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CONTRATO DE PROGRAMA NO OO6I2020 (CIDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO O97I2020

CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE SI

CELEBRAM O MUNICIPIO DE II`Ⅶ)賞ANOPOLIS-

MG E O CONSORCIO PUBLICO DE

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO

TRIANGULO MINEIRO H ALTO PARANAIBA -

CIDES - OBJETIVANDO A COORDENACÅo,

NORMATIZACÅo,　　EXECUCÅo E

FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE

INSPECÅo MUNICIPAL CIDES.

Pelo presente instrumento, de um lado o Municipio de Indian6polis/MG, PeSSOa juridica de

direito pdblico intemo言nscrito no CNPJ(MF) sob nO 18.259.390/0001-84, COm Sede na Pra9a

Urias Jos6 da Silva, nO 42 Bairro: Centro, CEP: 38.490-000, Indian6po]is/MG, neSte atO

representado pelo Chefe do Executivo’Prefeito Lindomar Amaro Borges, brasileiro, CaSado,

agente polftico言nscrito no CPF n.0 435.100.006-68 e portador do RG nO M-2.800.618

SSP/MG’reSidente e domiciliado a Rua Gethlio Magalhaes, nO 50, Bairro Santana, na Cidade de

Indian6polis/MG’doravante refdrido simplesmente como MUNICfpIO/CONTRATANTE, e

de outro lado o Cons6rcio P的看ico Intermunicipal de DesenvoIvimento Sustentave同o

TrianguIo Mineiro e Alto Paranaiba - CIDES, aSSOCia9肴O P。blica, inscrita no CNPJ sob o nO

19.526.155/0001-94, COm Sede na Av. Ant6nio Thomaz Ferreira Resende, nO 3180, Bairro Setor

Industrial’na Cidade de Uberl含ndia 「 MG・ neSte atO rePreSentado pelo Presidente, Sr. Lindomar

Amaro Borges, inscrito no CPF nO　435.100.006-68, doravante denominado

CONTRATADO/CIDES.

Considerando que sfo integrantes deste programa os municfpios de:

1. Campina Verde

2. Monte Alegre de Minas

3. Ituiutaba
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Considerando que o Sistema de Inspe碑O MunicipaI - SIM臆6 uma politica p品olica

municipal de relevante importancia para a dinamizac肴o da economia local, na medida em que

Cria opo血nidades de instalacao de agroinddstrias para processamento da produ9あprim誼a do

municipio, agregando valor, Criando empregos e gerando rendas a comunidade;

Considerando que a organiza9あdo Sistema Inspe9為O de Produtos de Origem Animal cria

mecanismos que visam garantir a oferta de produtos processados livres de riscos a sande

humana・ COntribuindo para a seguranea alimentar e nutricional das populac6es;

Considerando que esses municipios s為o consorciados ao Cons6rcio P心blico Intemunicipal de

DesenvoIvimento Sustent各vel do Tri含ngulo Mineiro e Alto Paranaiba鵜CIDES - tendo

Subscrito e posteriomente rati宜cado o ProtocoIo de Intenc6es, atraV6s de Lei Municipal;

Considerando que o CIDES fa竜adesfro ao Sistema Un第caゐde Atenfdo d Sbnicわde

Agr(peCudria鵜SUASA鵜e aO Sistema Brasileiro de Inspe9叡o de Produtos e Insumos

Agropecu誼os - SISBI - nO Periodo maximo de 3 anos, COnfome detemina o Decreto Federa1

10.032, de Ol/10/2019;

Considerando que a adesfo ao SISBI/SUASA estabelecera meios de ampliacao dos mercados

de consumidores das agroinddstrias inspecionadas por esse sistema e instaladas no Municipio;

Considerando o completo atendimento aos requisitos da Lei Federal nO =.107, de O6/04/2005,

e ao Decreto Federal nO 6.017, de 17/01/2007;

Considerando o art. 2O, item III, § 3O, da Lei Federal nO ll.107/2005, que aSSim preve: “S 3Q

Os cons6rcios p紡Iicos poderdo o“torgar concessdo, permissdo ou autorizacdo de obras ou

Ser所OS pめIicos me勃nte autorizafdo prevista no conlrato de co巌rcio p初ico, que dかerd

indicar dejbrma especグ海o o擁to cfo concessdo, permissdo ou autorizafdo e as cond函es a

que deverd atenみobs.erl,a`九a /egij・lafdo `カnormas gerais em v略vr・ ”;

Considerando o art. 4O, § lO’da Lei Federal nO l l.107/2005, que tambem preve: “洋Para os

fns `れnciso初めcap,ut 。おte artめconsi。e,a-Se COmO 。rea de atuafdo 。o cons6rcio

p硯ico言巌pendbntemente de.盾urar a unido como cons'OrCiaみa que corr印on〔短,ぐOma

C短/errit。rios・・ I 〇 °両4z‘nic短os, quan。o o cons6rcio pdblico f)r COnStituiゐs'Omenle por

脇nic宏,ios oα pOr um E脇Cfo e晩njc*,io5' COm territ6rios nele conti(わs,・ ,,;

Considerando que este programa se encontra previsto na Lei Or9ament誼a Anual (LOA), do

Municipio Contratante’bem como no or9amentO PrOgrama para o exercicio de 2020 de cada

um deles e no CIDES;

Considerando que o arL 18 do Decreto Federal nO 6.O17/20017 que diz.. “O cons6rciop硯ico

po`妨$er COntrataゐpor enle c.onsorclacfo¥ Ou pOr enti`猿que ,ntegra a act脇stra絢

indireta deste zjltimo・ Jen`わ協やen融a a /icitafdo nos ‘ermos ch arl. 20, inciso堀切Lei nO

ll・107 〔カ2005. ’’;
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Considerando a gestao associada dos servICOS P的licos relativos aos Sistema de Inspecao

autorizada pelos entes consorciados no l lこl Assembleia Geral Extraordin各ria do CIDES,

OCOrrida em 21/08/2019;

CELEBRAM o presente Contrato de Programa por meio da Prestacao de Servi9O, doravante

designado de PROGRAMA DE TRABALHO - Programa de Trabalho do Servi90 de Inspe9fb

Municipal CIDES - aO qual se aplicam as disposi亨6es da legisla誇O federal de cons6rcios

P心blicos, em eSPeCial a Lei Federal nO l=07/05, O Decreto Federal nO 6.017/07, a lei de

Cria9各O do servi9O de inspe9fb no Municipio Contratual, e, SuPletivamente, a Lei Federal nO

8.666/93.

CLAUSULA PRIMEIRA _ OBJETO

Subcl血sula PrimeiI.a - O contrato tem por objeto a gestfb associada de serv19O Pdblico,

atraves do desenvoIvimento de atividades, Pelo CIDES言nerentes ao Servi9O de Inspe鋳o

Municipal CIDES - SIMC - e futura adesao ao Sistema de Inspe9fb de Produtos de Origem

Animal - SISBI - na foma do Servieo de Inspec奮o CIDES.

CLAUSULA SEGUNDA - GESTAO ASSOCIADA

Subclausula Primeira - A gestあassociada de serv190 Pdblico compreende o exercicio das

atividades de coordena嘩O, Planejamento, regula9fro, eXeCu9aO, 1nSPe9あe fiscaliza亨fo de

PrOdutos de origem animal junto aos Municipios pertencentes ao CIDES relacionados abaixo:

L Campina Verde

2. Monte Alegre de Minas

3. Ituiutaba

4・ !n(雨rl小01圏

5. Ipia9u

6. Prata

7. Santa Vit6ria

8. Tupaciguara

Subcl血sula Segunda　-　Para fins de comercializa9急O dos produtos oriundos dos

estabelecimentos inspecionados, autOriza o Decreto Federal nO lO.032, de Ol de outubro de

2019’que Sqam COmerCializados em toda area de atua9肴O do CIDES, independentemente de os

demais municipios integrantes do Cons6rcio possuirem servi9OS de inspe辞o municipal.



dos servICOS;
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CLAUSULA TERCEIRA - ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS

Subclausula Primeira - O CIDES serまresponsavel pela execu9fro do objeto desse contrato,

definido nas seguintes atividades:

a) nomatizar, eXeCutar, COOrdenar as atividades de inspe誇O e fiscaliza9fro industrial e sanit誼a

dos estabelecimentos registrados ou relacionados, dos produtos de origem animal,

COmeStiveis ou nfb, e SeuS derivados;

b) realizar a inspec肴o e fiscaliza確O industrial e sanitaria dos produtos de origem animal e a

fiscaliza誇O dos produtos destinados halimenta9aO animal nos estabelecimentos registrados

atraves do Servi9O de Inspeefb Municipal CIDES;

C) lavrar auto de infra9fro’de apreensfo e de interdi亨肴O de estabelecimentos ou de produtos,

quando constatarem o descumprimento de obrigacao legal relacionada com as atribui96es

descritas neste artigo;

d) assessorar tecnicamente o govemo municipal, quando requisitado, na elaborac奮o de acordos,

tratados e conven96es com dos quais o munlCIPIO S♀1a membro, nOS aSSuntOS relacionados

do servico de inspe9肴O municipal e/ou via cons6rcio pdblico;

e) atividades de coordena碑O, Plan加mento, Padroniza9肴O de procedimentos e treinamentos;

f) elaborar as nomas complementares ou nao para a execucao das a95es de inspe9aO,

fiscaliza9肴O, registro, relacionamento e habilita9着O dos estabelecimentos, bem como

registro’Classifica鋳o’tipifica碑o, Padroniza9aO e Certifica9aO Sanitdria dos produtos de

Orlgem animal;

g)verificar a implantac各o e execu9aO dos programas de autocontr。Ie d。S

estabelecimentos registrados ou relacionados;

h)coordenar e executar os programas de analises laboratoriaisfiscaispara

monitoramento e ve揃ca確O da identidade, qualidade e inocuidade dos produtos de

Orlgem animal registrados neste servi90 de inspe9叫

i) elaborar e executar o programa de controle de residuos de produtos de uso v。t。rin誼。S e

COntaminantes em produtos de origem animal;

j) elaborar e executar programas de combate a fraude nos produtos de origem Animal nos

estabelecimentos registrados por este servi90 de inspe申y

k) elaborar programas e p賞anos complementares as a96es de inspe9肴O e fiscaliza9あ;

l) a Inspe9fro Municipal’depois de instalada, Ser各eXeCutada de foma permanente ou

Peri6dica;

m)constituir e compa血har equipe t6cnica capacitada entre os Municipios participantes do

Contrato de Programa, POSSibilitando a presta誇O de servi9OS de inspeg恥e fiscaliza9肴O

Sanitdria;

n) integrar os∴SerVicos de inspecao por meio de um sistema operacional de dados

COmPartilhados ;

O) submeter periodicamente ou sempre que solicitado por 6rgあs competentes, Plano de ag恥e

relat6rio composto de criterios’indicadores, fomulas e parinetros definidores da qualidade

Praca Urias Jos6 da Silva, n.0 42 - Centro臆CEP: 38490-000 - Fone/Fax:

Indian6polis-MG
4) 3245-2587葛
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p) participar de estudos t6cnicos言nfoma96es, PeSquisas e analise da qualidade dos produtos

da agricultura familiar;

q) promover o uso racional dos recursos naturais e a prote尊o do meio ambiente;

r) apoiar e fomentar o intercambio de experiencias e de infoma96es entre os entes

COnSOrCiados ;

S) as demais atividades inerentes a competencia do CIDES, que lhes forem atribuidas em

regulamento.

CLÅus廿LA QUARTA - PRAZO

SubcIausula Primeira - O presente contrato vigorar各a partir do dia O7/07/2020 e se estender各

at6 31/12/2020, COnfome a Lei de Diretrizes Orcament鉦ia, aprOVada na 12a Assembleia Geral

Extraordinatia, OCOrrida no dia 30/10/2019 pelos entes do consorcIO, OS quais sao signatarios,

conforme arts. 34 e 35 do Decreto 6.O17/07.

CLAUSULA QUINTA - VALOR

O valor do contrato sera objeto de re年iuste anual, tendo como base o custo operacional

necessdrio para execu9fb do o切eto, a Ser aPreSentado e aprovado em assembleia geral do

CIDES.

Subclausula Primeira - O valor dos servi9OS de inspe9肴O Para O eXerCicio 2020 deliberado na

12a A.G.E, nO mOntante de R$ 53.750,00 (cinquenta e tr6s mil setecentos e cinquenta reais)

a ser transferido ao CIDES em O6 parcelas’COnforme demonstrado no quadro de desemboIso

Subcl血sula Segunda - Poderfo ser decrescidos valores na execu確O dos serv19OS Obeto do

presente documento, mediante temo aditivo’nOS temos da Lei Federal nO 8.666/93 e

legisla96es correlatas’Submetendo tal modifica9缶O, POSteriomente, a Assembleia Geral.

CLAUSULA SEXTA - RECURSOS

Subcl血suIa Primeira - Constitui como obrigacfro do contratante providenciar as dotac6es

OrCament誼as’reSerVaS e empenhos necess缶os a execu印deste contrato. As despesas para

execu9為O deste contrato correrao por conta das dotac6es orcament釦ias:

Ficha: 333/100 - 02.08.20.608.003.2.0169- 3.1.71.70.00.00 - FONTE lOO

Ficha: 334/100 - 02.08.20.608.003.2・O169- 3.3.71.70.00.00 - FONTE lOO

Ficha‥ 335/2020 - 02・08.20.608.003・2.0169 - 4.4.7l.70.00.00 - FON・l「E lOO
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CLÅus廿LA S血TIMA - OBREGACOES

SubcIausu賞a Primeira - Constitui obriga9aO do MUNICipIO:

a) repassar os recursos ao CIDES para a execu亨aO do sistema de inspec肴o municipal;

b) diaponibilizar ao C皿ES apoio Iogistico e recursos hunanos ao Servi9O de Inspe9叙o Municipal

CIDES - SMC para ap6es do serv19O nO muIllCIPIO, quando se fizer necess証o;

c) dispoIlibilizar, COm 6nus integral para o MUNICipIO, Se neCeSS壷o, Servidor (a) para executar

atividades administrativas no municipio vinculadas ao S恥IC ;

d) disponibilizar, CaSO neCeSS壷o, COm 6nus血egral para o MUNTCipIO, de servidor (a) para executar

atividades tecnicas vinculadas ao SIMC - nOS CaSOS que Se tratar de inspe確o pemanente;

e) delegar competencias de poder de policia na fiscaliza9肴O dos servi90S inclusos no Servi9O de

IuspecあMu血icipal CIDES o切eto do presente temo;

f) responder solidarianente nas despesas extraordin征a em que der causa este contrato;

g) responsabilizar pela arrecada鈎O das taxas deste servico a serem cobradas dos usu誼os, COnfome

defirido no c6digo tribut紅o do mumcIPIO; e

h) disporibilizar dados e infomap6es sobre os estabelecimentos iuscritos no servi9O de iuspe誇O,

naquilo que for necess証o ao registro jurto SMC para aprovapao do registro sanit証o.

Subclausu獲a Segunda鵜Constitui obriga9着O do CIDES:

a) realizar as atividades previstas na Cl各usula Terceira dentro da boa t6cnica e seguran9a em

COnfomidade com a legislacao municipal’eStadual e federal de inspe9あde produtos de

Orlgem animal;

b) disponibilizar pessoal tecnico qua皿cado e capacitados para executar os servi9OS PreVistos

na Cl各usula Terceira, na foma do a正go 37 inciso IX da Constitui9aO federal, POr Se tratar

de contrato de programa por prazo determinado. As

C) contrata96es ocorrer奮o por periodos de 12 (doze) meses, POdendo haver prorrogac肴o,

1imitada ao periodo total de 48 (quarenta e oito) mes。S;

d) arquivar e manter com seguran9a a guarda dos documentos fiscais e relat6rios de atividades

relativos ao SIM e SISBI, garantindo a rastreabilidade dos produtos e dos empreendimentos

inspecionados no municipio;

e) fomecer, SemPre que SOlicitado’tOdas as informa96es e documenta9aO referentes ao

desenvoIvimento das atividades relacionados com o obeto; e

f) responder por todas as despesas decorrentes da presta亨をO dos servi亨OS.

CLAUSULA OITAVA - RESTRICOES

SubcIausula Primeira - IIavendo restri9肴O

movimentacao financeira ou qualquer outra

MUNICfpIO, mediante notificaeao escrita,

medidas que tomou para regularizar a situa亨fro.

Praca Urias Jos6 da Silva, n.0 42

na realiza辞o de despesas, de empenhos ou de

derivada das nomas de direito financeiro, O

devera infom紅a ao cIDES, aPOntando as

Centro - CEP: 38490_000 _

Indian6po看is-MG ノ

) 3245-2587 -
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Subcl血sula Segunda - Eventual impossibilidade de o MUNICipIO cumprlr Sua

Obriga9aO or9ament各ria e financeira estabelecida neste contrato obrigar缶o CIDES a adotar

medidas para adaptar a execucao orcamentaria e financeira aos novos limites.

CLÅus廿LA NONA賀RESCISÅo

Subc獲血sula Primeira - O presente contrato de programa poder各ser rescindido por:

a) descumprimento de qualquer das metas para a consecu9fro do obieto e/ou clausulas do

PreSente COntratO que CauSem a impossibilidade de continuacao da execu確O do contrato;

b) superveni台ncia de norma legal ou fato imprevisivel ou que o tome fomal ou materialmente

inexequivel ;

C) ato unilateral com comprovada motiva9aO juridica e/ou legal, mediantes aviso previo da

Parte que dele se desinteressar, COm anteCed台ncia minima de 30 (trinta) dias, reSPeitando o

CumPrimento das metas em curso.

SubcIausuIa Segunda - O gerenciamento sobre o fluxo de caixa descontado este contrato

devera ser feito de modo a preservar o equilibrio econ6mico-financeiro originalmente pactuado

garantindo言nclusive, a COmPleta remunera班o e amo正zacao dos investimentos preexistentes

referentes a execu9為O dos serv190S.

Subclausu獲a Terceira 「 Os bens e direitos porventura adquiridos ao Iongo da vig台ncia deste

COntratO e de dominio do MUNICfpIO’aO final terfro sua posse restitu王da sem qualSquer 6nus

desde que obedecido o equilibrio econ6mico-financeiro originalmente pactuado, COnforme

estabelecido em Assembleia do CIDES.

Subclausula Quarta - O CIDES continuara prestando os servi9OS naS meSmaS bases deste

COntratO, reSPeitado o equilfbrio econ6mico誼nanceiro, at6 o seu efetivo adimplemento

indenizat6rio e o consequente encerramento administrativo) Observadas as demais disposic6es

Pertinentes existentes neste contrato.

Subcla仙Sula Quinta - Na rescisao deste Contrato de Programa, tOdos os bens porventura

afetos a expIora9aO PermaneCer着O Vinculados a presta9肴O dos serv19OS, Sem Prejufzo das

indeniza96es cabiveis, na PrOPOrC奮O dos investimentos realizados, POdendo tal indeniza9為O Ser

efr血ada, nO tOdo ou em parte, POr meio de participa印O, PrOpOrCional aos investimentos.

Subcla皿Sula Sexta - Para os fins previstos na Subcl血sula anterior, Obriga-Se O CIDES a

entregar os bens ali referidos em condi亨6es normais de operacionalidade, utiliza確o e

manuten確O・ Sem PrQjuizo do normal desgaste resultante do seu uso言nteiramente livres e

desembarapados de qualSquer 6nus ou encargos.

Praca Urias Jos6 da Si獲va, n.0 42 - CentI.O 「 CEP: 38490_000 _

Indian6polis-MG
3245-2587 -
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CLAUSULA DECIMA - PENALIDADES

Subcl血sula PrimeiI.a - Em caso de descumprimento das obriga96esかstadas pelo

MUNICipIO, O PreSente COntratO Ser各reSCindido e implicarina desvincula碕O do Programa,

na devolu辞o dos bens e equlPamentOS eVentualmente cedidos e na exclus各o de participa9aO em

acordos de coopera9aO, PrQjetos e a96es desenvoIvidas no Programa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA _ BENS REVERSfvEIS

Subcl血sula Primeira - Integram os servicos de assessoria/consultoria e execucao na

implanta9肴O e eXeCu印O do S.I.M.C (Servi9O de Inspe確O Municipal CIDES) todos os bens e

direitos preexistentes a este contrato de programa, POrVentura afetados e indispensiveis a

PreSta9為O dos servieos, de dominio e posse do MUNICipIO, bem como aqueles adquiridos ou

COnStruidos na vig6ncia do presente, C可a posse e gestfb serあexercidas pelo CIDES.

SubclausuIa Segunda - Os bens e direitos porventura afetados a presta9為O dos serv19OS

dever肴o ser devidamente registrados no CIDES e acompa血ados pela Assembleia do CIDES,

de modo a permitir a identificacao e avalia誇o patrimonial.

SubcI血su看a Terceira - O CIDES zelar各pela integridade dos bens eventualmente vinculados

a presta鈎o dos servicos de implantacao do Servico de Inspecao Municipal CIDES - SIMC.

Subcl血sula Quarta 」 Os bens e direitos eventualmente afetados ou indispensiveis a presta9fro

dos serv19OS n肴O POderao ser alienados ou onerados pelo CIDES ou prepostos sem previa

anuencia do MUNICIPIO e da Assembleia do CIDES’PemaneCendo vinculados a presta9aO

dos servICOS.

SubcIau§uIa Quinta - O MUNICfpIO podera realizar investimentos vinculados aos servicos,

Cabendo a Assembleia do CIDES definir como estes serfro inc叩Orados) OPerados, registrados

e contabilizados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA葛INTERVENCÅo

Subclausula Primeira - Sem pr?juizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades

incidentes’O MUNIC血IO, nOS temOS do artigo 32 e seguintes da Lei Federal n.O 8.987/95,

POdera intervir’eXCePCionalmente, e a qualquer tempo, na eXPIora9肴O dos serv190S Objeto deste

COntratO, COm O fim de assegurar sua adequada prestac肴o, bem como fiel cumprimento das

normas contratuais’regulamentares e legais pertinentes.

Subc15usu看a Segunda - A interven9aO Se dara por ato pr6prio e espec描co do MUNICip量O,

SemPre atraVes de indica鐘O da Assembleia do CIDES.

--両面高三-
Indian6polis-MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANdpoLIS
Departamento de Licita亨気O

eNPJ: 18.259.39010001-84
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Subclti仙Sula Terceira葛A intervencao far-Se一缶por decreto municipal, que COntera a

designa9肴O do interventor’O PraZO da interven印O e OS O匝tivos e limites da medida, devendo

Ser instaurado, nO PraZO de 30 (trinta) dias・ O PrOCedimento administrativo para comprovar as

CauSaS deteminantes da medida e apurar responsabilidades’aSSegurado o direito de ampla

Subcla皿Sula Quarta 「 Se ficar comprovado que a interven9aO n肴O Observou os pressupostos

legais e regulamentares sera declarada sua nulidade, devendo o servico ser imediatamente

devoIvido ao CIDES, Sem Pr9juizo de seu direito alndeniza9aO.

Subcl血sula Quinta - Se o procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo

n肴o estiver concluido em 180 (cento e oitenta) dias, COnSiderar-Se-信nvalida a interven9aO,

devoIvendo-Se aO CIDES a administra9aO dos serv19OS, Sem PrQjuizo de indeniza9各O que lhe

S匂adevida.

Subclausula Sexta - Cessada a interven9fro’Se naO for extinto ou rescindido o contrato, a

administrapao do serviやO Ser各devoIvida ao CIDES precedida de prestacao de contas pelo

interventor, que reSPOnder各pelos atos praticados durante a sua gest肴o.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DEVERES E DIREITOS DOS USUÅRTOS

Subclausula Primeira - Sem pr9juizo do estabelecido nas nomas de regula9肴O, S肴O deveres

dos usuarios:

a) contribuir para a pemanencia das boas condi96es dos bens afetados aos servi9OS;

b) cumprir com o previsto nas nomas de regula辞o;

C) autorizar a entrada de prepostos do CIDES e do MUNICfpIO, devidamente credenciados,

nos im6veis que estQjam ocupando para que possam ser executadas as a96es de interesse d。S

SerV19OS’Ou OS que S。am a ele complementares necess誼os a sua respectiva presta9aO;

d) infomar imediatanente ao MUNICipIO e ao CIDES sobre qualquer alteracfro cadastral do

negoc賞O Ou do produto que altere sua classifica9aO;

e) atender a legislac着o que trata do servi9O de inspe尊o municipal.

Subcld皿Sula Segunda - Sem pr9juizo do estabelecido nas normas de regula9aO, S肴O direitos

dos usuatios:

a) receber os servicos em condic6es adequadas;

b) receber todas as infoma96es para a defesa dos interesses individuais ou coletivos, bem

COmO aS neCeSSarias para a eficiente utiliza9fro dos serv190S P的licos;

C) levar ao conhecimento do 6rgあregulador as irregularidades das quais ve血am a ter

COnhecimento ;

d) ter acesso as legisla96es e normativas pertinentes ao servico;

Praca Urias Jos6 da Silva, n.0 42 - Centro - CEP: 38490-000 _ Fon

Indian6polis-MG
034) 3245-2587 -



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOpoLIS

Departamento de Licita確O

CNPJ: 18.259.390IOOOl-84

Email: licitacaoindianoDOlis@gmail.com

e) comunicar ao CIDES e ao MUNICipIO, POr meio de sua ouvidoria, Ou, CaSO insuficiente a

atua辞O desta, aO 6rg肴o regulador os atos ilicitos ou irregulares

f) porventura praticados pelo CIDES e o MUNICipIO e os seus respectivos prepostos na

execucfb dos serv19OS;

Subcl血sula Terceira - Os casos omissos ou as d血idas surgidas no relacionamento com os

usu壷os’em decorr台ncia da aplica9為O das condi96es previstas neste Contrato serあresoIvidos

Pela Assembleia do CIDES ou 6rgfro regulador competente, O qual poderまmediar conflitos

entre usu壷ios e o CIDES e o MUNICipIO.

Subcl血sula Quarta - Para fins desta Clausula, entende-Se COmO uSu各rios os estabelecimentos,

de qualSquer natureZaS’inspecionados pelo Servico de Inspe9fro Municipal CIDES-SIMC.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - EXTINCÅo DO CONTRATO

Subclausula Primeira - A extin9aO do presente Contrato ocorrer各nas seguintes hip6teses:

a) advento do temo contratual;

b) rescisao decorrente de grave inadimplencia contratual;

C) dissolu9肴O do CIDES ou do Servi9O de Inspe9fro Municipal CIDES - S.I.M.C;

d) encampa9肴O, mediante lei municipal autorizativa, desde que hqia pagamento previo das

indenizac6es devidas;

e) mhtuo acordo.

CLÅ廿suLA D屯CIMA QUINTA - DISPOSITIVOS GERAIs

Subcl血sula Primeira鵜O Cons6rcio CIDES publicar各periodicamente os documentos de que

trata o presente temo no sitio eletr6nico: WWW.Cides.com.br e em conformidade com a Lei.

Subcl血sula Segunda - Os serv19OS P品licos de que tratam o presente termo ser肴o avaliados e

fiscalizados por comiss肴o a ser criada pelos entes consorciados de que fazem parte desta gestfro

associada e pelos usu各rios dos serv19OS P。blicos confome publica96es das presta96es de contas

e canais de atendimento do Cons6rcio CIDES.

Subclausula Terceira 」 O presente contrato de programa poder各ser alterado mediante temo

aditivo assinado entre as partes.

Subcld皿Sula Quarta - O Cons6rcio CIDES prestar各contas das a96es e servi9OS e demais

temos do presente documento aos entes consorciados de que fazem parte da gestfro associada

dos serv19OS Pdblicos mencionada neste.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOpoLIS

Departamento de Licita班O

CNPJ: 18.259.390/000l_84

Email:軽itacaoindianopolis⑦賀mail.com

Subcl丸sula Quinta - A96es complementares necess各rias para a execu9aO do presente contrato

de programa ser肴o debatidas e decididas pelos entes participantes da gestあassociada e serfro

materializadas por meio de atos administrativos emitidos pe]o Cons6rcio CIDES.

Subclausula Sexta - Fazem parte integrante do presente contrato, COmO Se nele estivessem

transcritos, tOdos documentos presentes no processo Licitat6rio dispensado e elaborado pelo

MUNIC血IO c申v inteiro teor as partes declaram ter pleno conhecim。nt。_

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

Subclausula Primeira - As partes elegem o foro da sede do CIDES para dirimir qualSquer

quest6es resultantes da execu9肴O deste Contrato.

Por estarem de acordo, fimam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na

PreSenCa das testemunhas abaixo.

Indian6polis-MG, 07 dejulho de 2020.

SECRETARIA EXECUTIVA DO CIDES

TESTEMUNHAS :

N。me:後シろ7杉ク′4左右J捗;′完も

CPF: 2-gg、アクア去咳〆_タフ cpF:ぎ乃. ∂ヌク3細工一テラ

Pra9a Urias Jose da Silva, n.0 42 - Centro - CEP: 38490"000 -

Indian6polis-MG
Fone/Fax: (034) 3245-2587 -
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Expediente: 
Associação Mineira de Municípios – AMM - MG  

 
Diretoria Biênio 2019/2021  

 
Presidente – Julvan Rezende Araújo Lacerda – Moema 

1º Vice-Presidente – Rui Gomes Nogueira Ramos – Pirajuba 
2º Vice-Presidente – Marcos Vinicius da Silva Bizarro – Coronel Fabriciano 

3º Vice-Presidente – Leandro Ramos Santana – Ponto dos Volantes 
1º Secretário – Rodrigo Aparecido Lopes – Andradas 
2º Secretária – Soraia Vieira de Queiroz – Guidoval 
1º Tesoureiro – Geraldo Martins Godoy – Periquito 

2º Tesoureiro – Hideraldo Henrique Silva – Boa Esperança  
 

O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Minas Gerais é uma solução  
voltada à modernização e transparência da gestão municipal. 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO 

MÉDIO RIO POMBA 

 
AMERP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA 

MICRORREGIÃO DO MÉDIO RIO POMBA 
QUARTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CIMERP – 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULIFINALITÁRIO DOS 

MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO RIO POMBA 
 
Quarta Assembleia Geral Ordinária do CIMERP – Consórcio 
Intermunicipal Mulifinalitário dos Municípios da Microrregião do 
Médio Rio Pomba, conforme convocação dirigida aos prefeitos dos 
municípios consorciados e prevista nos 12 (doze) e 15 (quinze) incisos 
II, III e VII letra “a”, tendo como pauta a discussão orçamentária do 
crédito especial para o exercício de 2020; e alteração do Estatuto 
Social para inclusão do município de Recreio no Consórcio CIMERP. 
Aos 06 (seis) dias do mês de junho de 2020, às 13 (treze) horas, a 
reunião foi realizada em formato virtual, através de videoconferência, 
considerando a pandemia causada pelo coronavírus, Covid-19, a 
reunião não pode acontecer de forma presencial para evitar o contato 
físico impedindo o contágio do vírus, assim, a necessidade de realizar 
a reunião em formato virtual através de link disponibilizado para 
acesso, conforme registros de acessos ao link participaram os 15 
(quinze) municípios consorciados, através de seus prefeitos e 
representantes. Iniciada a assembleia falaram respectivamente o 
Presidente do CIMERP, Sr. Claudiomir José Martins Vieiras, prefeito 
de São Sebastião da Vargem Alegre, que falou da importância deste 
momento para o Consórcio e agradeceu a presença de todos os 
prefeitos e seus representantes através do acesso virtual. Em seguida, 
falaram o Secretário Executivo Sr. Evandro Hassen Freire, o Contador 
Alexandre Baita Cardoso, e a assessora jurídica Graziela Maria 
Albrigo Cesário comentaram a respeito do orçamento programado 
para o exercício de 2020 que foi apresentado na reunião anterior, 
destacou que 08 (oito) municípios consorciados aprovaram em suas 
câmaras legislativas a lei orçamentária, faltando 07 (sete) municípios 
apresentarem as leis aprovadas do orçamento programado para o 
exercício de 2020, para, assim, dar continuidade ao efetivo andamento 
do consórcio CIMERP. Após alguns debates os entes consorciados 
que não estão com as leis aprovadas justificaram a situação em razão 
da pandemia do Convid-19, as atividades das câmaras estão em 
funcionando em atividades reduzidas, o que atrasou na votação do 
projeto de lei, mas que em breve a situação será normalizada. 
Passando para o segundo a assunto da pauta foi tratada a alteração do 
estatuto social do CIMERP no sentido de incluir o município de 
Recreio como novo ente integrante ao consórcio público CIMERP, 
onde através da lei nº 1.704 de 23 de dezembro de 2019, aprovada na 
câmara municipal de Recreio, autorizou a inclusão e participação do 
município de Recreio para integrar o Consórcio CIMERP. Todos os 

presentes aprovaram por unanimidade a alteração do Estatuto para 
incluir no estatuto social do CIMERP o município de Recreio. Pelos 
presentes não havendo nada mais para deliberar, a presente foi dada 
por encerrada, ratificada pelo acesso virtual de todos os participantes 
através do link de acesso, e posteriormente será colhida assinatura na 
presente ata.  

Publicado por: 
Graziela Maria Albrigo Cesário 

Código Identificador:04FB6DE4 

 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO 
VALE DO PARANAÍBA AMVAP 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA 

EMPRESARIAL FIRMADO ENTRE O CIDES E METLIFE 
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA 

PRIVADA S/A 
 
Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços nº 63327, 
Apólice nº 69400 firmado entre o Consórcio Público Intermunicipal 
de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba – CIDES, inscrito no CNPJ sob nº 19.526.155/0001-94 e 
METLIFE Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A, 
CNPJ nº 02.102.498/0001-29, assinado em 02/07/2020. Base Legal: 
Lei 8.666/1993 Lei de Licitações. Vigência: 01/07/2020 a 30/06/2021. 
Publicado na integra no link: www.cides.com.br. 
  
Uberlândia, 02 de julho de 2020. 
  
LINDOMAR AMARO BORGES 
Presidente do CIDES. 

Publicado por: 
Bianca Christianes Dias 

Código Identificador:C0F7C64D 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

EXTRATO DE CONTRATO DE PROGRAMA Nº 006/2020 REF 
AO CONTRATO Nº 097/2020 FIRMADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS – MG E O CONSÓRCIO 
PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO 
PARANAÍBA – CIDES - ANO 2020. 

 
Contrato de Programa Nº 006/2020 ref. ao contrato nº 097/2020 
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 
Indianópolis, inscrito no CNPJ sob o n. 18.259.390/0001-84 firmado 
em 07/07/2020. 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 futura adesão ao Sistema de 
Inspeção de Produtos de Origem Animal - SISBI na forma do Serviço 
de Inspeção CIDES. Vigência: de 07/07/2020 a 31/12/2020. Valor R$ 
53.750,00. Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br 
  
Uberlândia, 07 de julho de 2020 
  
LINDOMAR AMARO BORGES 
Presidente do CIDES.  
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Publicado por: 
Bianca Christianes Dias 

Código Identificador:1EB33A85 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PROGRAMA Nº04/2020 REF. AO 

CONTRATO Nº032/2020 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
MONTE ALEGRE DE MINAS – MG E O CONSÓRCIO 

PÚBLICO INTERM. DE DESENV. SUST. DO TRIÂNGULO 
MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES - ANO 2020 

 
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Programa Nº 04/2020 ref. ao 
contrato Nº032/2020, 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 27/05/2020. Base Legal: Lei Federal 
nº 11.107 de 06/04/2005 e ao Decreto Federal nº 6.017 de 17/01/2007. 
Objeto: 2.1 – Redução do valor dos serviços de inspeção para o 
exercício de 2020, conforme deliberado na 13ª Assembleia Geral 
Extraordinária do CIDES, por motivo de redução de despesa em face 
do fato imprevisível da pandemia do novo Coronavírus, que 
ocasionou queda na arrecadação dos municípios aderentes ao SIMC 
.2.2 – Fica alterada a Subcláusula Primeira da Cláusula Quinta do 
Contrato de Programa nº04/2020. Vigência: de 27/05/2020 a 
31/12/2020. Valor R$ 53.750,00. Publicado na íntegra no link: 
www.cides.com.br 
  
Uberlândia, 27 de maio de 2020 
  
LINDOMAR AMARO BORGES 
Presidente do CIDES  

Publicado por: 
Bianca Christianes Dias 

Código Identificador:2640753A 

 
SETOR DE LICITAÇÕES 

CISTM - EXTRATO DO CONTRATO 143/2020 
 
CISTM – Extrato do Contrato 143/2020. Contratante: Consórcio 
Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro - CISTM, 
CNPJ nº18.151.467/0001-06. Contratada: Apontes Engenharia Ltda, 
CNPJ nº 35.654.765/0001-20, para execução de serviços de 
construção de muro no prédio sede do CISTM. Valor total do 
contrato: R$116.572,21 (cento e dezesseis mil, quinhentos e setenta e 
dois reais e vinte e um centavos). Fundamento: Processo Licitatório nº 
17/2020, Convite nº 01/2020. Vigência: de 07/07/2020 a 07/11/2020.  
  
Uberlândia-MG, 07 de julho de 2020.  
  
DARIO BORGES DE REZENDE  
Presidente. 

Publicado por: 
Claudia Guimarães Ferreira Sousa 
Código Identificador:4FF971E1 

 
SETOR DE LICITAÇÕES 

CISTM - EXTRATO DO CONTRATO 142/2020 
 
CISTM – Extrato do Contrato 142/2020. Contratante: Consórcio 
Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro - CISTM, 
CNPJ nº18.151.467/0001-06. Contratada: Hospital das Clínicas do 
Triângulo Ltda., CNPJ nº 22.027.320/0001-78, para realização de 
cirurgias eletivas para atendimento aos pacientes dos municípios 
pertencentes ao CISTM. Total do contrato: R$6.400,00 (seis mil e 
quatrocentos reais). Fundamento: Processo Licitatório nº 10/2020 – 
Pregão Presencial nº 04/2020. Vigência: de 03/07/2020 a 18/12/2020.  
  
Uberlândia-MG, 03 de julho de 2020.  
  
DARIO BORGES DE REZENDE  
Presidente. 

Publicado por: 
Claudia Guimarães Ferreira Sousa 
Código Identificador:8C73438B 

 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU 

RESOLUÇÃO Nº 001/2020 INSTITUI E REGULAMENTA A 
MODALIDADE DE REUNIÕES DO PLENÁRIO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU/MG COM O USO DE 

TECNOLOGIA POR VIDEOCONFERÊNCIA E 
PARTICIPAÇÃO PELA INTERNET DOS VEREADORES, DE 

MANEIRA A GARANTIR A CONTINUIDADE DO 
 
RESOLUÇÃO Nº 001/2020 

  
Institui e regulamenta a modalidade de reuniões do 
plenário da Câmara Municipal de Carmo do 
Cajuru/MG com o uso de tecnologia por 
videoconferência e participação pela Internet dos 
vereadores, de maneira a garantir a continuidade do 
processo legislativo durante a emergência de saúde 
pública relacionada à pandemia do COVID-19 e 
assemelhados. 

  
O Povo do Município de Carmo do Cajuru, por seus representantes, 
aprovou e eu, Presidente da Câmara Municipal, nos termos do artigo 
50 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Resolução: 
  
Art. 1º. Esta resolução estabelece a modalidade de deliberação remota 
por videoconferência nas discussões e votações das matérias 
legislativas sujeitas à apreciação do Plenário e das Comissões, no 
âmbito Câmara Municipal de Carmo do Cajuru/MG. 
§ 1º. As discussões e votações na modalidade de deliberação remota 
consistem no uso de ferramentas de solução tecnológica para 
apreciação das matérias legislativas, em áudio e vídeo, e por acesso 
dos vereadores, agentes públicos e munícipes através da rede mundial 
de computadores - Internet. 
§ 2º. A apreciação das matérias legislativas será da modalidade remota 
no Plenário ou nas Comissões, conforme o caso. 
§ 3º. Conforme o artigo 3º do Regimento Interno da Casa, o local de 
funcionamento do plenário da Câmara Municipal de Carmo do Cajuru 
deve ser prioritariamente o recinto de seu prédio sede, e somente por 
motivo de força maior, o Plenário reunir-se-á por videoconferência e 
acesso remoto dos vereadores, nas seguintes casos: 
I – Para evitar o contágio e propagação do vírus COVID-19, e da 
situação de pandemia internacional declarada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS); e 
II – Em outras situações de calamidade pública e/ou grave risco à 
saúde pública por doença infectocontagioso e declaradas pelo Poder 
Público. 
§ 4º. Fica autorizada a participação por videoconferência e acesso 
remoto do(s) vereador(es) em reunião presencial Ordinária ou 
Extraordinária, desde que solicitada mediante pedido do(s) 
respectivo(s) vereador(es) interessado(s), através do protocolado por 
e-mail oficial com antecedência mínima de 6 (seis) horas antes do 
início da respectiva reunião, e ainda nas seguintes condições: 
I – Por afastamento de saúde por motivo de doença, com a necessária 
apresentação do atestado médico digitalizado e enviado por e-mail 
oficial para o protocolo digital na Casa; 
II – Por afastamento para missão oficial, declarada por autoridade 
competente, com a necessária apresentação de documento para atestar 
a declaração, e enviado por e-mail oficial para o protocolo digital da 
Casa; 
III – Por outros motivos de necessidade de afastamento, sendo nesse 
caso o pedido de participação remota necessariamente submetido para 
análise e deliberação do plenário da Casa, e somente se aprovada por 
maioria simples, através de requerimento verbal por iniciativa de 
vereador(es) presente(s) na respectiva reunião presencial, autorizar-se-
á a participação por videoconferência do vereador, sem prejuízo da 
necessária comunicação por e-mail oficial para protocolo digital da 
Casa; 


