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DIÁRIO DO EXECUTIVO 
 

 
 

                             

 

 

NOTIFICAÇÃO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 028/2021 

 
O Município de Cantagalo – MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 
01.617.441/0001-08 com sede na Rua Antônio Leal, Nº 134, na cidade de Cantagalo – MG, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal, Sr. Roberto de Oliveira Queiroz Costa , brasileiro, residente e domiciliado no município de 
Cantagalo, inscrito no CPF sob o n° 493.287.006-04, resolve RESCINDIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em 
epígrafe, a qual foi firmada com a empresa CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
08.469.404/0001-30 estabelecida na Avenida Cândido de Abreu, nº. 776, bairro Centro, na cidade de Curitiba - MG, 
neste ato representada pelo Sr. Flavio Henrique LOPES Cordeiro, inscrito no CPF sob nº. 062.065.549-61, de 
acordo com as seguintes cláusulas: 

 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 – A presente termo visa rescindir a Ata de Registro de Preços de todos os itens constantes da Cláusula Primeira 
da Ata de Registro de Preços nº. 028/2021, do Processo Licitatório nº. 047/2021 na modalidade de Pregão Eletrônico 
– Registro de Preços nº. 001/2021. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO 
 
2.1 - Fundamento Legal: A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto do Artigo 79, Inciso I da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como Clausula Décima Quarta, da Ata de Registro de Preço 
nº. 028/2021.  
 
2.2 – Motivação: 
 
2.2.1 – A rescisão justifica-se pelo fato de a contratada descumprir suas obrigações contratuais, tendo em vista que 
a empresa ter irregularidades em relação à falta de execução dos Serviços licitados e consequentemente atrasos. 
Descumprimento da Clausula Quinta, da Ata de Registro de Preços, referente ao atraso na entrega/prestação de 
serviços do item registrado, onde o prazo Maximo para a entrega era de 15 dias consecutivos após a solicitação da 
administração. constates na Clausula, conforme abaixo: 
 

4.12 - O sistema deverá efetuar eletronicamente o registro e o tratamento das informações de 
manutenção dos serviços listados no subitem 2.1 deste Termo de Referência, através do uso de 
equipamentos especializados de leitura e gravação instalados na rede credenciada;  
4.12.12 - Fornecer assistência técnica permanente para o sistema.  
4.12.13 - Treinar e capacitar os servidores indicados pelo Município a utilizar todos os recursos do 
sistema, assumindo os custos decorrentes.  
4.13 - Designar um preposto perante o Município de Cantagalo – MG para prestar, de forma 
ininterrupta, todos os esclarecimentos necessários e atender as reclamações que porventura 
surgirem durante a execução do contrato. Esse atendimento deverá ser feito de maneira contínua, 
inclusive nos finais de semanas, a fim de garantir o permanente funcionamento da frota do 
Município.  

 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
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A empresa CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA, foi informada de todas as dificuldades que o Munícipio 

(servidores) e as devidas informações seguem em anexo, mas a mesma não solucionou os problemas e causando 
vários transtornos no setor de compra e Frotas, informo também que a mesma encontra com uma ata vigente deste 
o dia 02/07/2021 e até o presente momento o serviço não foi executado.  

Sendo constatadas as falhas quanto a Prestação dos Serviços que deixaram de ser ofertado pela empresa, 
a contratante realizou através de comissão processante, tentativas de contato com a empresa, através de aplicativa 
WhatsApp e e-mail, às quais foram respondidas com dias de atraso pela empresa. Em análise dos fatos, a comissão 
processante, considerou que a empresa não logrou êxito em solucionar os problemas enfrentados pela 
administração, inviabilizando assim o uso dos serviços. Apontou que às justificativas aos atrasos, apresentadas pela 
empresa, foram recorrentes. 

 
Diante dos fatos e mediante a necessidade do Município em utilizar o Serviços e aplicar os recursos é que 

rescinde a referida Ata de Registro de Preços. 
 

CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
 
A empresa poderá interpor recurso sobre a decisão, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da ciência da intimação, 
podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a 
apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
 
O presente Termo entrará em vigor na data de sua assinatura.                                   
 
A presente NOTIFICAÇÃO será encaminhada ao e-mail da empresa e publicada no Diário Oficial do Município.   
 
Cantagalo (MG), aos 24 dias do mês de novembro de 2021. 
 
 

 
 

Roberto de Oliveira Queiroz Costa 
CPF: 493.287.006-04 

Prefeito Municipal 

 

 
 

QUARTA-FEIRA,24  DE NOVEMBRO DE 2021. 
Art. 3º Esta Publicação entra em vigor na data de sua publicação. 

DIÁRIO DO LEGISLATIVO 
Não houve expediente 

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 
Não houve expediente
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