 

 



Secretaria da Micro a Pequena Empresa da Presidência da República N” DO PR°T°°°L° (um “a 'mma “mem” 
Secretaria de Racionalização e Simplificago 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

' Secretaria de Estado de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais 

 

 

 

NIRE (da sede ou Iiiíal. quando a Código da Natureza N" de Matricula do Agente 
sede for em outra UF) Juridica Auxiliar do Comércio 

31 204650262 2062 ' ENTD 
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Nome:  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) No FCWREMP 

requer a V.S“ o deferimento do seguinte alo: I m  l I N  N" DE CÓDIGO córneo oo 
VIAS oo ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO oo ATO l' EVENTO "1639m 339546 

1 i 002 ALTERACAO 

O21 1 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

 ' Represanlante Legal da Empresa l' Agente Auxiliar do Comércio: 
Local Nome: 

Assinatura:  Telefone de Contato: 
Data 

2 - USO DA JUN ÍA COMEÊCIAL [j DECISÃO SINGULAR [j DECISÃO COLEGIADA 

Nomeia) Erraprasarialials) Iguauais) ou semelhanteis): 
slm Slm PÍDGBSSO em oÍdem Ú D A decisão 

_i__-'.._.._.. 
Data 

ü NÃO  E NÃO  Responsável 
Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SENGULAR 

2” Exigência 3' Exigência 4' Exigência 5' Exigência ü Processo em vigência. (Vida despacho em folha anexa) 

D Processo deferido. Publique-se e arquive-se. E' E  lj D Processo indeferido. Publique-se. 

_L_L__._ _E 
Date Responsável 

DEClSÃO COLEGMDA 2' Exigência 3*' Exigência 4' Eadgànoia 5° Exigônda 

a Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquiva-se, E' ü E' lj 
Prooasso indeferido. Publique-sa. * 

__L_I_ 
Data Vogal Vogal Vogal 

Presidente da Turma 

OBSERVAÇÕES 
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" '* " JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  E ' í¡ Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Modulo Integrador Data 

16.1645471-7 .1163901389546 10/11/2016 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

004.991.726-98 SIMONIO FREITA DA SILVA 

350.113.606-44 JOAO BATISTA RODRIGUES 

Página 1 de 1 

  - Junia Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico ragístro sob o n° 6123438 em 21/1112016 da Empresa TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, Mire 31204650262 e prolocolo 16648471? - 
10f1 112016. Autenticação: D1 B9A3D9E3E9a9D6F2DE6C9B9-WABF1 7BC63CB. MarInaIy de Paula Bomñm › Secretária-Geral. Para validar este 
documento. acessa www.jucemg.mg.gov.br e lnform n” do protocolo 16.848.471-7 e o código da segurança rBSS Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 2211112016 por Madnely de Paula Bon-mm r Secretária-Geral. 

pág. 2/12 



2?' ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA LIMITADA 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 
CN PJ: 00.604.122/0001-97 

NIRE: 3120465026-2 

SÍNTESE: 

l- ALTERAÇÃO oA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA; 

Il- INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E CONSOLIDAÇÃO oo 
CONTRATO socIAL. . 

Por este Instrumento Particular de Alteração Contratual, as partes: 

JOÃO BATISTA RODRIGUES, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, portador da carteira de identidade RG n° M-2g5.891 (SSP/MG), inscrito no CPFIMF sob o n° 
350.113.606-44, residente e domiciliado na Avenida Uirapuru, n” 267, Bairro Cidade Jardim, na 
cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP: 38.412-166,' e 

VALEINVEST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SIA., pessoa juridica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o n" 15.703.808/0001-02, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob o n” 
313001011161-8, com sede na Rua Machado, de Assis, n” 904, Sala Jatubá, Centro, na cidade de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP 38.400-112, neste ato representada por seus diretores, 
_JQÃQ 5511515 RQQBIGUES, já acima quaiificado, e SJMQNIQ EBEITA QA SILVA, brasileiro, 
empresário, casado sob 0 regime de separação parcial de bens, portador da carteira de 
identidade RG n° M-7.934.672 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o n° 004.991.726-98, residente e 
domiciliado na Rua Bento Gonçalves, n° 509, Bairro Nossa Senhora das Graças, na cidade de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP: 38.402-004; 

Únicos Sócios da Sociedade Empresária Limitada denominada TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA., 
inscrita no CNPJ sob o n” o0.6o4.122I0001-97, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob 0 

n" 3120465026-2, em 11/04/1995 e a última Alteração Contratual registrada sob 0 n° 5805325 em 
29/07/2016, com sede na Rua Machado de Assis, n” 904, Centro, na cidade de Uberlândia, Estado 
de Minas Gerais, CEP: 38.400-112; 

Têm entre si, de comum acordo, ajustada a presente Alteração Contratual, dentro das condições 
estipuladas e estabelecidas nas cláusulas a seguir transcritas, com obediência à legislação 
pertinente, que se obrigam a cumprir e respeitar. 

I - ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

1.1. Os Sócios Quotistas decidem, à unanimidade, alterar a Cláusula XIII do Contrato Social, 
que antes era: "XIII - Do Impedimento de Uso da Denominação Social: Os administradores são 
investidos de todos os poderes necessários para a prática dos atos de gestão, ficando vedados os 
avais, fianças ou outras garantias de favor, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da 
Sociedade e ainda o uso ou emprego da denominação social em negócios ou transações 
estranhos aos objetivos sociais", e agora passa a vigorar com a seguinte redação: "XIII - D0 

Impedimento de Uso da* Denominação Social: Os administradores são investidos de todos os 
poderes necessários para a prática dos atos de gestão, ficando vedados os avais, fianças ou 
outras garantias de favor, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade e ainda o uso 
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ou emprego da denominação social em negócios ou transações estranhas aos objetivos sociais. 
exceto em favor de empresas de mesma composição societária ou grupo empresarial." 

II- DA lNALTERABlLlDl-\DE DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E CONSOUDAÇÃO DO 
CONTRATO SOCIAL 

2.1. Restam inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Social que não foram 
afetadas expressamente por esta Alteração do Contrato Social. 

2.2. Objetivando incorporar as alterações promovidas através deste instrumento, os Sócios 
Quotistas que ora compõem a Sociedade, à unanimidade e de comum acordo, resolvem 
consolidar as cláusulas contratuais, modificando as atingidas e conservando as ínalteradas. 

| CONSOLIDAÇÃO no CONTRATO SOCIAL DA TRWALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 

l - Da Denominação, da Sede, do Foro e da Filial 

A Sociedade atua sob a denominação de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA., com sede, foro e 
estabelecimento em Uberlândia (MG), Rua Machado de Assis, 904, Centro, CEP 38.400-112. 

Parágrafo Único. A Sociedade mantém filiais nos seguintes endereços: 

Hlial o1: Foro e estabelecimento em Goiânia, Estado de Goiás, à Rua 06, n” 37o, Sala 502, Setor 
Oeste, CEP 74.115-070, registrada na Junta Comercial de Goiás sob o NlRE n” 52900503854, inscrita 
no CN PJ/MF sob o n° oo.6o4.122,iooo3-59. 

Filial 02: Foro e estabelecimento em Belém, Estado do Pará, à Travessa Quintino Boicaúva, n” 1.127, 

2° Andar, Ed. Maranata, CEP 66.053-240, registrada na Junta Comercial do Pará sob o NIRE n” 
15900380112, inscrita no CN PJJMF sob o n" 00.604.122/0004-30. 

ll - Do Obieto Social 

A Sociedade tem como objeto: 

1. Prestação de Serviços de Administração através de cartão magnético de: 
1.1 Benefícios previstos pelo PAT (Programa de Alimentação ao Trabalhador): 

1.1.1. Alimentação; 
1.1.2. Refeição; 

1.2. Convênio; 
1.3. Combustivel eAbastecimento; 
1.4. Private; 
1.5. Controle e Gestão de Frota; 
1.6. Controle e Gestão de Manutenção de Frota; 
1.7. Gestão de Fretes. 

2. Prestação de serviços especializados: 
2.1. Serviço de monitoramento e rastreamento de veiculos e bens; 
2.2. Gestão e controle de frotas e equipamentos; 
3. Locação de pessoal associada à gestão de frotas, fretes, monitoramento, rastreamento e 

manutenção. 
4. Operação de Cartão de Débito. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: a empresa e' detentora dos direitos sobre a marca Valecard e a utilizará na 

exploração das suas atividades. ' 

Ill - Do Capital Social, Quotas eAtribuições. 

O Capital Social é de R$ Rs 19.700.000,00 (dezenove milhões e setecentos mil reais), 
representado por 1.970.000 (um milhão, novecentas e setenta mil) quotas, no valor unitário de 
R$10,00 (dez reais) cada urna delas, assim distribuído entre os sócios: 

SÓCIOS QUOT AS VALORES PERU; 

Valeinvest Participações e investimentos SIA 1959399 R5 19599390 9939992 
João Batista Rodrigues 1 Rs 10,00 0,000114 

Total 1.970.000 Rs 19.700.000,00 100% 

Do Capital social integralizado 1% é aüibufdo as filiais, totalizando R$ 197.000,00 (cento e noventa 
e sete mil reais), da seguinte forma: 

QUOTAS VALORES PERCz 
Filial 01 9.850 Rs 98.500,00 0,50 
Filial 02 9.850 Rs 98.500,00 0,50 

IV - Da Responsabilidade dos Sócios 

l - A responsabilidade de cada sócio e' restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social se for 0 caso. 

Parágrafo Único: As quotas do capital desta Sociedade não podem ser utilizadas pelos sócios para 

garantir obrigação destes ante terceiros, sendo vedada a penhora das quotas desta Sociedade 
para a garantia de obrigações particulares dos sócios, até porque nenhum estranho será recebido 
compulsoriamente neste ambiente social sem a concordância de todos os sócios. Esta vedação 
impede também a inclusão de sócios por errei-natação de quotas em hasta pública, por 
adjudicação judicial ou por decorrência de execuções ou qualquer processo judicial contra sócios 
ou a própria Sociedade. 

Il - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece 0 
Artigo 1054 c/c o Artigo 997, VIII, do Código Civil, Lei 11° 10.406/2002. 

V- Do Prazo e Inicio de Atividades 

O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado e o início das atividades se deu em 
0110511995- 

V] - Da Dissensão 

A Díssensão entre os quotistas não será motivo para a dissolução litigiosa da Sociedade sempre 
que um quotísta tenha condição de adquirir a parte do quotista dissidente, segundo balanço e 
forma prevista neste instrumento. 

VII - Do Falecimento 
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O falecimento de qualquer um dos sócios, não dissoiverá a Sociedade, podendo a mesma 
continuar com a nomeação do (a) viúvo (a), ou na falta, ser nomeado (a) um (a) ñiho (a) maior do 
falecido que o representará na Sociedade, porém sem direito ao uso da denominação social e, 
não convindo à Sociedade seja pelos sócios remanescentes, seja pelo sócio nomeado, os haveres 
daquele ou destes, serão pagos de conformidade com a cláusula VllI do presente instrumento. 

Parágrafo Único - O mesmo procedimento sera' adotado em outros casos em que a Sociedade se 

resolva em relação a seu sócio; art. 1028 e art. 1031 da Lei 1o.4o6-o2. 

Vlil - Da Retirada de Sócio 

Os haveres do sócio que pretenda se retirar ou de quem o represente na Sociedade, serão 
calculados por balanço que se procederá ao final do prazo constante da Cláusula seguinte (IX), os 
quais serão pagos em 04 (quatro) parcelas trimestrais, acrescidas de juros de 12% (doze por cento) 
ao ano, sendo a primeira parcela vencívei em 03 (dês) meses após o citado balanço. 

IX - Do Aviso-de Retirada de Sócio 

O sócio que pretenda retirar-se da Sociedade deve comunicar por escrito, com antecedência de 
oz (dois) meses, ficando esse prazo reduzido para 01 (um) mês, caso a pretensão de retirada seja 
do nomeado de algum sócio pré-morto. 

X - Da Cessão de Quotas 

As quotas são indívisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outm sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito 
de preferência para sua aquisição se postas à venda formaiizando, se realiza cessão delas, a 

alteração contratual pertinente. 

Xl - Da Criação e Existência de Filiais 

os quotistas poderão criar ou suprir filiais, escritórios, sucursais, agências ou representantes em 
qualquer localidade do pais. 

XII - Da Administração 

A Sociedade será administrada por uma Diretoria, eleita pelos Sócios Quotistas, composta por até 
04 (quatro) membros, sócio(s) ou não sócio(s), investidos em termos apartados, com mandato de 
04 (quatro) anos, podendo ser reeleitos e destitufveis a qualquer tempo, sendo designados: (a) 
Diretor Presidente; (b) Diretor Administrativo e Financeiro; (c) Diretor de Produtos e (d) Diretor 
de Planeiamento e Gestão. 

l - Compete ao Diretor Presidente a responsabilidade pela representação geral da Sociedade¡ pela 
administração executiva dos negócios sociais, pela condução, orientação, ñscalização e 

coordenação das operações comerciais, pelo desenvolvimento e administração tecnológica, 
comercial e de mercado, bem como pela definição de politicas, diretrizes e estratégias comerciais; 

il - Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro a responsabilidade pela direção, supervisão, 
fiscalização e coordenação das operações e atividades administrativas e financeiras da Sociedade; 
e o estímulo a implementação e supervisão das atividades relacionadas à segurança dos 
processos operacionais; 
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n¡ - Compete ao Diretor de Produtos .a responsabilidade pela busca de oportunidades, pesquisas 
de mercado, análise das necessidades dos clientes, mapeamento de processos, entre outras 
atividades que visem o desenvolvimento de novos produtos, e também a melhoria/evolução dos 
já existentes, bem como o apoio na implementação e resolução de problemas operacionais que 
se relacionem aos produtos ofertados pela Sociedade; e 

IV - Compete ao Diretor de Planejamento e Gestão a responsabilidade pelaimplementação da 
estratégia empresarial por meio de planejamento, gestão, estudos de viabilidade e 

acompanhamento a fim de assegurar que as operações da Sociedade sejam realizadas em 
conformidade com as normas ditadas pelos órgãos reguladores, pela lei e documentos 
societários, no interesse da Sociedade; controlar os projetos aprovados e oferecer suporte às 

áreas envolvidas; e elaborar e controlar relatórios de resultados e indicadores de perfomance. 

Parágrafo Primeiro - O(s) Diretor(es),lAdministrador(es) designados em ato separado investir-se-á 
(ão) no ,cargo mediante assinatura de termo de posse no livro de atas da administração, 
dispensada qualquer garantia de gestão. 

Parágrafo Segundo - Caso o mandato se encerre sem que novo diretor/administrador seja 
investido no cargo ou sem que haja reeleição do diretor/administrador pelos sócios quotistas, ele 
permanecerá em seu cargo até a posse de seu substituto ou do ato de reeleição. 

Parágrafo Terceiro - A representação da Sociedade será sempre exercida pelo Diretor Presidente 
em conjunto com qualquer outro Diretor, ou pelos outros 03 (três) Diretores conjuntamente, na 
forma do Parágrafo Sexto, com os poderes e atribuições que a lei confere aos administradores 
das Sociedades em geral, cabendo-lhes a representação judicial ou extrajudicial, ativa ou passiva 
da sociedade. 

Parágrafo Quarto - Para a representação da Sociedade, exclusivamente, nas hipóteses abaixo, 
também será permitida a assinatura isolada de um sócio quotista ou de um procurador com 
poderes especiais: 

1) Nos documentos de depósitos bancários; 
2) Nos endossos em preto de cheques para fins de depósitos em contas bancárias, em nome 

da Sociedade; 
3) Na correspondência ordinária da Sociedade; 
4) Contratar e despedir funcionários, fixando-lhes a remuneração; 
5) Na participação das licitações em geral; 
6) Na nomeação de procurador, especificamente para representar a empresa nas licitações 

em geral e_para assinar os respectivos contratos; e 
7) Para solicitar certidões, bem como, ;documentos de cadastro, perante todos os órgãos 

públicos; autarquias, empresas de _economia mista e empresas em geral, nas esferas 
Federal, Estadual e Municipal. 

Parágrafo Quinto - O Diretor Presidente substitui o Diretor Administrativo e Financeiro, o Diretor 
de Produtos e o Diretor de Planejamento e Gestão em suas ausências e impedimentos 
temporários, acumulando as funções próprias e a do diretor substituido; 

Parágrafo Sexto - Nas ausências e impedimentos do Diretor Presidente, a Sociedade será 
representada, conjuntamente, pelos outros o3 (três) diretores, quais sejam, Diretor 
Administrativo e Financeiro, Diretor de Produtos e Diretor de Planejamento e Gestão; 
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Parágrafo Sétimo - Na hipótese do Parágrafo Quinto, o Diretor Presidente, ainda que acumula as 

funções próprias e de um diretor substituído, precisará de outro Diretor não substituido, para 
representar a Sociedade. 

Parágrafo Oitavo - Aos Diretores/Administradores é vedado fazerem-se substituir no exercicio de 
suas funções, sendo-lhes facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários para 
representar a Sociedade, sendo que o procurador apenas representará a Sociedade de forma 
coniunta com o Diretor Presidente ou com outros 02 (dois) Diretores, de acordo corn a extensão 
dos poderes contidos em seu instrumento de mandato. 

Parágrafo Nono - Todas as procurações outorgadas pela Sociedade serão sempre assinadas peto 
Diretor Presidente em coniunto com outro Diretor, ou pelos outros 03 (três) Diretores 
conjuntamente, na forma do Parágrafo Sexto, devendo ser especificados no instrumento os atos 
e operações que poderão praticar e a duração do respectivo mandato, que, não poderá exceder o 
final do exercício social em curso, vedado o substabelecimento, sob pena de nulidade, à exceção 
das procurações outorgadas aos advogados para a defesa dos interesses da Sociedade em juízo 
(ad judicia), que poderá ser por prazo indeterminado e prever o substabelecímento. 

Parágrafo Décimo - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal ao 
administrador, a titulo de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

XIII - Do Impedimento de Uso da Denominação Social 

Os administradores são investidos de todos os poderes necessários para a prática dos atos de 
gestão, ficando vedadas os avais, fianças ou outras garantias de favor, bem como, onerar ou 
alienar bens imóveis da sociedade e ainda o uso ou emprego da denominação social em negócios 
DU transações estranhas aos obietívos sociais, exceto em favor de empresas de mesma 
composição societária ou grupo empresarial. 

XIV - Da Remuneração dos Sócios 

Os quotistas ou administradores que prestarem serviços a Sociedade, terão a remuneração que 
periodicamente lhes for fixada de comum acordo, observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 

XV - Dos Lucros e Perdas e Balanço Mensal e Anual 

0 exercicio social _coincidirá com o ano civil, ao fim do qual será levantado um balanço patrimonial 
e balanço de resultado econômico, cujo resultado será' atribuído aos sócios. na proporção do 
capital social de cada um ou de forma diversa aceita por todos os sócios quotistas. Havendo 
lucros, tanto poderão ser distribuidos, como retidos para oportuno aumento de capital, a critério 
dos quotistas. A sociedade poderá realizar: 

1) Distribuição intermediária de lucros, conforme Lei n” 6.40406 
2) Declarar, conforme balanço semestral, dividendo à conta do lucro apurado nesse balanço 

e levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde que total de 
dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das 
reservas de capital. 

Parágrafo Único - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(e5) quando for o caso. 
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XVI - Das Alterações contratuais 

Todas e quaisquer alterações contratuais, independentes de sua finalidade, só poderão ser 
efetuadas com o consentimento e assinatura de todos os quotistas e ou de quem os represente 
na Sociedade. 

XVII- Da Declaração de Capacidade para a Administração 

O (s) Administrador (es) declara (m), sob as penas da lei, que não está (ao) impedido (s) de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar (em) sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevarícação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°, Lei 
10.406/02). 

XVIII - Da Aplicação su pletlva da Lei 6.404.176 

As omissões do presente Contrato Social, serão resolvidas em conformidade com as normas 
aplicáveis às sociedades limitadas, previstas na Lei 10.406 de 1o de janeiro de 2002, regendo-se 
supletivamente pelas normas da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. . 

XIX - Do foro 

Fica eleito o foro da comarca de Uberlândia (MG) para o exercicio e o cumprimento dos direitos e 

obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente de forma digital. 

Uberlândia, 03 de novembro de 2016. 

JOÃO BATISTA RODRlGUES 

(assinado digitalmente) 

VALEINVEST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SIA 
João Batista Rodrigues Símônio Freita da Silva 

(assinado digitalmente) (assinado digitalmente) 
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'JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Documento Principal 

Identíñcação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Dale 

16/648471-7 J1G390138954S 10/11/2016 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

004.991.726-98 SIMONIO FREITA DA SILVA 

350.1 'I 3506-44 JOAO BATISTA RODRIGUES 
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Seorelaria de Governo da Presidência cia República 
Secretaria Especial de Micro a Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato. assinado digitalmente, da empresa TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. de nire 
3120465026-2 e protocolado sob o número 16/648471-7 em 10/11/2016, encontra-se registrado na 

Jucemg sob o número 6123438, em 21/11/2016. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Diego 
Gontijo Veloso. l 

Assina o registro, mediante certilicado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
validação. deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços I Validar Documentos (http/l 
ponalservicosjucemg.mg.gov.brIPortaIIpages/imagemProcessolviaunicajsf) e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 

Capa de Processo 
nn    CP ' l I u Nome 

004.991.726-98 SIMONIO FREITA DA SILVA 

350.113.606-44 JOAO BATISTA RODRIGUES 

Documento Principal   
004.991.726-98 SIMONIO FREITA DA SILVA 
350.1 13.606-414 JOAO BATISTA RODRIGUES 

Belo Horizonte. Segunda-feira. 21 de Novembro de 2016 

Marinely :Ie Paula Bomfim: 873.638.956-00 Página 1 de 1 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MtNAS GERAIS 
Registro Digital 

0 ato foi deferido e assinado digitalmente por : 

Identificação do(s) Assínantecs) 
CPF Nome 

072.251.266-01 DIEGO GONTIJO VELOSO 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM 

Belo Horizonte. Segunda-feira, 21 de Novembro de 2016 
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NIRE (da sede ou  quando a &Sdígu da Nmlnaza N" de Malrlcula do Aganie 
seua forem mma UF) Juridica Amarrar au comercio 

31204650262 2062 ENTO 
ILMO(A). SRIA) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Honra: m¡ ; ., ur_ .-.._:1|:.. .;.- _ u -. 

(da Empresa do Agerrla Auxiliar do Comércio) › N_ FCNIREMP 

wmnrsaoammmwmmwnmmo;    N° DE CÓDIGO córneo DO 
wAs no aro EVENTO QTDE DESCRIÇÃO no ATO! EVENTO J173944°°9934 

1 | n21 ATA DE REUNIAQIASSEMBLEIA DE socros 

 Representante Legal da Empresa r' Agente Auxiliar dp Comércio: 
Local Nome: N 

Assinatura:  Telefone de Contato: 
Dara E' 

2 ~ U§0 DA ÍÍUNTA COMERCIAL ' [j DECISÃO SINGULAR [j DECISÃO OOLEGIADA 

Homem) EmprasariaKals) IguaKals) ou aemalharnnts): ü SIM E SIM Processo em Ordem 

' A decisão 

_I__l_._ 
Dana 

[j NÃO ___I____r____ mo _r__r___ Rm¡ Data Responsável E Data Responsável má”. 

DECISÃO SINGULAR - _ _ 

Ú Processo em vigência. (Vide despacho em rolha anexa) 2' Exhénda 3. amanda 4 amanda s. Bmw 
Processo deferida. Publique-se e arquiva-se. [j D lj ü 
Processo Indeferido. Pubüque-sa. 

:I__I 
Data Responsável 

DECISÃO COLEGWJA 2- Exxgmaa a¡ sugerida 4- Exlgãnda 5- Beigêrwcía 

D Processo em vigencia. (Vide dspanho em folha anexa) n_ 

Processo deferido. Publique-ae e arquiva-se. lj - - ç, D lj lj 
Fracasso indeferido. PublIqus-ae. _ 

_J_I__ 
Dela Vogal Vogal Vogal 

Presidente da Turma 

OBSERVAÇÕES 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo _ 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

1 71221.71 8-1 J173944009934 25/041201 7 

Identiñcação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

350.113.606-44 JOAO BATISTA RODRIGUES 
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ATA os REUNIÃO nos sócIos QUOTISTAS DA 

TRNALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 
CNPJIMF: 00.604.122/0001-97 

NIRE: 31204650262 

DATA/HORA E LOCAL: Aos 24 de abril de 2017, às 10:00 horas, compareceram, em primeira 

convocação, na sede da TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. (" "), na Rua Machado de 
Assis, n° 904, Centro, CEP:38.4oo»112, na cidade de Uberlândia/MG.  Dispensada a convocação, em razão da presença de todos os Sócios 
Quotistas, conforme autoriza o §2° do artigo 1.072 do código Civil. 

PRESENÇA: O5 Sócios representando a totalidade das quotas, a saber: JOÃO BATlSTA 
RODRIGUES, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
portador da carteira de identidade RG n” M-295.B91 (SSP/MG), inscrito no CFFIMF sob o n" 
350.113.606-44, residente e domlciliado na Avenida Uirapuru, n" 267, Bairro Cidade Jardim, 
CEP: 38-412-166, na cidade de Uberlândia/MG; e VALEINVEST PARTKIPAÇÕES E 

INVESTIMENTOS SIA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
15.7o3.8o8Iooo1-o2, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob o NIRE n° 3130010061- 

8, com sede na Rua Machado de Assis, n° 904, Sala Jatubá, Centro, CEP: 38.400-112, na cidade 

de UberIãndiaJMG, neste ato representada por seus diretores,  já 
qualificado acima, e  brasileiro, empresário, casado sob o regime 
de separação parcial de bens, portador da carteira de identidade' RC. n" M-7.934.672 
(SSP/MG), inscrito no CPFIMF sob o n” oo4.9g1.726~98, residente e domiciliado na Rua Bento 
Gonçalves, n° 509, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 38.402-004, na cidade de 
UbeHãndíaIMG. 

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. JOÃO BATISTA RODRIGUES, Presidente e o sr. SIMÕN|0 FREITA 
DA SILVA, Secretário. 

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) aprovação das contas dos administradores e 

demonstrações contáveis do exercicio de 2016 da Sociedade; e (ii) distribuição de dividendos. 

DELIBERAÇÕES: Pelo Presidente foi instalada a Reunião em sua primeira convocação e lida a 

ordem do dia. Após discussões, os Sócios Quotistas, à unanimidade: (í) aprovaram as contas 
dos administradores e as demonstrações contábeis da Sociedade, sem quaisquer ressalvas 
elou recomendações, sendo que os Sócios declaram, sob as penas da lei, que as informações 
contidas no Balanço (anexo ao presente instrumento) refletem a documentação enviada à 
contabilidade e se responsabilizam por todos elas; e  considerando que não houve 
distribuição de dividendos, o valor do resultado fora levado à conta de reserva de resultados. 

Declaração: A Sociedade declara, para os fins do artigo 7” da instrução de Serviço N” 
[5103/2010, expedida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, que não é uma 
sociedade de grande porte nem íntegra um conjunto de sociedades sob o controle comum 
que teve, no exercicio anterior, ativo total ou superior a Rs 240.000.000,00 (duzentos e 
quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a Rs 300.000.000,00 (trezentos 
milhões de reais), conforme dispõe o art. 3° da Lei N° 11.638/07. 

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Terminados os trabalhos, nada mais havendo a 

tratar, fo¡ suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata na forma 
sumária dos fatos ocorridos, que, depois de lida e conferida, fo¡ aprovada e assinada por 
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todos os presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições. Após, o Presidente da Mesa deu 
por encerrada a presente Reunião. 

Este documento é cópia fiel ao original lavrado no livro próprio. 

Mes; 

JOÃO BA115TA RODRIGUES ' SIMÔNIO FREITA DA SILVA 
Presidente Secretário 
(assinado digitalmente) (assinado digitalmente)  

JOÃO BATISTA RODRIGUES 

(assinado digitalmente) 

VALEINVEST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SIA _ 

João Batista Rodrigues Simõnío Freita da Silva 
(assinado digitalmente) (assinado digitalmente) 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1 ' 
Registro Digital 

Documento Principal 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

171221 .718-1 JT 73944009934 25104/2017 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

350.113.606-44 JOAO BATISTA RODRIGUES 

004.991.726-98 SIMONIO FREITA DA SILVA 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Anexo 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data E 

1TI221.718-1 J173944009934 2510412017 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

350.113.606-44 JOAO BATISTA RODRIGUES 

004.991.726-98 SIMONIO FREITA DA SILVA 

Página 1 de 1 

Junm Comercial do Estado da Minas Gerais 
Cai-lilica registro sob o n” 62841 D1 em 25fD5f2017 da Empresa TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, Nite 31204650262 a protocolo 172217181 - 
2510442017. Auterrtlmçãc: (JCD993B9CF5CDBAF212E271QECSEAFS19448A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar esta 
documento. acesse umm.juoemg.mg.gov.br e infame nf' do protocolo 17¡221.718-1 e o código de segurança QrQf Esta copia foi autenticada 
digitalmente a assinada em 26052017 por Maiinaly de Paula Bomfim -- Secretária-Geral. _  pág. 35GB ll 

 



Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de RegIsIro Empresariais Integração 
Secaetaria de Estado de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais 
Junta Comerciai do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO' DIGITAL' 
Certlfloo que o ato. asslnado digitalmente. da empresa TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. de níre 
312046550215-2 e protocolado sob o número 1712213184 em 25/0412017. encontra-se registrado na 

Jucemg sob o número 6284101, em 25/05/2017. O ato fui deferido digitalmente pelo examinador 
Guilhanna Ribeiro Lobato Bicalho. 

Assina o registro, mediante oertiñcado digital, a Secretária-Gerai. Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
valldaçâo, deverá ser acessado o siüo eletrônico do Portal de Senriços I' Validar Documentos (httpdl 
portalservioosjucemgmg.govbrlPorIaI/pagesfimagemProcesso/viamni.jsf) e informar o número de 
protocolo e chave da segurança. ' 

Capa de Processo  
CPF Nome 

350.113.606-44 JOAO BATISTA RODRIGUES 

Documeto Pdncip     
CPF Nome 

350.113.606-44 JOAO BATISTA RODRIGUES 
004.991.726-98 SIMONIO FREITA DA SILVA 

Anexo 

CPF Nome 

350.113.606-44 JOAO BATISTA RODRIGUES 

004.991.726-98 SIMONIO FREITA DA SILVA 

Belo Horizonte. Quinta-feira. 25 do Maio de 2017 

Marinely de Paula Bomñm: 873.638.956-00 _ _ Página 1 de _1 

  
V . Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Ceniioo reglslro sob o n' 6254101 em 2510512017 da Empresa TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. Nim 31204359252 e Protocolo 1722171 B1 - 
A 2510412017. Autenticação: D0u993B9cF5CDaAF212E271 9EC5EAF51 944m1_ Marlnely de Paura Bomilm - SecreIária-Gerl. Para validar esta 

documento, acesse wuvunjuoemgmggovbr a Inforum n° do protocolo 17.221.718-1 a o código de segurança QrQI' Esla oúpla fol autenticada 

: digitalmente e assinada em 28105121117 por Marimaly de Paula Bonfim - Secretária-Geral.  ' -_ .. . N - pág. 87736 



r  JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
1"' Í, Registro Digital 

O ato fo¡ deferido e assinado digitalmente por : 

Identificação do(s) Asslnante(s) 
CPF Nome 

044.222.426-52 GUILHERME RIBEIRO LOBATO BICALHO 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM 

Belo Horizonte. Quinta-feira. 25 da Maio de 2017 

Junk Contenda! da Estado de Minas " Is 

Ceniñoo registro sob o 11° 6284101 em 250572017 da Empresa TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, Nire 31204650252 e prnlocolo 172217131 - 
2510412017. Auhanticação: 0C0993B9CF5CDõAF212E2719EC5EAF519448A. Marinely de Pau¡ Bomñm - secretaria-carai. Para validar este 
documento. acesse www.juoemg.mg.gov.hr e informe n° do pmtooclo 17I'221.T1a-1 e o código de segurança Qro¡ Esta cópia fui autenticada 
digitalmente e assu-Iada em 251052017 por Marínely da Paula Borrrlím - Secretária-Geral. 
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" t** LIVRO: 026-P 

' tirem que ao(s) onze dia(s) do mês de out 

PROCURAÇÃO bastante  que 

ADMINISTRAÇÃO LTDA r 

MARQUES e OUTROS, na forma abaixo declarada: 

.. Q -_,r  
FOLHA: 118 

faz(em): ' TRIVALE 
à RICARDO DE_ _ FALCO 

SAIBAM quantos este Público instrumento de Procuração bastante, 
ubro do ano de dois mil e dezessete (11/10/2017), perante mim, 

r Escrevente Substituta, compareceuüam) como outorgantegs): TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, comsede 
e foro neste município de Uberlândia - MG, à Rua Machado de Assis, n°. 904, Bairro: Centro, CEP: 38.4004 i2, 
inscrita no CNPJ sob o n°._ 00.604.122/0001-97, com seu contrato de constituição datado de 01/05/1995, 

devidamente registrado na JUCEMG (Junta Comercial do Estado de Minas Gerais), tem 11/04/1995, sob o NÍRE: ' 

3120465026-2, certidão datada de 09/10/2017, neste ato representada por seu sócio - administrador: JOÃO _ 

_;- _ __  brasileiro, casado, empresário, portador da cédula_ de identidadefrnf. SSB/MG,      ~ . inscrito no CPF sob o n°. 350.113.606-44, residente e domiciliado" neste municipio de Uberlândia - Mae' Aiaáataà " " * 1 

Uirapuru, n°. 267, Bairro: Cidade Jardim, CEP: 38.412-166 _(9a fonna da_ 'sua- 27” alteração contratual). __. 

Reconhecido(a,s) como sendo o(a,s)_ próprio(a.,s) e íiientiñcado(ã;s)2,por mim, Escrevente SulistitutàLa-«facei'ãifslíêi/ Mir": 

documentos de identidade apresentados, do que trato e dou fé. E por este público instrumento, e na melhor forma de 

direito, o(a,s) outorganteçs), ha/_fomta em que está representadams), di,sse(ranj)-me que, _constitui-(em) e noineia(m) ' _ 

'~ como seu(sua,s)ybastante(s) p' rocuradorjmesl: RICARDO DE FALCO MÀRQUESJJrasiIeirO, casado, 'Diretor de 
Mercado Público, portador' da cédula de identidade n° MG 10.893.243, SSP/MG, e CPF/MF n°"055.062.776-60; 

-L VITOR-FLORES DÊ IDEUS, brasileiro, solteiro, maior, Analista de:,Me_rcad6 Público, portador da cédula de 
identidade n° MG 16.254.081 SSP/MG e CPF/MF n° 099.822.686-60; ROBERTO DE "FALCO MARQUES, 

brasileiro, casado, Coordenador de Pré_ Vendas, portador da cédula de identidade n° 10.908.548 SSP/MGe CPF/MF 
'n° 052.673.896-09; CLEIDSON MATOS DE ABREU, brasileiro, solteiro, maior, Gerente de Negócios, portador 
da cédula de identidade 11° 0700637613 SSP/BA e CPF/MF -n° 

GONÇALVES, brasileiro, casado, Gerente Administrativo de Mercado Público, portador da cédula de identidade 

82551413 5-91; RAFAEL' GUIMARÃES 

"n°-11392575' SSP/MG e' CPF_ n° 014.583.836-60; ROBERTO JOSÉ. REGINATO LOFRETA, brasileiro, 
divorciado, Gerente de Mercado _Púb1ico, portador da cedula- de identidade n° 16.181.233-8 SSP/SP' e CPF n° 

"050.642.298-44; a quem' o(a,s) outorgante(s), na forma em que está representada(o,s), concede aos outorgados 

procuradores, poderes para participar de toda e'qualquer licitação, poderes para soiieitaredital, participarem do 
' . certame, assinar documentos de habilitação e propostas comerciais, formular ofertas e_ ,lances, negociar preços', 

declarar intenção de interpor recursos, assinar contratos e aditivos, apresentar representação (denúncia) no Tribunal 
de Contas do Estado em todo Território Nacional, ou Tribunal de Contas da União. Os outorgados poderão agir 

_ ;em 'coniunto ou separadamente independente da assinatura do outro. Procuração esta g ue terá validade até 
31/12/2017 (trinta e um de dezembro de dois mil e dezessete). Assim o. disse(ram) do.que lhe dou fe, digitei- 

08425871159605969; Ato' 
Fiscal izacão Judiciária:  1437 uantidade Ato: 1. Emolumentos: 

j¡ ' lhe/is) este Instrumento' que lhe sendo lido, achou(aram) em tudo e confonne aceitaún), outorga/m) e assina(m)._Dou 
' Té. “SELO ELETRÔNICO e EMOLUMENTOS: Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça, N°. 

Ordínal do Ofício: 6009090172 Airibui ão: Re istro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Ta uirama 
Município e Comarca de Uberlândia-MG. N” selo de consulta: BIY12591, código de segurança : 

1 18 52. Recom c: RS 1 11. Taxa de 
6_,_l8. Total: R$ 25.81. Ato: 8101, quantidade Ato: 16. Emolumentos: R$ 86.72. 

 
Recompe: as 5,12. Taxa deFiscalizacão Judiciária: as 28.80. Total: as 120.64. Ato; 3501. quantidade Ato: r.      
*reporto 
Test° 

 
 

Emolumentos: RS 9 47. Recom e: _ 

'dos Emolumentos: R$ 114.71. Valor Total do Recompe: R5 6,80; 
38 15. Valor. Total Final ao' Usuário: 15 

L "  “htt s://selos.t'm'_. us.br". Eu, Leticia Resende Rangel Ra _ 

z ”assinb. Tapuirama - MG, ll de Outubro de 2017. 3.a) JOÃO BATISTA RODRIGUES (representando 
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA). Nada mais, trasladada em "seguida, do próprio original, do j-_qual me_ 

00 te. Eu, Leticia !Resende Rangel Ramos, Escrevente  da verdade. 

\D Os GN 

@mos-Ú” J Leticia Resende Rangel 

Escrevente Substituta - 

. “Consulte- a validade 7 

mos, Escrevcnte Substituta, que a digitei subscreva e_ < 

José aobertàae Fátima 'danger ' ' 

Escrivão de Paz e Tabelião 
Distrito de Tapuirama r Comarca de Uberlândia-MG 
Bel. Jéfierson Resende Rangel (Oficial Substituto) 
Leticia Resende Rangel Ramos [Escrevente Subslimla) . 

Maycon Fagundes dos Santos lEscrei/enie Substituto) _ 

  É i 

  
Valor Total da Taxa de Fiscalizagiãjo Judiciária: 

deste selo no site. 

Substituta que a digitei, subscreva e assino. Em 

.EI 

ç'¡_;'.L-=_I-r"› .i ' «' ,- 

Jr" 

»gftggaífapduirama Cartório de Paz BNOÍQ*   ~ “ PraçaSaidJorgen°I05-Centro-CEP:38.4174100-1?” ne/Fax(34)3249'117 - .p. 

a Oficial A O 

Municipio e Comarca de Uherlândia- MinasGerais  



10105/2017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência. providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NUMERO DE INSCRIÇÃO " 

:Joígtàtlãzztootn-sr C°MP§<I3TI3ANJ§ODÊÁIÉ§Ê$I§AÇL° E “E iêíâããàiãêw” 

NOME EM PRESARIAL 

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
Nikki!!! 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

*x3 8239-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 
CÓDIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

8239-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares 
66.19-3-05 - Operadoras de cartões de débito 
7820-5-00 - Locação de mão-do-obra temporária 

CÓDIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA .IURTDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NUMERO com PLEM ENTO 

R MACHADO DE ASSIS 904 

CEP BAsRROIDISTRITO MUNICIPIO UF 

38.400-112 CENTRO UBERLANDIA MG 

ENGEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(034) 2140-133 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÂVEMEFR) 
oito¡ 

SITUAÇAO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 03I11I2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTFIAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL iltiltiñ ttitiiii u 

Aprovado pela Instrução Nonnativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 10¡05I'2017 às 16:19:13 (data e hora de Brasilia). Página: 111 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/05/20¡ 7 

httpszfmrwwreceita.fazenda.gov.brI'PessoaJuridicaICNPJ/cnpjrevañmpressaoltmprimePaginaasp 111 



31/08/2017 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS Aos TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 
CNPJ: 0050412210001 -97 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria- 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n9 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:l/www.receita.fazenda.gov.br> ou <http:/fwww.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n9 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 09:57:26 do dia 18/08/2017 <hora e data de Brasilia>. 
Valida até 14f02f2018. 
Código de controle da certidão: B1DE.0151.2EA2.6C16 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

'lI'1 



;ÉSCRIÇÃO ESTADUAL* 001755053-“9” CNPJ/CPF: 00.604.122/0001-97 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA MACHADO DE ASSIS NÚMERO: 904 

COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO CEP: 38400112 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: UBERLANDIA UF: MG 

/N Fãâããliããi”.aãaãírüã°sãâãfêo'ããããâãã :cimàcidããiâiclâaêiocãiiêaâÊÍ-ÃÊSÊÍÊÍÉÊÊÃÊÉÊÍÉ gentiifaiãag: 

É A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de 

22/08/2017 SEFIMG - SlARE 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

_ , _ CERTIDÃO EMITIDA EM: 
CERTIDAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS 22/03/2017 

Positiva com efeito de negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ¡ 

20/11/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 

que: 

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual ejou 
Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade susgerisa, nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Codigo Tributário acional (CTN); 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou re istro de formal de partilha, ge 
carta de adJuqicação expedida em autos d_e inventário ou de___arro amento, de sentença _ein açao 
de separaçao Judicial, divorcio, ou de_paitilha de ben_s na uniao estável e de escritura publica de 
doaçao de bens IMOVEISL esta certidao somente tera validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento I Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.m .gov.br => certidão de débitos tributários => 
certificar ocumentos 

2017000225013289 

htlpszrlwwwzfazenda.mg.gov.brIsolIcld/SOUCDTIDETALHE_746?ACA0=VlSUALIZAR&numProt0ooIo=201709348795O8Iautenticacaomodel:rO... 111 



 
 

PREFEITURA DE 2.5-* 

UBERLA  A 

SECREIW. hiUNICPÂL DE 

FINANÇAS .wuuwum-«wt- 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA TRIBUTÁRIOS 
MOBILIÁRIOS E IMOBILIARIOS EIOU FISCAIS. 

Conforme requerimento n°:01l2/2017 certiñcamos, para ñns de COIVILPROVANTE que 
em nome de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA constam débitos Tributários Mobiliários 
e Imobiliários efou fiscais para o contribuinte supra qualificado; dívida 11°: 20.392.941 

encontra-se com exigibilidade suspensa conforme «processo n°; 13.038/2007. 

CNPJ: 00.604.122/0001-97 

“ F ícam ressalvados dos direitos por parte da Secretaria Municipal de Finanças, apurar créditos 
Tnbutáríos anteriores a extração desta certidão. 

OBS: Esta certidão não faz efeito para trànsfeñúcin e registro em cartório. 

Uberlândia, 13 de julho de 2017 

   

  

Validade da certidão: 190912017 

.grates 

a' " ,. . t .. :u: ' T 'r' ma Gandra de Paz e Notas 

- . . . . E .__- _411 __ 5 _ . . .. 11%/ . l Í- É 1 '   Saaigüàgàgh;  Asugzíxteda Recetta umc¡ ° ALTéN-.qcA ,no t 

....... -------__ 7 Amenlicaemseslaoúpiarcpn-aahcacunmlrrta ' 

_  .r._-_-_;':.'i'- """^'¡ ) _ __ o original a mim apresentado du que dou fa. _. . T _. 

$352 2 2 -B. 2017 

:pose Ro :: n de Fátima Rangel  ãn :Tabelião  Resende Rangel 
O 

. __ s Diretor de Receitas  



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA 
' SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS j 

NÚCLEO DO CADASTRO MOBILIARIO  
a Validade: 14/11/2017 

.a Certidão comprobatória deAtividade A 

0 coordenador do Núcieo do Cadastro Mobiliário deste' Municipio, 
no uso de suas atribuições e na forma da lei etc. - -* 

certifica, a requerimento de interessado, que confonne dados constantes 
A em NOSSOS arquivos. 

ContribuintmTRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 

EndereçtxRUÀ MACHADO DE Assis,90_z1 
Bairro:CENTRO '- 

Encontra-se inscrito em nosso cadastro sob o CMC:'10517900 

No CNAE Fiscal de8299799 Outras atividades de serviços prestados 
principalmente às empresas não especiñcadas 
anteriormente  

Na atividade de: 215105 - Avaliacao de Bens 
Corn inicio em, 0110511995 até a presente data. 

Objetivo Social 
CONSULTORIA, DESENV., LOC. E ADM. DE SIST. DE INFORM., PROPAG., E MARK., PROC. 
DADOS, FRANCHISING, PREST. SERV DE ADM. DE CART. MAG., PROSPEC., CREDEN., 
GERENC., DE CLIENTE E FORN., EMBOSING DE CARTÃO MAG., LOC. ISTAL. E MANUT..EQ. 
INFORMÁTICA. 

Por ser verdade, firmo a presente 
de 2017 

UberIândiajÊ/de Agosto   MAM A 
' ?Gare BfuNo MARáuEs 

:ooRnENAnoR Do NúcLEo DO CADASTRO MOBILIÁRI¡ 
www.uberland.rng,gcv.br 
Fax: 03:34 3239-2433 

e-mail: lsscmc@ubeclandla.mg.gov.hr 
_ 0205-27102243-01-8 

sr. Contribuinte haDtIue-ss. pessoalmente, a conferir sua situação junto ao Municipio 



22/08/2017 httpstf/wwwsifgacaixagov.bUEmpresaICrfrCnIFgeCFSImprimirPapel.a5p?VAR PessoaMatriz=447429&VARPessoa=447429 : 

 CAI 
CAIXA ECQNÓTADERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 00604122/0001-97 
Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS 904/ CENTRO / UBERLANDIA / MG / 33400- 
112 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 21/08/2017 a 19/09/2017 

Certificação Número: 2017082100334439045839 

Informação obtida em 22/08/2017, às 11:56:26. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Le¡ está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https:Ifwwwsifge.caixagov.brfEmpresaICrfICrf/FgecFSlmprimirPapeLaspf/VARPessoaMatriz=447429&VARPessoa=44?429&VARUf=MG&VARIn... 111 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHIsTAs 

Nome: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 00.604.122/0001-97 
Certidão n°: 135322935/2017 
Expedição: 14/08/2017, às 09:21:06 
Validade: 09/O2/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

00.604.122/0001-97, NÃO coNsTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores ã data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se â verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

UBERLÂNDIA 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 
presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva l Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 
CNPJ: 00.604.122/0001-97 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 12112010 
do Conselho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPFICNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribuna¡ de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http:flwww.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
fisicos e eletrônicos. onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex- 
Projudi); 

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 
aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 24 de Agosto de 201 T às 10:58 

UBERLÂNDIA, 24 de Agosto de 2017 às 12:06 

Código de Autenticação: 1708-2412-0651-0360-4349 

Para validar est_a certidão. acesse o sitio do TJMG (mvw.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO 
IAUTENTICAÇAO 2 informando o código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possivel adulteração ou tentativa 
de fraude. 

1de1 



:Empresa Digital V 

PREFEÍIIJRA DE 

UBERLÂNDIA Ç__._"_57¡'!I_:pg›'E5-,q-Fç“_ _ _ 

 E ALVARÁ DE - 

FUNCIONAMENTO 
^\\\_O 

Inscrição Municipal CPFICNPJ Data Inscrição Bala da Registro ' Data AIvará de Nüie Controla N** do Alvará 

. fúnníctpaí Funciona mento _ 

10517900 005044221099141 000511995 2511112093 Win1201¡ ° 1400754350 829752014 

Razão Social ' 

TRIVALE ADMÍNISTRAGAO LTDA 

 

.ÇOMPLEMENTO: , * 3': _ 

ãCONIPLEMENTO INFORMADO:  . 

CENTRO OEPISMDBBIB A . .LT 
' CIDADE: Uberlandia UF: M6 - - 

;AREA UTHJZADA: 500,00 m' 

› Objebo Soda¡ da_ Empresa “ _ 

"LPRESTAÇAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO ATRAVES DE CARTAO MAGNETIÇO DE: 1.1 BENEFICIOS PREVISTOS 
'PELO PAT (RROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR): 1.1.1. ALIMENTACAO: 1.1.2. REFEICAO; 1.2. CONVENIO: 

' 1:3. ;COMBUSTIVEL E ABASTECIMENTO; 1.4. PRNATE; 1.5. CONTROLE E GESTAO DE FROTA; 1.6. CONTROLE E GESTAO 
_ DE-MANUTENCAO DE FROTA; 1.1. GESTAO DE FRETES. z. PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS: 2.1.'SERVICO' 
?DE MONITORAQENTO E RASTREAMENTO DE -VEICULOS E BENS; 2.2. GESTAO E CONTROLE DE FRUTAS E_ _ ' › _ I 

EQUIPAMENTOS. 3. LOCACAO DE PESSOAL ASSOCIADA A GESTAO OE FRUTAS. FRETES. MONITORAMENTO; - .w ' . » 

' x _ ' Localização _ 

_ ', ' GHADO DE 155m, N°I 000904 

 
     

- LRIASTREAMENIO E MANUTENCAO. 4. OPERACAO _DE CARTAO DE DEBIÍD.  ' ' i¡ _AuvIdaqE-Eqonbmlcà _ _  - 'código' í .. pagam _ % . O ' _f " ÍÊWW  .xsás-&Wggau - ;Enugralââmdes de serviços prantadnsprlnclpaimente às _empresas não especificadas _ l su!  _ Cabra-atuam 'Operadoras de cartões de débltq = _'  5 ' A sm t 
3, ÇTBZOÕÍDÚ-ÍIÚ -LOOIÇIO da manda-obra temporária ' _  SLM 

" _ _ -5239-1102-00 Emissão de vales-allmenlação, vales-transporte a sfmllargs _ sm¡ 

5 V' _ n r 7 l ' .  '  fEste Epntribqlptn está autorizado a desenvolver as allvldádes acima atendam: a irma dcmpromlsso. an:: as penis da 19|; - 

'- --da III-Ia conhece aalendoos _net-infantis lagala exigidos para funclcnqmento a exercício das atlvfdndes econômicas 
' , Icanstantesdn Objeto sonia!, _no que respeItano uso a ocupação do solo. as atividades domlçlliares a rbstriçaas ao uéo da 

*aspagos públicos. aceaslhllldpda e de segurança *sanitárlm ambiental e_ de prevançln contra Incãndlo e' panico. O ' 

_* qntribulnte rannnhacaqus (não ahnndiúnnnto :Lentes requlsltos acarretará a suspensão; a cassação sübseqllanta do ' 

A' ;Álvãrá de Funciçnpmànrio, ntisjàrmns da laglglqçno vlgerityre.  
__ '  'I'  'LIcañuz Vencimentõ  _  '. ' -TdaloAmbInnta j - NIA 
?í -  E .Fcórpode Bomhalrna nswrrzair    ' r " '  -. _« THo-ràrhaídeFundpqamentor nsãoo:nn_às1e:no;uú  

¡Lúám yAunoLie:_n3rn7-¡2n11 

--Nor¡ . . E . . _ 

“eéra .ALVARÁ e vAunp ATÉ oátnrgzqn. SDMENTEIPARJDLA LocAuzAçAo e ATIVIDADES) ACIMA nnscálrinrrnnAisg. oEREàEN-re ”  
'  '.|J"EV_E:S_ER'ÀFDMOD_-EM LGCAUVISÍVEL E ACESSJVEL AFISGALIZAÇÃO. 

h E-ENIIIIOCTEMfBCII-jlzoií O 'I _Códígoxtlue autenticidàde:     



\_<;ÍEWÕ!§1SÍL_ILTORIA,DESENÉÃI-LO? *eAmíi-ng' _ . T_ _ .,  
.PRÕCÍDADOS,FRANCHJSING."  SER D_E ADM. DE cAafMAs., PRQSEEC.. 

' ” T "GERENC, DE CLIENTEEÊOLÉ_ EMBQSING DE cArggAo MAG.. LÍóc. 
_P 

Secretarias envolvidas neste Alvará: 
SMSU 

PLAN 

__ . _ áfñp e7stàbe;§__ç¡_rrgêrjío-- ñ_ 

Requef§r=r§novaçàg§até' nqjyjyfñirño 30 dias antes dg yehçime to 

.A'íñ“'áf6*b' 'Kçfyfãh 'à dg Iggiàlwãbào suspende alcgpcefsàãtx" 
í 'l _Vãgão “ñóã dados acima dasícrifõs, deíerã ser, _ q, a . hi1_ _ . 2 

uk 

.jêâalmente 



 Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

ATESTADO 

ATESTO para os devidos ñns, atendendo a requerimento de 
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob 0 N” 
00.604.122/0001-97, a quem possa interessar, que no âmbito da Justiça 
Estadual na Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, funcionam 
regularmente, com seus titulares, as seguintes Secretarias Judiciais: 1” 
Vara Cível: Bel. Douglas de Oliveira Morais, em exercício; 2” Vara 
Cível: Bela. Marília Caixeta Peres Oliveira, em exercício; 3” Vara Cível: 
Bela. Madalena Gontijo Borges Fonseca, em exercício; 4” Vara Civel: 
Bela. Joana Batista Martins, em exercício; 5° Vara Cível: Bela. Marco 
Túlio Afonso Borges, em exercício; 6” Vara Cível: Bela. Marlene Nunes 
Caixeta; 7” Vara Cível: Sandra Regina Rezende Oliveira, em exercício; 
8” Vara Cível: Bela. Teresinha Luíza Ferreira, em exercicio; 9*' Vara 
Cível: Bel. Marco Aurélio Afonso Borges, em exercício; 10” Vara Civel: 
Bela. Cláudia Regina Carrijo Duarte, em exercício; I” Vara de Família e 
Sucessões: Bela. Valquíria Barros Alvim da Penha, em exercício; 2*' Vara 
de Família e Sucessões: Bela. Elisabete Maria Morgado e Fernandes, em 
exercício; 3° Vara de Família e Sucessões: Bel. Fernando Luis Pereira 
Lima, em exercício; 4” Vara de Família e Sucessões: Bela. Denise França 
Linhares, em exercicio; 5” Vara de Família e Sucessões: Bela. Cristiane 
Alves Fernandes, em exercício; Vara de Execuções Penais: Bela.Luciene 
Rodrigues Soares, em exercicio; 1*' Vara da Fazenda Pública e 

Autarquias: Bela. Sheila Mara de Lima, em exercício; Z” Vara da 
Fazenda Pública e Autarquias; Bela. Adna Aparecida de Mendonça, em 
exercício; 1° Vara Criminal: Bela. Sônia Alves do Prado, em exercício; 
2” Vara Criminal: Bela. Edna Maria Francisco Pires, em exercicio; 3*' 

Vara Criminal: Bela. Márcia Rocha de Oliveira, em exercício; 4*' Vara 
Criminal: Bela. Arma Clarinda Naves, em exercício; Vara de Crimes 
Contra a Pessoa e de Precatórias Criminais: André Luiz de Araújo, em 
exercícitnJuízado Cível, Marilânia Pires Oliveira Souza, Marcelo Souza 
Freitas, em exercício; Roberto de Oliveira Batista, em exercício; .Ju ízado 
Criminal, Antônio Marcos Resende Faria, em exercício; Serviço 
Auxiliar de Contadoria, Tesouraria e Distribuição: Bela. Lúcia Helena 
Pereira de Araújo Campos; Tabelio to de Registro de Protestos: Dr. 
Wilno Roberto de Sousa Silveira; ório do 1° Ofício de Notas: Dr. 



Carlos Antônio de Araújo; Cartório do 2° Ofício de Notas: Dr. Djalma 
Pizarro; Cartório do 3° Ofício de Notas: Dr. Eduardo Maurício 
Rodrigues da Cunha; Cartório do 1° Registro de Imóveis e Hipotecas: 
Dr. Márcio Ribeiro Pereira; 2°Ofício de Registro de Imóveis: Dr. Luiz 
Eugênio da Fonseca; Serviço Registral de Títulos e documentos e 

Pessoas Jurídicas: Wanda Marquez Fontes; Serviço Registral das 
Pessoas Naturais: Bel. Feliciano de Oliveira Júnior; Tabelionato de 
Notas e Registro Civil de Pessoas Naturais do Distrito de Martinésia: 
Zoalbe Rodrigues do Nascimento de Oliveira Bernardes; Tabelionato de 
Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de 
Miraporanga: Jovino Mustafá Cheik, em exercício; Cartório de Paz e 

Notas do Distrito de Tapuirama: José Roberto de Fátima Rangel; 
Cartório de Paz e Notas do Distrito de Cruzeiro dos Peixotos: Maria 
Otacilia Knychala de Moraes. 

ATESTO ainda, que nesta Comarca existe somente um 
Serviço Auxiliar de Contadoria, Tesouraria e Distribuição: Bela. Lúcia 
Helena Pereira de Araújo Campos, responsável pela distribuição de todos 
os feitos da Comarca, inclusive Falência, Concordata, Família e Cartas 
Precatórias. 

ATESTO finalmente, que no âmbito da Justiça Estadual o 
único órgão na Comarca de Uberlândia, responsável pela emissão de 
certidões negativas Cível, Criminal, Vara de Execuções Penais, de 

Execução Fiscal e de Falência e Concordata é a Central de Certidões, 
localizada nas dependências do Fórum. 

Por ser verdade, firmo o presente 
U lândía, 24 de agosto de 2017. 

  L RENÇO MIG RI IF NsEcA RIBEIRO 
.Juiz de Direito Diretor do Foro 
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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N”. 002/2017 
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 

MINUTA CONTRATUAL 

MINUTA CONTRATUAL 

CONTRATO QUE ENTRE sI CELEBRAM o 
MUNICÍPIO DE , E A 

u PARA Os FINS. NELE 
INDICADOS. 

O MUNICÍPIO DE , COM ENDEREÇO NA 
,N.° , BAIRRO - CEP ç 

A IMG, INSCRITO No CNPJ SOB O N° ç , NA 
PESSOA DO SEU PREFEITO, SR. , DENOMINADO DE 
CONTRATANTE, E A INSCRITA NO CNPJ SOB N° 

, ESTAEELECIDA NA RUA , AQUI 
DENOMINADA DE CONTRATADA, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU 
REPRESENTANTE LEGAL , INSCRITO NO CPF SOB 
O Nf” , RESOLVEM CELEERAR ESTE CONTRATO 
MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 

O presente Contrato tem como fundamento a Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
10.520/02 e suas alterações, PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 002/2016, 

PREGÃO PRESENCIAL 002/2016 e seus anexos, devidamente homologada pelo Sr. 
Presidente, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

O Objeto deste contrato é a contratação de empresa para prestação de serviços de 
administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva, 
fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, com implantação e operação 
de sistema informatizado e integrado para gestão de frota, por meio de internet, através 
de rede de estabelecimentos credenciados, mediante a utilização de sistema 
informatizado e de recursos tecnológicos para atender a frota automotiva dos 
municípios consorciados ao Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento 
Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE. 



CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO 

3.1 - Pela aquisição e prestação de serviços, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o montante estimado de R$ ( ) conforme apresentação 
de notas fiscais e consumo, sendo o valor individual abaixo discriminado: 

vam¡- Estimado Percentual de Valor do Valor Total com 
“em Descrição sem a taxa de Desconto desconto em RS Percentual de 

administraçãg DCSCOHÍO/ÍBXB 

3.2- A atual frota dos municípios filiados ao CODANORTE é composta de veiculos de 
variados fabricantes, tais como Mercedes Benz, Ford, Fiat, Fiat/Doble Rontan, Volks 
Wagen, Iveco, Toyota, Mitsubishi, Renault, Citroen, New Holland, Randon, Case, 

Yamaha, Honda, Dafra, Suzuki, dentre outros. 

3.2.1- A frota atual dos municípios filiados ao Consórcio Intermunicipal para o 
Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE é de 

aproximadamente 3.855 (três mil oitocentos e cinquenta e cinco) veículos, composta por 
veículos, convencionais, especiais, caminhões, ônibus, máquinas pesadas, motocicletas, 
dentre outros, com utilização específica e essencial para o desempenho das atividades 
dos municípios filiados ao Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento 
Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE. 

3.1.2- Cada Município apresentará sua respectiva lista de veículos, as quais poderão 
sofrer alterações durante a vigência contratual, em virtude de novas aquisições, doações 
e/ou desfazimento dos veículos existentes. 

3.3- Foi estimado para cada um dos Municipios consorciados, 0 valor de 

R$750.000,00(setecentos e cinquenta mil reais) para gastos com peças, e 

R$2S0.000,00(duzentos e cinquenta mil reais) para gastos com serviços. 

3.3.1- Cada municipio consorciado poderá estabelecer valores inferiores aos que acima 
indicados, para atender suas reais necessidades. 

3.4 -A lista de veiculos constantes no subitem anterior poderá sofrer alterações durante a 
vigência contratual, em virtude de novas aquisições, doações e/ou desfazimento dos 

veículos existentes. 

3.5 - 0 valor contratual poderá ser alterado nos termos da alinea “d”, inciso II, do artigo 
65 da Lei 8.666/93, desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, 
devendo o contratado manter sua proposta pelo período mínimo de 60(sessenta) dias 

após sua apresentação; 

3.6 -O valor contratual poderá ser reajustado pelo índice do IGP-M, após l2(doze) 
meses de execução. 

3.7- Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis até o final da vigência do 

contrato; e 



3.8- A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões que se fizerem dos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) 
do Valor. inicial atualizado do contrato, conforme previsto na Lei Federal 8.666/93. 

3.9- O valor do objeto deverá contemplar todos os custos relativos a despesas de 

entrega/execução do objeto. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1 - O prazo de vigência do contrato será do dia de de 2017 até o dia 31 
de dezembro de 2017. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS 

As despesas decorrentes da execução do objeto contratado correrão à conta de recursos 
orçamentários do Consórcio, abaixo descritos: 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo -n 

_ CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1 - O pagamento será efetuado conforme Cronogramas de Desembolso e entrega, 
condicionado ao cumprimento das obrigações estabelecidas; 

6.2 - O pagamento será efetuado pelos municípios consorciados ao CODANORTE, 
pela Tesouraria, em um prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação 
das Faturas / Notas Fiscais OU ATRAVÉS DE RECEBIMENTO na tesouraria dos 

municípios consorciados ao CODANORTE; 

6.2.1 ~ As Faturas / Notas Fiscais devidamente atestadas e enviadas à Gerência 
Administrativa para conformidade, serão encaminhadas à Contabilidade, e desde que a 

contratada apresente também os seguintes documentos: 

a) Certificação do recebimento definitivo especificado na Nota Fiscal/Fatura; 

b) Nota fiscal/Fatura (la e 2” vias devidamente certificadas); 

6.3 - 0 pagamento não será devido ate' que a Contratada apresente os documentos 
especificados no subitem anterior; bem como condicionado ao cumprimento às 

condições de fornecimento/recebimento; 

6.4 - A Nota Fiscal deverá especificar o nome do banco, o código e nome da agência e 

número da conta corrente, na qual devera ser feito o depósito do valor correspondente; 

6.5 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado 
após a prestação do objeto licitado, após apresentação de fatura hábil e apresentação das 
CND”S do FGTS, INSS e CNDT, caso falte algum documento exigido a Contratada 
ficará com os pagamentos suspensos; 



CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Das obrigações da Contratada: 

7.1 - A Contratada prestará os serviços objeto desta licitação, cuja abrangência estende- 
se a todos os Municípios consorciados ao CODANORTE, em caráter contínuo, de 
acordo com as especificações e normas requeridas, utilizando recursos tecnológicos 
apropriados, devendo dispor, para tal, da infra-estrutura e equipe técnica exigidas. 

7.2 - Será de inteira responsabilidade da Contratada todo o investimento necessário à 
implantação do sistema, tais como: instalação, gravação e transmissão de dados, 
migração, backup, segurança, credenciamento da rede de empresas fornecedoras, 
manutenção do sistema e treinamento do pessoal e fornecimento de manuais de 

operação. 

7.3 - A Contratada deverá fornecer, em até 20 (vinte) dias contados da expedição da 
ordem de execução dos serviços, relação completa das oficinas conveniadas e 

comunicar ao Contratante qualquer acréscimo ou supressão ocorrida. 

7.4 - A Contratada obriga-se a executar os serviços objeto desta licitação de acordo com 
as especificações e normas requeridas, utilizando ferramental e recursos humanos e 

tecnológicos apropriados, devendo dispor de infra-estrutura e equipe técnica exigidas. 

7.5 - A Contratada deverá fazer uma apresentação ilustrativa do funcionamento da 
senha e dos protocolos de atendimento a serem observados no ambiente web em até 10 
(dez) dias da ordem de execução dos serviços a ser expedida pelo setor de Compras, no 
local e horário a serem determinados pelo CODANORTE. 

7.6 - A Contratada deverá. fornecer manual explicativo para utilização dos sistemas de 
atendimento no ambiente web abrangendo todos os perfis e configurações de menus de 
acesso e consolidação de dados, na quantidade a ser definida pelos Municípios 
consorciados ao CODANORTE, conforme a necessidade. 

7.7 - 0 estabelecimento credenciado deverá responder por quaisquer danos, perdas ou 
prejuízos causados à Contratante, por dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham 
a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses. 

7.8 - O estabelecimento credenciado responsabiliza-se pela guarda e segurança dos 
veiculos enviados para manutenção nas oficinas credenciadas, ressarcirido aos 

Municípios consorciados ao CODANORTE, quaisquer danos que venham a ocorrer a 

esse, para os quais não tenha concorrido a Contratante. 

7.9 - A Contratada deverá nomear e manter preposto para representa-Ia perante a 
Contratante e assisti-la em todas as questões relativas à execução do contrato_ 

7.10 - A Contratada se responsabilizará pela permanente manutenção da validade da 
documentação: Jurídica, Fiscal; Técnica e Econômico-Financeira da empresa, assim 
como pela atualização de formação de seus profissionais. 



7.11 - A Contratada deverá manter sob a sua exclusiva responsabilidade toda a 
supervisão e direção da execução completa e eficiente do contrato, inclusive de todos os 
elementos necessários à manutenção e o correto funcionamento dos sistemas 
empregados. 

7.12 - 0 estabelecimento credenciado deverá efetuar o recolhimento e o descarte 

adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado, originário da contratação, 
obedecendo aos seguintes procedimentos: 

7.12.1 - Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em 
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias 
para evitar que venha a ser misturado com os produtos químicos, combustíveis, 
solventes, água e outras substâncias que inviabilizam sua reciclagem, conforme artigo 
18, incisos l e ll, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata; 

7.12.2 - Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, 
através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos 
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado 
no atacado ou no varejo, que tem obrigação de recebe-lo e recolhê-lo de forma segura, 
para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, conforme artigo 18,inciso 
lll e § 2°, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata; 

7.12.3 4 Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado 
não reciclável, dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente 
autorizada pelo órgão ambiental competente, conforme artigo 18, inciso Vll, da 

Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata. 

7.13 - A Contratada deverá gerar, em base mensal, Nota Fiscal única, com a 

consolidação financeira dos serviços efetuados, acompanhadas do relatório das 

transações efetuadas pela rede credenciada, no período de referência. 

7.14 - A Contratada deverá entregar mensalmente a nota fiscal, demonstrativo de 

compras, discriminando o valor de peças adquiridas, serviços prestados, descontos 
praticados e/ou taxa de administração se houverem, com consolidação financeira dos 
serviços executados, acompanhada da Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS, 
Certidão Negativa de Débito do INSS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 7 
CNDT devidamente válidas, ao Fiscal do Contrato que a atestará e encaminhará ao setor 

competente. 

7.15 - A Contratada deverá acatar todas as orientações da Contratante, sujeitando-se a 
mais ampla e irrestrita fiscalização, no escopo do Contrato, prestando, por escrito, todos 
os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, obrigando-se, ainda, a 
atender prontamente a todas as reclamações atinentes, a quaisquer aspectos da execução 
contratual. 

7.16 - A Contratada, independentemente da atuação do Fiscal do Contrato, não se 

eximirá de suas responsabilidades quanto à execução dos serviços, responsabilizando-se 
pelo fiel cumprimento das obrigações constantes no Termo de Referência. 



7.17 - A Contratada deverá manter durante a vigência do contrato as condições de 
habilitação para contratar com a Administração Pública, apresentando, sempre que 

exigido, os comprovantes de regularidade fiscal. 

7.18 7 A Contratada deverá, sempre que lhe for exigido, apresentar os comprovantes de 
regularidade fiscal da empresa, em conformidade ao artigo 195, § 3° da Constituição 
Federal. 

7.19 - A Contratada assumirá, como exclusivamente seus, os riscos e despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. 

7.20 - A Contratada deverá fornecer tantas senhas quantos forem solicitadas, além da 

previsão inicial, pelos Municípios consorciados ao CODANORTE, sem qualquer ônus 
adicional. 

7.21 - A Contratada arcará com todos os encargos sociais previstos na legislação 
vigente e com quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas previdenciárias, fiscais, 
de acidentes de trabalho, bem como de alimentação, transporte, ou outro beneficio de 

qualquer natureza dos seus profissionais, preservando os Municípios consorciados ao 
CODANORTE, de quaisquer demandas, reivindicações, queixas e representações de 

qualquer natureza, resultantes da execução do contrato. 

7.22 ~ À Contratada serão vedados, sob pena de rescisão e aplicação de qualquer outra 
penalidade cabível, a divulgação e o fornecimento de dados e informações referentes 
aos serviços objeto do contrato. 

7.23 - A Contratada não poderá se valer do contrato para assumir obrigações perante 
terceiros, dando-0 como garantia, nem utilizar os direitos de crédito a serem auferidos 
em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem 

prévia autorização dos Municipios consorciados ao CODANORTE. 

7.24 - A Contratada responderá civil e administrativamente, sem prejuizo de medidas 
outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados à Administração Pública, 
ou a terceiros, em razão da execução dos serviços. 

7.25 - O estabelecimento credenciado obriga-se a reparar, corrigir, substituir, total ou 
parcialmente, às suas expensas, serviços objeto do contrato em que se verifiquem vícios, 
defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, de emprego de equipamentos 
inadequados ou não correspondentes às especificações. 

7.26 - A Contratada deverá facilitar a ação de fiscalização dos Municípios consorciados 
ao CODANORTE, fornecendo informações ou promovendo acesso à documentação dos 
serviços em execução, e atendendo prontamente às observações e às exigências por ela 

apresentadas. 

7.27 - A Contratada obriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a qualidade 
dos serviços executados, inclusive eventuais falhas em seu sistema, providenciando a 

sua imediata correção, sem ônus para a Administração. 



7.28 - A Contratada deverá aceitar auditagem nos seus controles e documentação fiscal 
referentes aos serviços por parte de representante designado da Administração. 

7.29 - A Contratada se responsabiliza pelo fiel e pontual pagamento à rede credenciada 
pelos serviços prestados e fornecimento de peças e acessórios originais veículos dos 
Municípios consorciados ao CODANORTE. 

7.30 - São da exclusiva responsabilidade da Contratada todas as despesas com: 

7.30.l - Disponibilidade de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, 
nos termos descritos neste Termo de Referência; - Operação e controle dos sistemas 
web utilizados, o que inclui todos os recursos técnicos, materiais e humanos; 

7.30.2 w Manutenção permanente de modo a não incorrer na descontinuidade dos 

serviços; 

7.30.3 - Todas as despesas com custos diretos e indiretos requeridos para a execução 
dos serviços objeto do Contrato; 

7.30.4 z A Contratada deverá treinar e capacitar os servidores indicados pela 
Contratante a utilizar todos os recursos do sistema; 

7.30.5 e A Contratada deverá disponibilizar senhas, bloqueio e desbloqueio, além dos 
demais serviços inerentes ao objeto do contrato; 

7.30.6- A Contratada deverá providenciar o credenciamento de oficinas em localidades 
onde sejam solicitadas pelos Municípios consorciados ao CODANORTE, que venham a 
ser de interesse da Contratante por razões operacionais, procedendo à confecção e a 
entrega de senhas adicionais, conforme o caso, atendendo às solicitações do Fiscal do 
Contrato, sem custos adicionais; 

7.30.7 - Durante toda a execução do contrato, deverá ser mantida, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

7.30.8 v Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua 
proposta, com recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

7.30.9 - Prestar aos veículos da CONTRATANTE os seguintes serviços, através dos 
estabelecimentos credenciados e conforme termo de referência: 

7.30.9. l - assistência mecânica; 

7.30.9.2 - manutenção corretiva e preventiva; 

7.30.9.3 - revisão; 

7.30.9.4 - assistência e reparos no sistema elétrico; 

7.30.9.5 - lantemagem em geral, pintura e funilaria; 



7.30.96 - substituição e instalação de peças e acessórios (utilizando-se 
obrigatoriamente preços de mercado); 

7.30.97 - Vidraçaria, capotaria e tapeçaria; 

7.30.98 -troca de óleo, elementos filtrantes e lubrificantes; 

7.309.9- chaveiro; 

a) 

b) 

d) 

g) 

h) 

Permitir ao servidor credenciado pela CONTRATANTE fiscalizar os serviços 
objeto deste contrato, que tiverem sendo executados sob sua responsabilidade, 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações 
formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer 
qualquer serviço ou fornecimento de material que não esteja de acordo com as 

normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos 
usuários ou de terceiros; 
Fornecer através da rede credenciada à CONTRATANTE, bem como utilizar no 
serviço de reposição de peças em seus veículos, peças e acessórios originais, 
novas e de primeiro uso, não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens 
recondicionados, excetuando-se nos casos de veiculos fora de linha de 

fabricação de peças novas; 
Exigir que o estabelecimento credenciado devolva à CONTRATANTE as peças, 
materiais e acessórios que forem substituídos por ocasião dos reparos realizados; 
Fornecer ao Setor Compras/F rota da Contratante todo o material e 

documentação técnica necessária para a perfeita administração e 

acompanhamento do Contrato, tais como códigos de peças, tabela de preços do 
fabricante (TMO), códigos e rotinas de operação, planos de manutenção 
recomendados pela fábrica, a Lista ou Tabela de Tempo de Serviço e reparos, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação formal; 
Exigir que o estabelecimento credenciado forneça a nota fiscal do serviço 
efetuado na hora da entrega do veiculo, juntamente com o mesmo, bem como 
cópia da nota fiscal das peças adquiridas para o conserto, discriminando marca, 
modelo e garantia do serviço prestado e peças adquiridas; 
A rede credenciada NÃO poderá colar nos veículos decalques ou adesivos com 

propaganda própria da CONTRADATA ou de terceiros; 
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, no prazo máximo de O5(cinco) dias, os serviços efetuados em que 
se veriñcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados, a critério da Administração; 
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir 
a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre. 

- Das Obrigações da Contratante: 

7.31 - Prestar, com clareza, à Contratada, as informações necessárias para a prestação 
dos serviços; 



7.32 - proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, 
especialmente do Termo de Referência; 

7.33 - exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.34 e exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

7.35 - notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

7.36 - pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do 
contrato; 

7.37 - zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

7.38 - Arcar com as despesas de publicação do extrato deste contrato, bem como dos 
termos aditivos que venham a ser firmados; 

7.39 - O contrato firmado com o município não poderá ser objeto de cessão ou 
transferência sem autorização expressa do Contratante, sob pena de aplicação de 
sanções, inclusive rescisão; 

7.40 - O pagamento decorrente da concretização da entrega do objeto licitado será 
efetuado pela Tesouraria, através de departamento contábil, por processo legal, em até 
30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota fiscal/fatura, após atesto das notas 
fiscais pelo gestor do contrato e verificação pelo setor responsável pelo pagamento dos 

documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação, 
especialmente quanto a regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, bem como as 

certidões negativas de débito junto a Fazendas Pública Federal e à justiça do Trabalho; 

7.41 e Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dará 
ao municipio consorciado plena, geral e irretratável quitação dos valores nela 
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou 
forma. 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO ' 

A fiscalização, autorização, conferência e recebimento do objeto deste contrato serão 
realizados pelo município/contratante, através de quem indicar, observados os art. 73 a 
76 da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 



9.1 - O contrato poderá ser rescindido: 

9.1.1 - Por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados fios incisos I a 

XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei n.° 8.666/93. 

9.1.2- Por acordo entre as partes, reduzido a termo. 

9.1.3 - Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos 
artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93. 

9.2 e Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

9.3~ Ocorrendo a rescisão contratual e não sendo devida nenhuma indenização, 
reparação ou restituição por parte da contratada, o município responderá pelos preços 
constantes da Proposta Comercial, devido em face dos produtos efetivamente entregues 
pela contratada ate' a data da rescisão. 

9.4 - O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação ou 
notificação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nas hipóteses previstas 
no art. 78 da Lei 8.666/93; 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 - Pela inexecução das condições estipuladas, a CONTRATADA ficará sujeita às 

penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar 
com o CONTRATANTE e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, de acordo com os art. 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, e 

artigo 7°, da lei 10.520/2002, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, 

garantido o contraditório e a ampla defesa; 

10.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 

descumprimento contratual: 

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia 
de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30° (trigésimo) dia, 
calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência; 

II. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, 

com a possível rescisão contratual; 

III. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 
injustiñcadamente, desistir do Contrato ou der causa à 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; 

10.3 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 
descontado dos pagamentos devidos pelo município. Se os valores não forem 



suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou devera ser recolhida 
pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da 

sanção; 

10.4 - A contratada, deixando de entregar documento exigido, apresentando 
documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a 

proposta, falhando ou fraudando na execução do contrato, comportando-se de modo 
inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o 
Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
Termo de Referência e demais cominações legais; 

10.5 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a 

observância dos principios do contraditório e da ampla defesa; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - . no FORO 

13.1 - As partes elegem o foro da comarca de ..................... .JMG, como o único 
competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

13.2 - E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 
(duas) vias de igual teor e para um só fim de direito, na presença das testemunhas 
adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei. 

XXXXXXXXXXXXXXX/MG,  de .................................. .. de ............ .. 

Pela Contratante: 

XXXXXXXXXXXXXX 

Prefeito Municipal 

Pela Contratada: 

Representante Legal 

Contratada 
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Nome: 
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CONTRATO 059 2017 SAAE PIUMHI MG 

Assunto: CONTRATO 059 2017 SAAE PIUMHI MG 

De: Maria Das Graças <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 
Data: 04/09/2017 16:56 
Para: Davi Slauter <davi.slauter@vaiecard.com.br> 

A 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 

REFERENTE ADESÃO ATA REGISTRO PREÇOS 02/2017 CODANORTE 

PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS G92/2017 

Segue anexo Contrato n9 059/2917 para sua apreciação e conferencia, Favor imprimir, 
em 02(duas) vias rubricar todas as vias e assinar a ultimas e nos devolver para 
assinatura do SAAE no seguinte endereço: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto, Praça 
Zeca Soares nã 211- Centro - CEP 37.925-990 - Piumhi-MG. Segue também relação dos 

rt¡ fornecedores de peças e prestação de serviços conforme solicitação por telefone. 

Na oportunidade solicitamos o envio dos seguintes documentos originais: 

-Procuração de Vitor Flores de Deus juntamente com seus documentos de identidade e 

CPF; 

-Certidão Municipal Positiva com Efeito de Negativa Tributários Mobiliários e 

Imobiliários e ou/fiscais; 

-Certidão comprobatória de Atividade - Municipal; 

-Alvará de Licenciamento; 

-Atestado Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

Favor nos atender dentro da maior brevidade possivel uma vez que já temos 
veiculos/maquinas parados aguardando manutenção. 

Certos de sua atenção desde já nossos agradecimentos. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças F. Barros Goulart 

Licitações e Contratos 

Fone: 37-3371-1332 ou 37 - 9 9951-9754 

-Anexos 

CONTRAI0lV905920IZpdf 202KB 

FORNECEDORES SAAE PIUMHI MG.pdf 45,7KB 

1 de 1 04/09/2017 16:57 
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 sA/ÉÊ 
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licítaeoes@saaeplumhLcornJJr CNPJ: 235/'82316/000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG -Telefau 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONTRATO N" 059/2017 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO, E A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA PARA OS FINS NELE INDICADOS. 

O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO , COM ENDEREÇO NA PRAÇA ZECA 
SOARES, N.° 21 l, BAIRRO CENTRO- CEP 37.925-000 - PIUMI-II/MG, INSCRITO NO CNPJ 
SOB O N” 23.782.82I6/000I-10, NA PESSOA DO SEU DIRETOR EXECUTIVO, SR. 
ODÉCIO DA SILVA MELO, BRASILEIRO, CASADO, ENG° CIVIL PÓS GRADUADO EM 
SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE, PORTADOR DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE N° M. 645.658 SSP/MG E CPF N° 236.095.166-15, RESIDENTE E 
DOMICILIADO NESTA CIDADE DE PIUMHI/MG DENOMINADO DE CONTRATANTE, 
E A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 
00.604.122/000I-97,INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 00l.756.068.00-20 ESTABELECIDA NA 
RUA MACHADO DE ASSIS, N° 904, CENTRO NA CIDADE DE UBERLÂNCIA -MG-, 
AQUI DENOMINADA DE CONTRATADA, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU 
REPRESENTANTE LEGAL , SR. VITOR FLORES DE DEUS, SOLTEIRO, ANALISTA DE 
MERCADO PÚBLICO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE N° MG-16.254.081 - 
SSP/MG,INSCRITO NO CPF/MF SOB O N° 099.822.686-60 , , RESOLVEM CELEBRAR 
ESTE CONTRATO MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 

O presente Contrato tem como fundamento a Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/02 e suas 
alterações, PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 002/2017. PREGÃO PRESENCIAL POR 
REGISTRO DE PRECOS 002/2017 e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N” 002/2017 e 

seus anexos, devidamente homologada pelo Sr. Presidente do Consórcio Intermunicipal É 
o Desenvolvimento Ambiental Sustentável ;do Norte de Minas-CODANORTE de Meg 
Claros-MG a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de 
transcrição. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

O objeto deste contrato é a contratação de empresa para prestação de serviços de administração, 
gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, 

acessórios originais de reposição, com implantação e operação de sistema informatizado e 

integrado para gestão de frota, por meio de internet, através de rede de estabelecimentos 
credenciados, mediante a utilização de sistema informatizado e de recursos tecnológicos para 
atender a frota automotiva do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Piumhi-MG. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO 

3.1 - Pela aquisição e prestação de serviços, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o 

montante estimado de R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais) , conforme apresentação de 
notas fiscais e consumo, sendo o valor individual abaixo discriminado: E 

I/L1C4 



SAÉYÊ  
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

llcltacoesããsaaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.B16I000110 

Autarqula Municipal (tel 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG -Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Item Descrição Valor Estimado Percentual de Valor do Valor Total com 
sem a taxa de Desconto desconto em RS Percentual de 

administração Desconto/taxa 

l Fornecimento parcelado de peças automotivas R$ 77.600,00 - - - 

originais novas primeiro uso necessárias para 

manutenção da frota de veículos da autarquia 
SAAE Piumhi-MG 

2 Prestação de serviços de manutenção geral R$ 58.200,00 - - - 

preventiva e corretiva da frota de veículos da 

autarquia SAAE Piumhi-MG. 
Item Descrição Valor Estimado Percentual Valor da taxa Valor Total com 

sem a taxa de !taxa em RS taxa 
administração 

3 Taxa de Administração R$ 135.800,00 Taxa 3% R$ 4.200,00 R$ 140.000,00 

VALOR TOTAL COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R3 140.000,00 

3.2- A atual frota do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG é composta de veículos 
de variados fabricantes, tais como Ford, Fiat, Volkswagen, , New Holland, Fiat Allis, Husqvarna, 
Honda, dentre outros. 
3.2.1- A frota atual do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi é de aproximadamente 
16 (dezesseis) veículos, composta por veículos, convencionais, especiais, caminhões, máquinas 
pesadas, motocicletas, dentre outros, com utilização específica e essencial para o desempenho das 

atividades do do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG. 
3.2.2- 0 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi apresentará sua respectiva lista de 

veículos, as quais poderão sofrer alterações durante a vigência contratual, em virtude de novas 
aquisições, doações e/ou desfazimento dos veiculos existentes. 

3.3- Foi estimado para Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi, o valor de R$ 77.600,00( 
setenta e sete mil e seiscentos reais) para gastos com peças, e RS 58.200,00( Cinquenta e oito mil 
e duzentos reais) para gastos com serviços. 

3.4 -A lista de veículos constantes no subitem anterior poderá sofrer alterações durante a vigência 
contratual, em virtude de novas aquisições, doações e/ou desfazimento dos veículos existentes. 

3.5 - O valor contratual poderá ser alterado nos termos da alínea “d”, inciso Il, do artigo 65 da 
Lei 8.666/93, desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, devendo o contratado 
manter sua proposta pelo período minimo de 60(sessenta) días após sua apresentação; 

3.6 _ 0 valor contratual poderá ser reajustado pelo índice do [GP-M, após 12(doze) meses de 

execução. 

3.7- Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis até o final da vigência do contrato; 

3.8- A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 

supressões que se fizerem dos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, conforme previsto na Lei Federal 8.666/93. 

3.9- O valor do objeto deverá contemplar todos os custos relativos a despesas de entrega/execução 
do objeto. 

P 2 



Serviço Autónomo de Água e Esgoto 
licitacoesgtsaaepiumhl.com.hr CNPJ: 23.782.816/000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90] Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

cowssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CLÁUSULA QUARTA - no PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1.- O prazo de vigência do contrato será de 12(doze) meses, iniciando-se na data de 

01/09/2017 e encerrando-se na data de 01/09/2018, com eficácia legal a partir da publicação do 

seu extrato, podendo a qualquer tempo ser alterado ou prorrogado anualmente caso haja interesse 
entre as partes, mediante termo aditivo, conforme art. 57 da lei 8666/93. 

4.2-Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 

alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, o presente Contrato será, cancelado, 
garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS 

As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão à conta das dotações orçamentária 
consignadas nos Programas: 17.122.0021.2165, 1751104412169, e Elementos: 3390.30.00 
e 33.90.3900, do orçamento do SAAE em vigor, ou da que vier a substitui-la nos próximos 
exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e demais disposições 

contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em 

combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1 - O pagamento será efetuado conforme Cronogramas de Desembolso e entrega, condicionado 
ao cumprimento das obrigações estabelecidas; 

6.2 - O pagamento será efetuado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, pela 
Tesouraria, em um prazo de até 30 (trinta) días contados da data de apresentação das Faturas/ 
Notas Fiscais. 
6.2.1 - As Faturas / Notas Fiscais devidamente atestadas e enviadas à Gerência Administrativa 
para conformidade, serão encaminhadas à Contabilidade, e desde que a contratada apresente 
também os seguintes documentos: 
a) Certificação do recebimento definitivo especificado na Nota Fiscal/Fatura; 
b) Nota fiscal/Fatura (13 e 2° vias devidamente certificadas); 

6.3 - O pagamento não será devido até que a Contratada apresente os documentos especificados 
no subitem anterior; bem como condicionado ao cumprimento às condições de 

fomecimento/recebimento; 

6.4 - A Nota Fiscal deverá especificar o nome do banco, o código e nome da agência e número 
da conta corrente, na qual deverá ser feito o depósito do valor correspondente; 

6.5 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado após a 

prestação do objeto licitado, após apresentação de fatura hábil e apresentação das CND°s do 
FGTS, INSS e CNDT, caso falte algum documento exigido a Contratada ficará com os 

pagamentos suspensos; 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Das obrigações da Contratada: 

7.1 - A Contratada prestará os serviços objeto desta licitação, em caráter contínuo, de acordo com 
as especificações e normas requeridas, utilizando recursos tecnológicos apropriados, devendo 
dispor, para tal, da infra-estrutura e equipe técnica exigidas. 

7.2 - Será de inteira responsabilidade da Contratada todo o investimento necessário à implantação 
do sistema, tais como: instalação, gravação e transmissão de dados, migração, backup, segurança, 
credenciamento da rede de empresas fornecedoras, manutenção do sistema e treinamento do 
pessoal e fornecimento de manuais de operação. 

7.3 - A Contratada deverá fornecer, em até 20 (vinte) dias contados da expedição da ordem de 

execução dos serviços, relação completa das oficinas conveniadas e comunicar ao Contratante 
qualquer acréscimo ou supressão ocorrida. 

7.4 »- A Contratada obriga-se a executar os serviços objeto desta licitação de acordo com as 

especificações e normas requeridas, utilizando ferramenta] e recursos humanos e tecnológicos 
apropriados, devendo dispor de infra-estrutura e equipe técnica exigidas. 

7.5 e A Contratada deverá fazer uma apresentação ilustrativa do funcionamento da senha e dos 

protocolos de atendimento a serem observados no ambiente web em até 10 (dez) dias da ordem 
de execução dos serviços a ser expedida pelo setor de Compras, no local e horário a serem 
determinados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi. 

7.6 - A Contratada deverá fornecer manual explicativo para utilização dos sistemas de 

atendimento no ambiente web abrangendo todos os perfis e configurações de menus de acesso e 

consolidação de dados, na quantidade a ser definida Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Piumhi, conforme a necessidade. 

7.7 - O estabelecimento credenciado deverá responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos 
causados à Contratante, por dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causados por 
seus prepostos, em idênticas hipóteses. 

7.8 - O estabelecimento credenciado responsabiliza-se pela guarda e segurança dos veículos 
enviados para manutenção nas oficinas credenciadas, ressarcindo ao Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Piumhi, quaisquer danos que venham a ocorrer a esse, para os quais não tenha 
concorrido a Contratante. 

7.9 - A Contratada deverá nomear e manter preposto para representa-la perante a Contratante e 

assisti-la em todas as questões relativas à execução do contrato. 

7.10 - A Contratada se responsabilizará pela permanente manutenção da validade da 
documentação: Jurídica, Fiscal, Técnica e Econômico-Financeira da empresa, assim como pela 
atualização de formação de seus profissionais. 

_ 'I 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
7.11 - A Contratada deverá manter sob a sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e 

direção da execução completa e eficiente do contrato, inclusive de todos os elementos necessários 
à manutenção e o correto funcionamento dos sistemas empregados. 

7.12 - O estabelecimento credenciado deverá efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 
óleo lubrificante usado ou contaminado, originário da contratação, obedecendo aos seguintes 
procedimentos: 
7.12.1 - Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes 
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que venha a 

ser misturado com os produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras substâncias que 
inviabilizam sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolução CONAMA n” 362, 
de 23/06/2005, e legislação correlata; 
7.12.2 - Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de 

empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou entregá-lo 
diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem 
obrigação de recebê-lo e recolhe-lo de forma segura, para fins de sua destinação final 
ambientalmente adequada, conforme artigo 18,inciso lll e § 2°, da Resolução CONAMA n° 362, 
de 23/06/2005, e legislação correlata; 
7.12.3 - Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não 
reciclável, dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 
órgão ambiental competente, confonne artigo 18, inciso Vll, da Resolução CONAMA n° 362, de 

23/06/2005, e legislação correlata. 

7.13 - A Contratada deverá gerar, em base mensal, Nota Fiscal única, com a consolidação 
financeira dos serviços efetuados, acompanhadas do relatório das transações efetuadas pela rede 
credenciada, no período de referência. 

7.14 - A Contratada deverá entregar mensalmente a nota fiscal, demonstrativo de compras, 
discriminando o valor de peças adquiridas, serviços prestados, descontos praticados e/ou taxa de 

administração se houverem, com consolidação financeira dos serviços executados, acompanhada 
da Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS, Certidão Negativa de Débito do INSS e Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT devidamente válidas, ao Fiscal do Contrato que a 
atestará e encaminhará ao setor competente. 

7.15 - A Contratada deverá acatar todas as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla 
e irrestrita fiscalização, no escopo do Contrato, prestando, por escrito, todos os esclarecimentos 
que forem solicitados pela Contratante, obrigando-se, ainda, a atender prontamente a todas as 

reclamações atinentes, a quaisquer aspectos da execução contratual. 

7.16 - A Contratada, independentemente da atuação do Fiscal do Contrato, não se eximirá de suas 

responsabilidades quanto à execução dos serviços, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento 
das obrigações constantes no Termo de Referência. 

7.17 - A Contratada deverá manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação 
para contratar com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes 
de regularidade fiscal. 

7.18 - A Contratada deverá, sempre que lhe for exigido, apresentar os comprovantes de 

regularidade fiscal da empresa, em conformidade ao artigo 195, § 3° da Constituição Federal. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
7.19 - A Contratada assumirá, como exclusivamente seus, os riscos e despesas decorrentes da boa 
e perfeita execução das obrigações contratadas. 

7.20 - A Contratada deverá fornecer tantas senhas quantos forem solicitadas, além da previsão 
inicial, pelo Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi, sem qualquer ônus adicional. 

7.21 - A Contratada arcará com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e com 
quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas previdenciárias, fiscais, de acidentes de 

trabalho, bem como de alimentação, transporte, ou outro beneficio de qualquer natureza dos seus 

profissionais, preservando o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi, de quaisquer 
demandas, reivindicações, queixas e representações de qualquer natureza, resultantes da execução 
do contrato. 

7.22 - À Contratada serão vedados, sob pena de rescisão e aplicação de qualquer outra penalidade 

cabível, a divulgação e o fornecimento de dados e informações referentes aos serviços objeto do 
contrato. 

7.23 - A Contratada não poderá se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, 
dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito a serem auferidos em função dos 
serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi. 

7.24 - A Contratada res onderá civil e administrativamente, sem re'uízo de medidas outras ue P Cl 

possam ser adotadas, por quaisquer danos causados à Administração Pública, ou a terceiros, em 

razão da execução dos serviços. 

7.25 - O estabelecimento credenciado obriga-se a reparar, corrigir, substituir, total ou 
parcialmente, às suas expensas, serviços objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos 
ou incorreções, resultantes de execução irregular, de emprego de equipamentos inadequados ou 
não correspondentes às especificações. 

7.26 - A Contratada deverá facilitar a ação de fiscalização do Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Piumhi, fornecendo informações ou promovendo acesso à documentação dos serviços 
em execução, e atendendo prontamente às observações e às exigências por ela apresentadas. 

7.27 - A Contratada obriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos 
serviços executados, inclusive eventuais falhas em seu sistema, providenciando a sua imediata 
correção, sem ônus para a Administração. 

7.28 w A Contratada deverá aceitar auditagem nos seus controles e documentação fiscal referentes 
aos serviços por parte de representante designado da Administração. 

7.29 - A Contratada se responsabiliza pelo fiel e pontual pagamento à rede credenciada pelos 

serviços prestados e fornecimento de peças e acessórios originais veículos do Serviço Autônomo 
de Agua e Esgoto de Piumhi. 

7.30 - São da exclusiva responsabilidade da Contratada todas as despesas com: 

*Moi 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
7.30.1 - Disponibilidade de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, nos 

termos descritos neste Termo de Referência; - Operação e controle dos sistemas web utilizados, 
o que inclui todos os recursos técnicos, materiais e humanos; 

7.30.2- Manutenção permanente de modo a não incorrer na descontinuidade dos serviços; 

7.30.3 - Todas as despesas com custos diretos e indiretos requeridos para a execução dos serviços 
objeto do Contrato; 

7.30.4 - A Contratada deverá treinar e capacitar os servidores indicados pela Contratante a utilizar 
todos os recursos do sistema; 

7.30.5 - A Contratada deverá disponibilizar senhas, bloqueio e desbloqueio, além dos demais 
serviços inerentes ao objeto do contrato; 

7.30.6- A Contratada deverá providenciar o credenciamento de oficinas em localidades onde 
sejam solicitadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi , que venham a ser de 

interesse da Contratante por razões operacionais, procedendo à confecção e a entrega de senhas 

adicionais, conforme o caso, atendendo às solicitações do Fiscal do Contrato, sem custos 
adicionais; 

7.30.7 - Durante toda a execução do contrato, deverá ser mantida, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.30.8 - Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, 
com recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

7.30.9 - Prestar aos veículos da CONTRATANTE os seguintes serviços, através dos 
estabelecimentos credenciados e conforme termo de referência: 

7.30.9.1 - assistência mecânica; 

7.30_9.2 - manutenção corretiva e preventiva; 

7.30.9.3 - revisão; 

7.30.94 - assistência e reparos no sistema elétrico; 

7.30.9.5 w lanternagem em geral, pintura e funilaria; 

7.30.9.6 - substituição e instalação de peças e acessórios (utilizando-se obrigatoriamente preços 
de mercado); 

7.30.9.? - Vidraçaria, capotaria e tapeçaria; 

7.30.98 -troca de óleo, elementos filtrantes e lubrificantes; 

7.30.99 - chaveiro;  
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COMISSÃO PERMANENTE DE LiCITAÇÃO 
a) Permitir ao servidor credenciado pela CONTRATANTE fiscalizar os serviços objeto 

deste contrato, que tiverem sendo executados sob sua responsabilidade, prestando todos 
os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas, podendo o mesmo 
sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material 
que não esteja de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem 
contra a segurança dos usuários ou de terceiros; 

b) Fornecer através da rede credenciada à CONTRATANTE, bem como utilizar no serviço 
de reposição de peças em seus veículos, peças e acessórios originais, novas e de primeiro 
uso, não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de ítens recondicionados, excetuando- 
se nos casos de veículos fora de linha de fabricação de peças novas; 

c) Exigir que o estabelecimento credenciado devolva à CONTRATANTE as peças, 
materiais e acessórios que forem substituídos por ocasião dos reparos realizados; 

d) Fornecer ao Setor Compras/F rota da Contratante todo o material e documentação técnica 
necessária para a perfeita administração e acompanhamento do Contrato, tais como 
códigos de peças, tabela de preços do fabricante (TMO), códigos e rotinas de operação, 
planos de manutenção recomendados pela fábrica, a Lista ou Tabela de Tempo de Serviço 
e reparos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação formal; 

e) Exigir que o estabelecimento credenciado forneça a nota fiscal do serviço efetuado na 
hora da entrega do veículo, juntamente com o mesmo, bem como cópia da nota fiscal das 

peças adquiridas para o conserto, discriminando marca, modelo e garantia do serviço 
prestado e peças adquiridas; 

f) A rede credenciada NÃO poderá colar nos veículos decalques ou adesivos com 
propaganda própria da CONTRADATA ou de terceiros; 

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo máximo de 05(cinco) dias, os serviços efetuados em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a 

critério da Administração; 
h) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

- Das Obrigações da Contratante: 

7.31 a Prestar, com clareza, à Contratada, as informações necessarias para a prestação dos 
serviços; ' 

7.32 - proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços 
de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo 
de Referência; 

7.33 - exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.34 - exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como 
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

7.35 - notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
7.36 - pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 

7.37 - zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

7.38 - Arcar com as despesas de publicação do extrato deste contrato, bem como dos termos 
aditivos que venham a ser firmados; 

7.39 - 0 contrato firmado com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi não poderá ser 

objeto de cessão ou transferência sem autorização expressa do Contratante, sob pena de aplicação 
de sanções, inclusive rescisão; 

7.40 - O pagamento decorrente da concretização da entrega do objeto licitado será efetuado pela 
Tesouraria, através de departamento contábil, por processo legal, em até 30 (trinta) dias a contar 
do recebimento da nota fiscal/fatura, após atesto das notas fiscais pelo gestor do contrato e 

verificação pelo setor responsável pelo pagamento dos documentos comprobatórios da 
manutenção das condições de habilitação, especialmente quanto a regularidade junto ao FGTS e 

à seguridade social, bem como as certidões negativas de débito junto a Fazendas Pública Federal 
e àjustiça do Trabalho; 

7.41 - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dará ao 

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi consorcíado plena, geral e irretratávei quitação 
dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo 
ou forma. 

CLÁUSULA OITAVA - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

8.1- O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a 

conferência dos serviços prestados, será realizada pelo servidor do SAAE Adilson José Pereira, 

matrícula n° 0031, observando se o mesmo está atendendo os padrões exigidos no edital. 

§1° -O servidor do SAAE Bruno Crisllan Santos atuará como gestor da execução cio objeto 
contratual. 

§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a 

responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste 

Contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

9.1 - O contrato poderá ser rescindido: 
9.1.1 - Por ato unilateral e escrito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei n.” 8.666/93. 
9.1.2- Por acordo entre as partes, reduzido a termo. 
9.1.3 - Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 
80 da Lei n.° 8.666/93. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
9.2 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

9.3- Ocorrendo a rescisão contratual e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou 

restituição por parte da contratada, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi, responderá 
pelos preços constantes da Proposta Comercial, devido em face dos produtos efetivamente 
entregues pela contratada até a data da rescisão. 

9.4 - O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação ou 
notificação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nas hipóteses previstas no art. 78 

da Lei 8.666/93; 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 - Pela inexecução das condições estipuladas, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades 
de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o 
CONTRATANTE e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, de acordo com os art. 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, e artigo 7°, da lei 10.520/2002, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla 
defesa; 

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

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso 
no cumprimento de obrigação contratual ou legal, ate' o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o 

valor do Contrato, por ocorrência; 

II. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 
execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 
contratual; 

IIl. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 
injustiñcadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos 

de descumprimento contratual, quando o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi” em 
face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o 

percentual da multa a ser aplicada; 

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

pagamentos devidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi, Se os valores não 
forem suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela 
CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção; 

10.4 «- A contratada, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, 
ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou 
fraudando na execução do contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude 

fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Termo de Referência e 

demais cominações legais;  
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Serviço Autónomo de Água e Esgoto 

IicltacoesQsaaepíumhLcorI-Lbr CNPJ: 217823161000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PlUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PE.RMANENTE DE LICITAÇÃO 
10.5 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

I 1.1 - As partes elegem o foro da comarca de Piumhi/MG, como o único competente para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

11.2 - E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias 
de igual teor e para um só fim de direito, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a 

tudo assistiram, na forma da lei. 

Piumhi/MG, 1° de Setembro de 2017. 

Pela Contratante: AÀL 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁiGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Eng” Odécio da Silva Melo 
Diretor Execu ' o 

Pela Contratada: W/ 
ISTRAÇÃO LTDA 

Sr. Vitor Flores de Deus 

Analista de Mercado Público 

Testemunhax-  
 .ça- ,g4 

Maria 'ucia aGo art de Castro 

RG n° ' -.233.419 
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senvxço AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO QE PILVIHkMCj¡ 
EXTRATO comuna N° 05942017 RESULTADO DE ADESAO A 
ATA DE REGISTRO QE PREÇOS N°02[2017: Referência: 
Processo Licitatório n° 002/2017, Modalidade: Pregão Presencial por 
Registro de Preços NO 002/2017. Orgão Gerenciador Consórcio 
Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do 
Norte de Minas-CODANORTE de Montes _ Claros-MG, Órgão 
Aderente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. 
Fornecedor e Detentor do Registro: TRIVALE 
ADMINISTRAÇAO LTDA inscrita no CNPJ sob N°OO.604.122/0001- 
97. Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviços de 
administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e 
corretiva, fornecimento de peças, acessórios originais de reposição, 
com implantação e operação de sistema informatizado e integrado 
para gestão de frota, por meio de internet, através de rede de 
estabelecimentos credenciados, mediante a utilização de sistema 
informatizado e de recursos tecnológicos para atender a frota 
automotiva do Serviço Autônomo de Água e Esgoto- SAAE de Piumhi- 
MG. Valor Global da Adesão, incluindo a Taxa de Administração 
no valor de 3%: R$140.000,00 (Cento e quarenta mil reais). 
Vigência: 12 (doze) meses, iniciando-se na data de 01/09/2017 e 
encerrando-se na data de 01/09/2018. Dotação Orçamentária: no 
Programa: 17.122.0021.2165, 17.512.0447.2169 e Elemento: 
3.3.90.30 e 3.3.9039. Odécio da Silva Melo- Diretor Executivo do 
SAAE. Piumhi, 01 de setembro de 2017. 

RIMENTO RTIFlCAMOS PARA rms n¡ cum? 

:ã msvosro H0 ARTlGO 72 DA I-.El RG "m 
umc AL ou¡ PuBLlüuEl M0) (É No ountàrêgctlf 

AVISO no Municipio s PORTAL na mas» . 

_QUAL     1 ' ' n 

"_"¡'[¡T; d Castro 
"'..2'....o Dlfãaââããuciuao 



VALECARD 

55 1 34 3239 
Rua Machaá 

Uberiândia. 
wwwyalec 

 
 



 

Favorecido: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 

inscrição Estadual: 00175606800-20 

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS N” 504 - CENTRO 

Cidade/Estado: UBERLÂNDIA/MG 
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Serviço Aut. de Agua e Esgoto Nota de Empenho .â FL- 

* ' Praça \Zeca Soares, 211  
;s CNPJ: 23.732.315/0001-10 , _ _ , 3.a- Q  1 Numero Data de Emrssao Pag .iii 

' . Criada pela Lei1035l90 00725/2017 25/10/2017 1/1 
71:1_ Piumhi - MG 

CNPJ/CPF: 00.604.122/0001-97 

FAX: 

Tel.: 34984012747 

CEP: 3B400112 

Atividade: 03.0011.000.l7.122.0021.2165 - Manutenção dos 

I 

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários 

Código de Aplicação: 110.00 - Geral 

Elemento de Despesa: 3.3.9039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica (0061-3 

Subelemento da Despesa: 99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 

Serviços Administrativos 

J 

Compra Processo de Licitação Contrato Tipo de Empenho: Empenho Estimativa 

N°: 00002/2017 Modalidade: Pregão N°: 0059/2017-00 Regime de Despesa: Regime Normal 

Data: 13/02/2017 N°: 00002/2017 Data: 01/09/2017 

Data: 01/09/2017 

. _ _ . V I V I 

_rdtem Descriçao Unidade Qtde Hugh¡ 73;: 
VALOR OUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO_ DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAES DE 
REPOSIÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E 

INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE 
ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA 
INFORMATIZADO E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER A FROTA 
AUTOMOTIVA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: 

0001 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, 1 R$500,00 500,00 
GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETiVA DA FROTA 
DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA 

O ORIGIN L CONFERE COM A 
SE ACI-rá .AEOUTV DO NES TAR - AU IUMHI - G t? 

P|UMH|.,_i ! S' 

7.,A__SLaIdo Anterior: 826,89 Total Desta: 500,00 Saldo Atual: 326,89 

Irnporta o presente em RS Rsspgtçq (quiryíjantos reais) 

KÉQIA/(w i 
Sávia Vilela ouIan ueiroz-'MG-109714/O-9 

C !adora 

lá: 
odeciFda Silva Melo 

Diretor Executivo 

üõuIoAgÃo 
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) 

ORDEM DE PAGAMENTO 
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64 

 

Incluído por Sávia Vileia Goulart Queiroz 

/ f / / 
Odécio da Silva Melo Doc: Diretor Executivo 

RECIBO DESPESA PAGA 
RecebKemos) a importância correspondente ao documento, anexo. Banco: 

Pium hi, íjí/ Agéncia: 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA conta: 

Nome: cheque n°: 

RG n°: 


