
Munic(pio de

脇停め肱娩私営娠猿 SERVICO DE iNSPECÅo MUN!CIPAしCiDES

CONTRATO DE PROGRAMA N9 04I2O20

DISP馴SA OO6/2020 - CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 32/2020

CONTRAro DE PROGRAMA QuE ENTRE SI CE膿BRAM OMUNICfpIO DE MONTE

ALEGRE DE MINAS E O OONS6RC10　POBLICO DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTA¥胤DO TRIANGUしO MiNEIRO E ALTO PARANAfBA - CIDES -

O馴帥VANDO A COORDENACÅo, NORMA¶ZACÅo, EXECUCÅo E

叫NaONAMENTO DO SERVICO DE iNSPECÅo MUNICiPAしCIDES,

Peio presente inst川mentO, de um lado o Municipio de Monte Aiegre de Minas - MG, Pe SO∂ juridica de direito p的Iico intemo,

inscrito no CNP」(MF〉 sob n9 18.431.155/0001-48, COm Sede na Av. 16 de setembro, 34 - Centro, CEP 38.420-000, neste atO

representado pelo Chefe do Executivo, Prefeito Sr. Ultimo B舶enoourt de l=reitas, brasileiro, CaSado, agente PO圃co insc亜O nO CPF(MF)

sob n9 344.916.866-53, doravante refendo simplesmente como MUNIC面o/CONTRATANTE, e de outro lado o Cons6rcio P的Iico

IntermunicipaI de Desenvoivimento Sustentavei do Triangulo Mineiro e AIto Parana肘a -CIDES′ a?SOCia9aO P的licaI inscrita no CNP」

sob o n9 19.526.155/0001-94, COm Sede na Av. Ant6nio Thomaz Fe汀eira Resende, n9 3180, Bairro Setor lndustriaI, na Cidade de

Uberrandia - MG, neSte atO rePreSentado peIo Presidente, Sr. Lindomar Amaro Borges, insc而O nO CPF ng 435.100.006-68, doravante

denominado CONTRATADO/CiDES,

Considerando que sao integrantes deste programa os municipios de:

1. CampinaVerde

2. Can毎Oiis

3.　Centralina

4. MonteAlegrede Minas

5. Ituiutaba

6. indiandp°=s

7.　P「ata

8.　SantaVit6ria

9. Tupaciguara

Considerando que o Sistema de lnspec50 Municipal - SIM葛6 uma po冊ca p11blica municipal de relevante impo巾各ncia para a

dinamizacao da economia locaしna medida em que cria oportunidades de instala亨aO de agroindistrias para processamento da

PrOdu師o prim緬a do munic(pio, agregando valor, Criando empregos e 8erando 「endas a c°munidade;

Considerando que a organizacao do Sistema Inspecao de Produtos de Origem AnimaI cria mecanismos que visam garantir a oferta de

PrOdutos processados livres de riscos a sa的e humana, COntribuindo para a seguran9a alimentar e nutricional das popula9∂es;

Considerando que esses municipios sao consorciados ao Cons6rcto P心b=co IntermunicipaI de Desenvolvimento Sustentavel do

TrianguIo Mineiro e Alto Parana他a - CiDES - tendo subscrito e posteriormente ra師cado o ProtocoIo de lnteng申es, atraVe§ de Lei

Municipai;

Coniiderando que o CIDES fara adesao ao Sistema Unificado de Atencao a Sa両dade Agropecu緬a - SUASA - e aO Sistema Bras=eiro

de lnspecfo de Produtos e Insumos Agropecu鉦os - SISBI - nO Perfodo m5ximo de 3 anos, COnforme determina o Decreto Federa1

10.032, de Ol/10/2019j

Considerando que a adesfo ao SISBI/SUASA estabeiecer5 meios de ampliac5o dos mercados de consumidores da; agrOindustrias

inspecionadas por esse sistema e instaladas no Municfpio;

Considerando o completo atendimento aos requisitos da Lei Federal n9 11.107, de O6/04/2005, e aO Decreto FederaI n9 6.O17, de

17/01/2007;

Considerando o art. 20言tem町§ 3o, daしei Federal n9 11.107/2005, que aSSim preve: “ ; 39 Os con56rcio5 P色b/ico5 POderdo outo/即r

concess∂c) pem応s儀o ou c'uto高ec'f6o de obr。S Ou ServifOS pt;blicos mdionきe outoriz。f6o prev厨c' ”O COntrOtO de cons存cio p心bIico,

que deveI面ndicor dejbma espec卿。 O O昨to do concessdQ, Perm応s∂o ou 。utoriz。印0 e CJS COndif6es 。 que deverd o亡ende' Observodo

O /eg店毎fGo de "OrmOS ge仰is em v/gor.";

Considerando o art. 40, § 10, da Lei FederaI n9 11.107/2005, que ta

COn5idem-5e COmO dreo de otuof60 do con56rcio印;blicq,
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妨融劾勝率勉幽‘n/c旬o5, qu。ndo o cons6rcio〆b/ico Jor con5tituido somente por Munic所OS Ou POr um劇odo e

com territ6r/os r]ele contidos告

Considerando que este programa se encontra previsto na Lei Orcament諒a AnuaI (しOA), do Municfpio Contratante, bem como no

Orcamento programa para o exercicio de 2020 de cada um deIes e no CIDES;

Considerando que o ∂rt. 18 do Dec「eto Federai nO 6.017/20017 que diz: ro COnS6rcio p高b/ico poderd ser cont硯odo por cntc

COnSOrCi。dQ, Ou pOr entidode que /ntegr。 。 。dministr。印o /ndiref。 deste d/t/mQ, Sendo dispensod。 O /ic舶印o "OS termOS do orL 2O・

inciso /I/,加lビinO lヱ.107. de 2005.";

Considerando a gest5o associada dos servicos pClbiicos reiativos aos Sistema de lnspe亨aO autOrizada peIos entes consorciados no l13

Assembleia GeraI Extraordin5ria do CIDES, OCOr「ida em 21/08/2019;

CELEBRAM o presente Contrato de Programa por meio da Prestacao de Servico, doravante designado de PROGRAMA DE TRABALHO -

Programa de Trabalho do Servico de inspec5o MunicipaI CIDES - aO qual se ap=cam as disposic6es da legisIae5o federaI de cons6rcios

Pub=cos, em eSPeCiaI a Lei Federai n9 11.1O7/O5, O Dec「eto Fede「al n9 6.O17/07, a lei de c「ia肇O do servi9O de inspe9aO nO Municipio

Cont「atuai, e, SuPietivamente, aしei Federa看n9 8.666/93.

CしÅusuしA PRIMEIRA - OB」ETO

Subclausuia P「imei「a - O contrato tem por objeto a gestao associada de servico pubIico, atraVeS do desenvoMmento de atividades,

PeIo CIDES, inerentes ∂O Servico de lnspecao MunicipaI CiDES-SiMC-e futura ades5o ao Sistema de lnspe肇o de Produtos de Origem

Anima」 SISB」 na forma do Servico de lnspecao CIDES,

CLÅusuLA SEGUNDA - GESTÅo ASSOCIADA

Subc15usuIa Primeira - A gestきo associada de servico publico compreende o exercicio das atividades de c。Ordefla950, Pianejamento,

reguiacao, eXeCu9aO, inspecao e fiscaliza9aO de p「odutos de origem animaI junto aos Municfpios pertencentes ao CIDES relacionados

abaixo:

1. CampinaVerde

2・ ∽nさp01is

3.　CentraIina

4. MonteAIegre deMinas

5. Ituiutaba

6. indian6po=s

7.　P「ata

8.　SantaVIt6ria

9. Tupaciguara

Subcl如s而Segunda - Para fins de comercializac5o dos produtos o血ndos dos estabeiecimentos inspecionados, autOriza o Decreto

Federal n9 10.032, de Ol de outubro de 2019, que Sejam comercializados em toda area de atuacfo do CIDES, independentemente de

OS demais munic佃ios血egrantes do Cons6「cio possuirem servicos de inspe軍o municipal.

CしÅusuLA TERC馴RA - A¶VIDADES A SEREM EXECUTADAS

Subcl討sula帥meira - O CIDES ser計espons訪eI peIa execu9登o do objeto desse co=t「atO, def面do nas seguintes atividades:

a) nomatizar, eXeCutar, COOrdenar as atividades de inspecao e fisca=zacfo industrial e sanitaria dos est∂beiecimentos

registrado§ Ou reiacionados′ dos produtos de origem animal, COmeStiveis ou nあ, e SeuS derivados;

b) realizara inspec5o e fiscalizac5o industriai e sanit諭a dos produtos de origem animaI e a fisca-iza95o dos produtos destinados

a aIimenta9aO animal nos estabelecimentos registrados atraves do Servゆde lnspe9aO MunicipaI CIDES;

C) Iavrar auto de infracao, de apreensao e de interdicao de estabelecimentos ou de produtos, quando constatarem o

descumprimento de obrieac50 1egaI relacionada com as atribuic6es descritas neste artigo;

d) assessorar tecnicamente o governo municipal, quando requisitado, na eIaborac§o de acordos, tratados e convenc6es com

dos quais o munic佃io seja membro, nOS aSSuntOS reIacionados do servi9O de inspe9aO municipaI e/ou via cons6rcio p踊co;

e) atividades de coordena9aO, Planejamento, Padroniza9aO de procedimentos e treinamentos;

f) eiaborar as no「mas compiementares ou n5o para a execu9著o das ac6es de inspecao, fiscalizacao, registro, 「eiacionamento e

habiIitacao dos estabeIecimentos′ bem como regist「o′ Classificacao′ tipifica肇0, Padronizac5o e ce輔cacao sanita而a dos

PrOdutos de origem animaI;

g) verificar a impIanta9fo e execucao dos programas de autocontro-e dosestabe-ecimentosregistradosou re-acionados;

h) coordenar e executar os programas de an訓ses laboratoriaisfiscaispara monitoramento e verificacao da

identidade, quaIidade e inocuidade dos produtos de origem a
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初#炒鵬物鹸轡観劇飽Ograma de controle de residuos de produtos de uso veterin5rios e contaminantes em produtos de

Origemanimal;

j)　eIaborar e executar programas de combate a fraude nos produtos de origem AnimaI nos estabeIecimentos registrados por

este servico de inspe9aO;

k〉　eIaborar programas e planos compIementares dsac6es de inspe!きo efiscaiizacきo;

l〉　a lnspecao MunicipaI, depois de instaIada, Sera eXeCutada deforma permanente ou peri6dica;

m) constituir e compa個har equipe tecnica capacitada entre os Municipios pa巾cipantes do Contrato de Programa,

POSSib冊ando a presta開o de servicos de inspe開o e fisca”zacao sanitaria;

n〉 integraros servicos de inspecao por meio de um sistema operacionaI de dados compartiihados;

O) submeterperiodicamente ou sempre que solicitado por6rgaos competentes, PIano de acきo e reIat6rio composto de crit6rios,

indicadores, f6rmulas e parametros definidores da quaiidade dos servicos;

P) participar de estudos tecnicos, informac6es, PeSquisas e an郡Se da qua=dade dos produtos da agricuitura fam冊ar;

q) p「omove「o uso 「acionai dos 「ecu「sos natu「ais e a p「Ote9aO do meio ambiente;

r)　apoiarefomentaro intercambio de expe「iencias e de informac6es entre os entes consorciados;

S) as demaisatividades inerentes a compet全nda do CiDES, que lhesforem atribuidas em reguIamento.

CLÅusuLA QUARTA - PRAZO

Subcl鉦suia Primeira - O presente contrato vigorar5 a partir do dia ll/05/2020 e se estendera at6 31/12/2020, COnforme a Lei de

Diretrizes Orcamentaria, aPrOVada na 12窒Assembleia Geral Extraordinaria, OCOrrida no dia 30/10/2019 peIos entes do cons6rcio, OS

quais sao signat:涌os, COnforme arts. 34 e 35 do Decreto 6.017/07.

CしムUSUしA QU!NTA - VAしOR

O valor do contrato se「a objeto de reajuste anual, tendo como base o custo ope「acionaI necess鉦o pa「a execuc約do objeto, a Ser

apresentado e aprovado em assembleia geral do CiDES.

Subcほusula Primeira - O valor dos servicos de inspe肇o para o exercieio 2020 deIiberado na 12呈A.G.E, nO mOntante de R$ 75.209,22

(Setenta e CiれCO mil, duzentos e nove reais e vinte e dois centavos) a sertransferido ao CIDES em lO parcelas, COnforme demonst「ado

no quadro de desemboIso no anexo unico deste contrato.

Subclausula Segunda - Pode「ao se「 decrescidos vaIo「es na execucao dos servieos objeto do presente documento, mediante termo

aditivo, nOS termOS da Lei Fede「ai ng 8.666/93 e legisIac6es correIatas, Submetendo taI modificacao, POSteriormente, a Assembieia

Ge「aI.

CしÅusuしA SEXTA - RECURSOS

Subcliusula Primeira - Constitui ⊂OmO Obrigac5o do co=tratante P「OVidenciar as dotac6es orcamentarias, reServaS e emPenhos

necess狛os a execucao deste contrato. As despesas para execu9aO deste contrato correrao por conta da dota95o orcamentcha:

CしÅJSUしA S帥MA - OBRIGAC6ES

Subc15usuIa Primeira - Constitui obrigac5o do MUNICfpIO:

∂) repassaros recursos a。 CIDES para a execucfo do sistema de inspecあmunicipai;

b) dispon輔zar ao CIDES apoio Iog純co e 「ecursos human。S aO Servi9O de -nspe9aO MunicipaI CIDES - SIMC para a96es do servico no

munic何o, quando se fizer necessato;

C) disponibiIizar, COm ∂…S integrai para o MUNICipiO, Se neCeSSarie, Servidor (a) para executar atividades administrativas no muni(垂O

Vinculadas ao SIMC;

d) disponibiliea年CaSO neCeSS羅o, COm 6nus integrai para o MUNICipiO, de servidor (a) para executar atividades竜cnicasvincuiadas ao SiMC_

nos casos que se tratar de inspec§o permanente;

e) deiegar compet台ncias de pode「 de p。胸a na fisca陀a筒o dos servゆS incIusos no Servngo de inspecao Municipai CIDES opeto do presente

termo;

f) respondersoiidariamente nas despesas extraordin訪a em que dercausa este contrato;

g) responsabiIizar pela arrecada弟O das taxas deste servi90 a Serem CObradas dos usua「ios, COnforme de師do no c6digo tributさrio do

munic申O;e

h) disponibiiiza「 dados e informac6es sobre os estabeIecimentos inscritos no servico de inspecao, naquiIo que for necess緬o ao registrojunto

SIMC para aprovac§o do registro sanitario.

Subclausula Segunda - Constitui obrigacfo do CIDES:
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伽eg肥

偽紳紗Z飽統帥準助幽惨Vistas na Cl血suIa Terceira dentro da boa tec両Ca e SeguranCa em COnformidade com a legis哩O

municipal, eStadual e federaI de inspecfo de produtos de origem animal;

b) disponib紺zar pessoaI t6cnico qua輸cado e capacitados para executar os servicos previstos na C15usuia Terceira, na forma do

a巾go 37 inciso IX da Constituicao federaしPOr Se tratar de contrato de programa por prazo determinado. As contratac6es

OCOrrerわpor perfodos de 12 (doze) meses, POdendo haver prorrogacao川mitada ao periodo totai de 48 (quarenta e oito)

meSeSj

C) arquivar e manter com seguranca a guarda dos documentos fiscais e reiat6rios de atividades relativos ao SIM e SISBi,

ga「antindo a 「ast「eab紺dade dos produtos e dos emp「eendimentos inspecionados no municfpio;

d) fomecer, SemPre que SOIicitado, tOdas as info「mac6es e documenta9aO 「efe「entes ao desenvoIvimento das atividades

reIacionados com o objeto; e

e〉　responder por todas as despesas decorrentes da prestacao dos servicos.

CLÅusuLA OITAVA - RESTRICOES

SubcIiusuIa Primeira - Havendo 「estricきo na reaIizacfo de despesas, de empenhos ou de movimentac5ofinanceiraou quaiqueroutra

de「ivada das normas de di「eito financeiro, O MuNiCfpiO, mediante notificacfoescrita, deve庵inform封a ao CIDES, aPOntando as medidas

que tomou para regularizar a situa弟o.

Subclr山sula Segunda - EventuaI impossib吊dade de o MUNICipIO cumprir sua obriga肇o o「cament狛a e financeira estabeiecida

neste contrato obrigar台o CIDES a adotar medidas para adaptar a execu軍o o「9amentかia e financeira aos novos limites.

CしÅusuしA NONA - RESCISÅo

Subc略usuia P「imeira - O presente contrato de programa poderきser rescindido por‥

a〉　descumprimento de quaIquer das metas para a consecucao do objeto e/ou c15usuias do presente contrato que causem a

impo§Sib冊dade de continuac5o da execucao do contrato;

b) superveniencia de norma legai ou fato imprevisiveI ou que o to「ne formai ou materiaimente inexequivel;

C〉　ato un=ateraI com comprovada motivacfojuridica e/ou legaI, mediantes aviso pr銅o da parte que dele se desinteressar, COm

anteced全ncia minima de 30 (trinta) dias, 「eSPeitando o cumprimento das metas em curso.

Subc略旧SuIa Segunda - O gerenciamento sobre o fIuxo de caixa descontado este contrato devera ser feito de modo a preservar o

equiIibrio econ6mico-financeiro originaImente pactuado garantindo言nclusive′ a COmPleta remunera串o e amortizacao dos

investimentos preexistentes 「efe「entes a execusao dos servic;OS.

Subcl丸suia Terceira - Os bens e direitos porventura adquiridos ao Iongo da vig釦cia deste contrato e de dominio do MuNiCfpIO, aO

fi=∂i terao sua posse restituida sem quaisquer 6nus desde que obedecido o equiltorio eco=∂mico-financeiro origina-mente pactuado,

COnforme estabeIecido em AssembIeia do CIDES.

Subclausula Qua鴫- O CIDES continuara prestando os servi90S naS meSmaS bases deste contratoI reSPeitado o equiI的rio econ6mico-

financeiro′ ate O Seu efetivo adimpIemento indeniz∂t6rio e o co=Sequente enCerramentO administrativo, Observadas as demais

disposic6es pe巾nentes existentes neste contrato.

Subcifusuia Quinta - Na rescis5o deste Contrato de Programa′ tOdos os bens porve血ra afetos a exp-orac5o permanecerきo vincuIados

河restac5o dos servicos・ Sem Prejutzo das indenizac5es cabiveis・ na PrOPOrCfo dos investimentos realizados, POdendo tai indenizac5o

Ser efetuada′ nO tOdo ou em parte′ POr meio de participa肇o, PrOPOrCiona- aos investimentos.

SubcIausuIa Sexta - Para os fins previstos na subcl鉦suIa anterior′ Obriga-Se O C-DES a entrega「 os bens a-i 「eferidos em condic6es

normais de operacionalidade′ utilizac5o e manute=95o′ Sem Prejufzo do normal desgaste resultante do seu uso, inteiramente livres e

desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos.

CしAusuしA DEciMA - PENAしIDADES

SubcIausuIa P「imeira - Em caso de descump「imento das obrigac6es ajustadas pelo MUNICfpIO, O PreSente COntratO Sera reSCindido e

implicara na desvincuIa蜂o do Programa′ na devolu軍o do§ be=S e equipamentos eventuaImente cedidos e na exclus5o de pa輔pac5o

em acordos de coopera誇o, PrOjetos e ac6es desenv°Ividas no programa.

CしÅusuLA DEcIMA PRIMEIRA- BENS REVERSiv剛S

Subclausula Primeira ‾ Integram os servi印s de ∂SSeSSOria/COnSultoriゑe eXeCu9aO na impla=taCaO e eXeCu9aO do S,I.M,C (Servico de

lnspecao MunicipaI CiDES) todos os bens e direitos preexistentes ∂
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Al阜g肥
e Mi面S
撒妙啓搬c痩地ゆe posse do MUNICfpIO′ bem como aqueIes adquiridos ou construidos na vigencia do presente′ Cuja

POSSe e geStaO SeraO eXerCidas peIo CIDES.

Subci九suIa Segunda - Os bens e direitos porventura afetados a presta誇o dos servicos dever50 Sel. devidamente registrados no CIDES

e acompanhados peia Assembieia do CIDES, de modo a permitir a identificacao e avaliacfo patrimoniaI.

Subc15us而Te「Ceira - O CIDES zela「a peia integridade dos bens eventuaImente vinculados a prestacao dos servi'OS de implantacao do

Servico de inspecao MunicipaI CiDES - SIMC.

Sub⊂Iんsula Quarta -Os bens e direitos eventuaImente afetados ou indispensiveis a p「esta弟o dos serviaps n約p。de「的ser a=enados

Ou Onerados peio CIDES ou prepostos sem previa anuencia do MUNICipIO e da Assembieia do CIDES, PermaneCendo vinculados a

PreSta亨aO dos servi9OS.

Subcifusu!a Quinta - O MUNICipIO podera realizar investimentos vincuIados aos serviaps, Cabendo a AssembIeia do CiDES definir

COmO eSteS SerきO incorpo「ados, OPerados, registrados e contabilizados.

CしÅusuしA DEcIMA SEGUNDA - INTERVENCÅo

Subclaus而Primei「a - Sem p「eju‘zo das penaIidades cabiveis e das 「espo=Sab紺dades incidentes, O MUNICrPiO, nOS termOS do a巾go

32 e seguintes da Lei Federai n.9 8.987/95, POder鉦ntervir, eXCePCionaImente, e a qualquer tempo, na eXPIoracao dos servicos chjeto

deste contrato′ COm O fim de assegurar sua adequada p「esta肇o′ bem como fieI cumprimento das normas contratuais, reguIamentares

e legais pe「tinentes.

Subc略usula Segunda - A intervencfo se dara por ato pr6prio e especifico do MUNiCfpiO, SemPre atraVCis de indicac§o da AssembIeia

Subclausu!a Terceira -A interven誇o far-Se-a POr decret。 municipaしque COnte「f売designacao do interventor, O PraZO da intervencao

e os objetivos e limites da medida′ devendo ser instaurado′ nO PraZO de 30 〈trinta) dias′ O P「OCedimento adm面strativo para comprovar

as causas determinantes da medida e apura「 respo=Sab冊ades′ aSSegurado o di「eito de ampIa defesa.

SubclfusuIa Quarta - Se ficar comprovado que a而erven9aO nfo observou os pressupostos legais e regu-amentares sera decIarada

Sua …lidade′ devendo o serviap ser imediatamente devoivido ao CiDES′ §em Preju(zo de seu direito a indenizaeao,

Sub。ausuIa QuInta - Se o procedImento acIministrativo a que se refere o caput deste artigo n5o estiver conc-ufdo em 180 (CentO e

Oitenta) dias′ COnSiderar-Se-a inv訓da a interven亨aO′ devoIvendo-Se aO C-DES a administ「a師o dos servicos, Sem Preju‘zo de indenizacao

que lhe seja devida.

Subclausuia Sexta - Cessada a interven9aO′ Se naO for extinto ou rescindido o contrato′ a adm面stracao do servico sera devoivid∂ aO

CIDES precedida de prestacあde contas pelo interventor′ 。ue reSPOnder5 pe-os atos praticados durante a sua gestfo.

CしAusuしA DEcIMAT聞CEiRA- DEVERES E DIREITOS DOS USUÅRIOS

Subcl丸suIa Primeira - Sem prejuizo do estabeIecido nas normas de 「eguia肇o, Sfo deveres dos usuarios:

a〉　cont「ibuir para a permanencia das boas condic6es dos bens afetados aosserviaps;

b) cumprircom o previsto nas normas de regulacao;

C) autorizar a entrada de prepostos do C-DES e do MUN-Cfp-O′ devidamente credenciados′ nOS im6veis que estejam ocupando

Para que POSSam Ser eXeCutadas as ac6es de interesse dos servicos′ Ou OS que Sejam a ele complementares necessario; a Sua

respectiva prestacao;

d) informar imediatamente ao MUNIC血O e ao CIDESsobre qualquera-tera揃o cadastraI do neg6cio ou do produto que ∂itere

SuaClassifica肇o;

e) atendera legisIa9aO quetrata do servico de inspe肇O municipaI.

SubcI孔suia Segunda - Sem prejuizo do estabelecido nas norma§ de reguIa肇o, SaO direitos dos usuarios:

a〉　receberos servicos em condic6es adequadas;

b) receber todas as informa96es para a defesa dos interesses individuais ou co-etivos′ bem como as necessarias para a eficiente

utiIiza串0 dos servicos pdb=cos;

C〉 Ievarao conhecimento do 6rgao reguladoras irregularidades das quaisvenham a terconhecimento;

d) teracesso as Iegisiac6es e no「mativas pe巾nentes aoservico;

e) comu=icarao CIDES e ao MUNiCipiO′ POr meio de sua ouvido「ia′ Ou′ CaSO insuficiente a atua9fo desta′ aO 6rgao regu-ado「

34 3283_。5。誉rregu-ares porventura pra岬S韓e OS SeuS reSPeCtIVOS PrePOStOS na eXeC嘩

器藍鮎「。。。,,剛。　　　♂



Municipio de

≡能　　　　　　　6
榊a脇J「1issos ou as d品das surgidas no reiactonamento com os usu轟os′ em decorrencia da apIicac5o das

COndic6es previstas neste Contrato serきo 「esoIvidos pela AssembIeia do CIDES ou 6rg5o reguIador competente, O quaI podera mediar

confiitos entre usu緬os e o CIDES e o MUNICfpiO.

Subclausuia Quarta - P∂ra fins desta Cifusul∂, entende-Se COmO uSuarios os estabeiecimentos, de quaisquer naturezas, inspecionados

Pelo SeNico de lnspe9aO Municipal CIDES-SIMC.

CしÅusuLA DEcIMA QUARTA - EX¶NCÅo DO CONTRATO

SubclausuIa Primeira -A extinc5o do presente Contrato ocorrera nas seguintes hip6teses:

a〉　advento do termo contratuaI;

b〉　rescisao decorrente de grave inadimpienci∂ COntratual;

C) dissoIucao do CIDESou do Se「vico de lnspecきo MunicipaI CIDES-S.I.M.C;

d) encampacao, mediante lei m…icipai autorizativa, desde que haja pagamento p「さvio das indenizac6es devidas;

e) mutuo∂COrdo.

CしÅusuLA DEcIMA QUINTA - DISPOSITIVOS GたRAIS

SubclfusuIa P「imeira - O Cons6rcio CIDES pubI cara periodicamente os documentos de que trata o presente termo no sitio eIetr6nico:

WWW.Cides.com.br ; WWW.Simcides.com.br e em confo「midade com a Lei.

SubclausuIa Segunda - Os servicos p刑olicos de que tratam o presente termo ser5o ava=ados e fiscalizados por comiss5o a ser criada

PeIos entes consorciados de que fazem parte desta gestao associada e peios usu鉦os dos servicos pdbIicos conforme pubIicac6es das

PreStaC6es de contas e canais de atendimento do Cons6rcio CiDES.

Subc15usuIa Terceira - O presente contrato de programa poderきser aIterado mediante termo aditivo assinado ent「e as pa直eS.

Subc略usuia Quarta - O Cons6rcio CIDES prestar5 contas das ac5es e servicos e demais termos do presente dooumento aos entes

COnSO「Ciados de que fazem parte da gest5o associada dos se「vicos p心blicos mencionada neste.

SubcI丸sula Quinta - Ac6es complementares necessarias para a execuc答o do presente contrato de programa serao debatidas e

decididas peios entes pa巾cipantes da gestfo associada e serao materializadas por meio de atos administrativos em舶os pe-o

Cons6rcioCiDES,

SubcIfusula Sexta - Fazem parte integrante do presente contrato′ COmO Se nele estivessem transcritos, tOdos documentos presentes

no Processo Licitat6rio dispensado e elaborado pelo MuNiCipIO cujo inteiro teor as partes decIaram ter pieno conhecimento,

CLÅusuしA DEcIMA SE丁IMA _ FORO

Subclausuia師mei旧-As partes eIegem o foro da sede do CIDES para輔mir quaisquer quest従s resuItante§ da execu肇O deste

Contrato.

Por estarem de acordo′ firmam o presente ∞ntratO em 2 (duas〉 vias de iguaI teore forma, na PreSen9a dastestemunhas abaixo.

Uberほndia -MG, 11 de maio de 2020.

TEST冨M UN HAS:

34 3283-0500

WWW.mOnteaieg「e,mg,gOV.b「

Rua Jair Mota Mendonca, 01, B. Pet「6polis, CEP 384了5-000



1) ACÅo DE DESEMBOしSO:

MANuTENCÅo DO SIMC

l. Pessoai (N.D.: 3.1.71"70・00 - l=ONTE lOO):

VaioresMensais 

Fevereiroanovembro-10parceiasde:R;3.653,35 

QuantidadedeParcelas/Ano:co〇匹哩生壁 

ValorTotal:R$36.533,50(trintaeseismiIquinhentoset「intaetr台sreaisecinquentacentavos). 

2. investimentos (N.D.: 4.4.71.70.00- FONTE lOO):

VaioresMensais 

Fevereiroanovembro-10parceiasde:R;250,00 

QuantidadedeParcelas/Ano:10ParceIas 

ValorTotaI;R?2.500,00(doismilequinhentos「eais). 

3. Outras Despesas Correntes (N.D.: 3.3.71.70.00- FONTE lOO):

Valol.eSMensais 

Fevereiro-01parceiade:R;3.617,与9 

Marcoanovembro-09parcelasde:R;3.617,与7 

QuantidadedeParcelas/Ano:10Pa「ceIas 

ValorTotaI:R;36.175,72(trintaeseismiI,CentOeSetentaeCincoreaisesetentaedoiscentavos). 

VAしORTOTALANuAし:R$75.209.22(Setentaecincomii,duzentosenovereaisevinteedoiscentavos). 

.守 �) � � �‡ �丁O丁A」 ANUAL �‡ �∴∴:」∴∴: �紹 � �i � �玲 子∴ �、轡 �SE丁 � � � � �、ミ濫 �∴ ∵ �、臆‾‾臆二羽 ∴∴ � � ��∴∴ 一〇〇∴子 “〇㌧ 

DO丁ACÅ0 ��FONTE ��ACÅ0 ���JUN ��JU」 ���AGOS ����OU丁 ��NOV �� ��D巨之 ��Y .D � 

3.1.71.了0.0 　0 ��100 ��SiMC ��75.209,22 �5.219,08 ��5.219.07 ���5.219,07 ���5.219,07 �5.219.07 ��5.219,07 ��5.219.07 ���� �等 �50 

3.3.71.70.0 　0 �������5.167.96 ��5.167,96 ���5.167.g6 ���5.167,96 �5.167,96 ��5.167.96 ��5.167.96: ���� �7 �72’ 

4.4.71.70.0 　0 �������357.16 ��357.14 ���357.14 ���357.14 �357,14 ��357,14 ��357,14 ���� � �0 

丁 ��O丁、A」州 ��ENSAL �� �10頂4 �0 �〇°10.7144十7 ���∴10.744 �奪 � �子0.744,17 �・10.744 � � � �∴ �布 �軌7寄 � � �0 �2 

四　囲
34 3283-0500

WWW.mOntealeg「e.mg.gov.br

Rua Jair Mota Mendonca, 0「, B. Petr6poiis, CEP 38475-000
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ALBSON ALVARENGA  

Secretário Executivo. 

Publicado por: 

Joel Avelino Souto 

Código Identificador:74549E74 

 
SETOR DE LICITAÇÕES 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO 

VALE DO AÇO - CIMVA - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

0002/2020 

 

O CIMVA, de acordo com o art. 4°, inciso VII, da Lei 21.972, de 21 

de Janeiro de 2016 e demais normas específicas, concede a AREAL 

NAQUE LTDA. CNPJ/CPF: 00.662.840/0003-81 e 00.662.840/0001-

10 a Licença Ambiental na modalidade LICENÇA AMBIENTAL 

DE OPERAÇÃO – LOC, autorizando o a operar com a atividade A-

03-01-8, classe 3 e critério locacional 1, com descrição da atividade de 

EXTRAÇÃO DE AREIA E CASCALHO PARA UTILIZAÇÃO 

IMEDIATA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, (Produção bruta: 50.000 

m3/ano, sendo 30.000 m3/ano Naque e 20.000 Belo Oriente, DNPM 

830.124/05 e 832.170/09 única poligonal medindo 2,364 ha), 

enquadrada na DN COPAM n° 213 de 2017, localizada na Fazenda 

José Borges Reunidas s/n Zona rural do Município de Naque - MG e 

Fazenda Santo Antônio, s/n Distrito de Perpetuo Socorro zona rural do 

município de Belo Oriente – MG, coordenadas geográficas S 

19°13’58,16” e W: 42°19’37,56” e S 19°13,58’16” W 42°19’37,56”, 

conforme processo administrativo 0420/0421/2019 CIMVA, e em 

conformidade com as normas ambientais vigentes. Certificado emitido 

nos termo do art. 20 da Lei Estadual n° 21.972 de 2016, e art. 8°, §4°, 

l, da Deliberação Normativa COPAM n° 217, de 2017, com base nas 

informações prestadas pelo empreendedor, pelo responsável técnico e 

pelo relatório ambiental simplificado apresentado. CERTIFICADO 

DE LICENÇA AMBIENTAL N° 0002/2020 - LICENÇA 

AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LOC - [X] Com 

Condicionantes, [] Sem Condicionantes. Certificado válido somente 

acompanhada das condicionantes listadas no Parecer Tec. 002/2020. 

Validade desta licença: 10 (DEZ ANOS), COM VENCIMENTO EM 

18/05/2030.  

  

Ipatinga, 18 de MAIO de 2020. 

  

ALBSON ALVARENGA  

Secretário Executivo. 

Publicado por: 

Joel Avelino Souto 

Código Identificador:FE69E4BC 

 
SETOR DE LICITAÇÕES 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO 

VALE DO AÇO - CIMVA - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

0045/2020 

 

O CIMVA, de acordo com o art. 4°, inciso VII, da Lei 21.972, de 21 

de Janeiro de 2016 e demais normas específicas, concede a KARLA 

P BOTELHO - ME. CNPJ/CPF Nº 27.141.843/0001-64 a Licença 

Ambiental Simplificada na modalidade LAS CADASTRO, para a 

atividade B-01-03-1, classe 1 e critério locacional (zero), com 

descrição FABRICAÇÃO DE CERÂMICA VERMELHA 

(TIJOLOS). (Matéria prima processada: 11.000 T/ANO), enquadrada 

na DN COPAM n° 213 de 2017, localizado no Córrego Seco, s/n 

Zona Rural no município de Caratinga Estado de Minas Gerais – MG, 

coordenadas Lat: 19°45’18,74” e Long: 42°7’28,48” conforme 

processo administrativo 0110/0111/2020/CIMVA, e em conformidade 

com as normas ambientais vigentes, acompanhado do Termo de 

Responsabilidade assinado pelo titular do empreendimento e de 

Anotação de Responsabilidade Técnica ou equivalente do profissional 

responsável. Certificado emitido nos termo do art. 20 da Lei Estadual 

n° 21.972 de 2016, e art. 8°, §4°, l, da Deliberação Normativa 

COPAM n° 217, de 2017, com base nas informações prestadas pelo 

empreendedor. CERTIFICADO LAS-CADASTRO N° 0045/2020 - 

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – CADASTRO [ ] 

Com Condicionante [X] Sem Condicionante [ ]. Validade desta 

licença: 5 (CINCO ANOS), COM VENCIMENTO EM 25/05/2025.   

  

Ipatinga, 25 de MAIO de 2020. 

  

ALBSON ALVARENGA 

 Secretário Executivo.  

Publicado por: 

Joel Avelino Souto 

Código Identificador:22628869 

 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO 

VALE DO PARANAÍBA AMVAP 

 

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

CISTRI - EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2020 

 

PROCESSO Nº 36/2020 – MODALIDADE: DISPENSA DE 

LICITAÇÃO Nº 29/2020. CONTRATANTE: CONSÓRCIO 

PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO 

TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI. CNPJ Nº 19.455.924/0001- 00 

– CONTRATADA: ADECIL COMERCIAL LTDA. CNPJ/MF 

SOB Nº 05.074.931/0001-58. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MASCARA PFF2 PARA 

ATENDER DEMANDA DO SAMU192, EM ATENDIMENTO A 

NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 E AS 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO A EPIDEMIA CORONAVÍRUS 

(COVID-19). Valor contratado: R$ 7.600,00 (Sete mil e seiscentos 

reais). Vigência:18/05/2020 a 30/09/2020. 

Publicado por: 

Elisandra Rosa Dias 

Código Identificador:DE33F9CC 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

CISTRI - EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DISPENSA DE 

LICITAÇÃO Nº 29/2020 

 

Processo nº 36/2020 – Modalidade: Dispensa de Licitação nº 29/2020. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

FORNECIMENTO DE MÁSCARA PFF2 SEM VÁLVULA TENDO 

EM VISTA A PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS. 

CONTRATANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 

DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA 

MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI. CNPJ 

nº 19.455.924/0001- 00 – CONTRATADA: ADECIL COMERCIAL 

LTDA, CNPJ/MF sob nº 05.074.931/0001-58. Fundamento Legal: 

Base Legal: art. 24, da Lei Federal nº 8.666/1993. Valor: R$ 7.600,00 

(Sete mil e seiscentos reais). Data da Ratificação:18/05/2020.  

 

Publicado por: 

Elisandra Rosa Dias 

Código Identificador:8FA5517D 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

EXTRATO DE CONTRATO DE PROGRAMA Nº 04/2020 

FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE 

MINAS – MG E O CONSÓRCIO PÚBLICO 

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO 

PARANAÍBA – CIDES - ANO 2020. 

 

Contrato de Programa Nº04/2020 firmado entre o Consórcio Público 

Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro 

e Alto Paranaíba, inscrito no CNPJ n. 19.526.155/0001-94 e o 

município de Monte Alegre De Minas, inscrito no CNPJ sob o n. 

18.431.155/0001-48 firmado em 11/05/2020. Base Legal: Lei Federal 

nº 11.107 de 06/04/2005 e ao Decreto Federal nº 6.017 de 17/01/2007. 

Objeto: O contrato tem por objeto, a gestão associada de serviço 

público, através do desenvolvimento de atividades, pelo CIDES, 

inerentes ao Serviço de Inspeção Municipal CIDES – SIMC e com 

vistas a promover a adesão ao Sistema de Inspeção de Produtos de 

Origem Animal – SISBI na forma do Serviço de Inspeção CIDES. 

Vigência: de 11/05/2020 a 31/12/2020. Valor R$ 75.209,22. 

Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br  
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Uberlândia, 11 de maio de 2020 

  

LINDOMAR AMARO BORGES 

Presidente do CIDES 

Publicado por: 

Bianca Christianes Dias 

Código Identificador:3A97E83C 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

EXTRATO DE CONTRATO DE PROGRAMA Nº 05/2020 

FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE – 

MG E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO 

MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES - ANO 2020. 

 

Contrato de Programa Nº 05/2020 firmado entre o Consórcio Público 

Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro 

e Alto Paranaíba, inscrito no CNPJ n. 19.526.155/0001-94 e o 

município de Campina Verde, inscrito no CNPJ sob o n. 

18.457.291/0001-07 firmado em 13/05/2020. Base Legal: Lei Federal 

nº 11.107 de 06/04/2005 e ao Decreto Federal nº 6.017 de 17/01/2007. 

Objeto: O contrato tem por objeto, a gestão associada de serviço 

público, através do desenvolvimento de atividades, pelo CIDES, 

inerentes ao Serviço de Inspeção Municipal CIDES – SIMC e com 

vistas a promover a adesão ao Sistema de Inspeção de Produtos de 

Origem Animal – SISBI na forma do Serviço de Inspeção CIDES. 

Vigência: de 13/05/2020 a 31/12/2020. Valor R$ 75.209,22. 

Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br 

  

Uberlândia, 13 de maio de 2020 

  

LINDOMAR AMARO BORGES 

Presidente do CIDES  

Publicado por: 

Bianca Christianes Dias 

Código Identificador:9D2FD3B7 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

RESOLUÇÃO Nº 05, DE 20 MAIO 2020. ABRE CRÉDITO 

ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE 

DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO 

MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

 

O PRESIDENTE do Consórcio Público Intermunicipal de 

Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 

- CIDES,no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto do CIDES, 

em vista do Artigo 4º da Resolução nº 14 de 2019. 

resolve: 

  

Art. 1º - Fica aprovada a abertura de crédito suplementar no valor de 

R$15.000,00 (quinze mil reais) ao orçamento vigente do Consórcio 

Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES, nas formas a seguir: 

10 – CIDES 

10 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO 

1001 – GESTÃO DO CIDES 

2001 – MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTÃO DO 

CIDES 

04.122.33.50.41.00 –Contribuições: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) 

  

Art. 2º Os recursos que custearão a abertura do presente crédito 

suplementar são os provenientes de anulação parcial da dotação 

orçamentária abaixo especificada do orçamento vigente do Consórcio 

Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES: 

  

10 – CIDES 

10 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO 

1001 – GESTÃO DO CIDES 

2001 – MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTÃO DO 

CIDES 

04.122.33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica: R$ 

15.000,00 (Quinze mil reais) 

  

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Uberlândia - MG, 20 de Maio de 2020 

  

LINDOMAR AMARO BORGES 

Presidente do CIDES 

Publicado por: 

Bianca Christianes Dias 

Código Identificador:45B1D1AC 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

RESOLUÇÃO Nº 06, DE 26 DE MAIO DE 2020.AUTORIZA O 

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO 

MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES, A ABRIR 

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR 

SUPERÁVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

O PRESIDENTE do Consórcio Público Intermunicipal de 

Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 

– CIDES, no uso das atribuições que lhe confere o art. 33, do Estatuto 

da Entidade, 

RESOLVE: 

  

Art. 1º. Fica autorizado o Consórcio Público Intermunicipal de 

Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 

– CIDES – a abrir créditos adicionais suplementares por Superávit 

Financeiro, até o limite do valor total apurado no Balanço Patrimonial, 

exercício anterior, conforme art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e nos 

termos da Resolução CIDES nº 01 de 13 de janeiro de 2020. 

  

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Uberlândia/MG, 26 de maio de 2020. 

  

LINDOMAR AMARO BORGES 

Presidente do CIDES  

Publicado por: 

Bianca Christianes Dias 

Código Identificador:5A48DD0E 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 07, DE 26 DE MAIO DE 2020. 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO 

AJUSTADA AOS SERVIDORES CEDIDOS AO CIDES POR 

ENTES CONSORCIADOS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS 

 

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO 

MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES, na pessoa de seu 

Presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias; 

CONSIDERANDO a possibilidade de cessão de servidores públicos 

dos Entes Consorciados ao CIDES, nos termos do art. 13, da Lei 

Federal nº 11.107/2005; 

CONSIDERANDO a necessidade de conceder uma contraprestação 

justa aos eventuais servidores cedidos; 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer parâmetros claros 

e objetivos de aferição do valor a ser concedido a título de 

gratificação, 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica autorizado o pagamento de gratificação, de natureza 

ajustada, aos servidores públicos dos entes consorciados cedidos ao 

CIDES para prestação de serviços ou viabilização de programas do 

consórcio. 

Art. 2º O valor da gratificação, que não deverá ultrapassar o limite de 

80% (oitenta por cento) do salário-base pago pelo Município cedente, 

será precisamente definido no convênio ou instrumento congênere, em 

que foi prevista a cessão de servidores. 

Art. 3º A gratificação mensal a que fará jus cada servidor cedido, será 

aferida individualmente, segundo os critérios definidos nesta 

Resolução. 


