Consórcio Intermunicipal Norte Mineiro de Desenvolvimento Regional dos Vales do
Carinhanha, Cochá, Peruaçu, Japoré e São Francisco.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº: 005/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 002/2020
SINTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa, objetivando “Registro de Preços” para a
futura e eventual “contratação de empresa com qualificação técnica, para a prestação de serviços
como intermediária no gerenciamento e controle dos serviços mecânicos e elétricos, para a realização
dos procedimentos de manutenção preventiva e corretiva, fornecimentode peças e acessórios originais
de fábrica e, ou genuínas, para a aplicação na frota de veículos e máquinas do Consorcio CIMVALES,
que atuará como órgão gerenciador, bem como veículos e máquinas dos Municípios Consorciados,
quais sejam: (Januária, Bonito de Minas, Cônego Marinho, Itacarambi, São João das Missões,
Miravânia, Montalvânia, Juvenilia e Chapada Gaúcha), os quais farão parte como órgãos participantes,
por meio de cartão magnético e, ou sistema de microprocessador, de aceitabilidade em na rede de
oficinas e comércios credenciados, com utilização de sistema integrado via internet, para para
procedimentos de acompanhamento e controle de gastos públicos, conforme detalhado no termo de
referencia, em atendimento à solicitação da Secretaria Executiva do Consorcio CIMVALES.
Pelo presente DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO, Homologo todos os atos da Comissão Permanente
de Licitação decorrentes do presente processo licitatório, em observância ao parecer jurídico elaborado
pela Assessoria Jurídica do Cimvales, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.
LICITANTE VENCEDOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ n°
05.340.639/0001-30
QUADRO DEMONSTRATIVO RESUMIDO DOS QUANTITATIVOS E VALORES GLOBAIS
ESTIMATIVA
DE DESPESA PERC. MEDIO
ITEM
DESCRIÇÃO DOS OBJETOS
ANUAL
DA TAXA (%)
Prestação de serviços de manutenção em geral da frota de
veículos, pesados, médios eleves das marcas (Mercedes Benz,
Volkswagem, Iveco, Citroen, Renault, Misubischi, Fiat, Ford,
Chevrolet, Marcopolo/volare e, motos das marcas Honda e
01 Yamaha), bem como serviços de manutenção em geral da frota de
3.500.000,00
máquinas e equipamentos das marcas (Hyundai, JCB, Newholland,
Komatsu, XCMG e Caterpillar), do Consorcio CIMVALES e dos
Municípios Consorciados, através de mão de obra qualificada de
forma parcelada, durante um período de 12 (doze) meses.
0,00%
Fornecimento de peças originais de fábrica e, ou genuínas, de
forma parcelada, diante da necessidade, para aplicação em
9.500.000,00
veículos, pesados, médios eleves das marcas (Mercedes Benz,
Volkswagem, Iveco, Citroen, Renault, Misubischi, Fiat, Ford,
Chevrolet, Marcopolo/volare e, motos das marcas Honda e
02
Yamaha), bem como peças originais de fábrica e, ou genuínas, para
aplicação na frota de máquinas e equipamentos das marcas
(Hyundai, JCB, Newholland, Komatsu, XCMG e Caterpillar), do
Consorcio CIMVALES e dos Municípios Consorciados, de forma
parcelada, durante um período de 12 (doze) meses.
Valor global anual limitado em a taxa de administração >>>>>>>>>
13.000.000,00

AV. João Antônio Coutinho,198 - Centro - Bonito de Minas - MG - 39490-000 / 38-3625-6137
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Consórcio Intermunicipal Norte Mineiro de Desenvolvimento Regional dos Vales do
Carinhanha, Cochá, Peruaçu, Japoré e São Francisco.

Valor da taxa administrativa >>>> 0,00% (zero virgula zero por cento)
Publique-se para conhecimento público
Bonito de Minas, 28 de dezembro de 2020
Romulo Marinho Carneiro
Presidente do CIMVALES e
Prefeito do Município de Juvenilia
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RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO LICITATORIO Nº: 005/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 002/2020
SINTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa, objetivando “Registro de Preços” para a
futura e eventual “contratação de empresa com qualificação técnica, para a prestação de serviços
como intermediária no gerenciamento e controle dos serviços mecânicos e elétricos, para a realização
dos procedimentos de manutenção preventiva e corretiva, fornecimentode peças e acessórios originais
de fábrica e, ou genuínas, para a aplicação na frota de veículos e máquinas do Consorcio CIMVALES,
que atuará como órgão gerenciador, bem como veículos e máquinas dos Municípios Consorciados,
quais sejam: (Januária, Bonito de Minas, Cônego Marinho, Itacarambi, São João das Missões,
Miravânia, Montalvânia, Juvenilia e Chapada Gaúcha), os quais farão parte como órgãos participantes,
por meio de cartão magnético e, ou sistema de microprocessador, de aceitabilidade em na rede de
oficinas e comércios credenciados, com utilização de sistema integrado via internet, para para
procedimentos de acompanhamento e controle de gastos públicos, conforme detalhado no termo de
referencia, em atendimento à solicitação da Secretaria Executiva do Consorcio CIMVALES.
O CIMVALES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do Processo
Licitatório nº 005/2020, Modalidade Pregão Presencial nº: 002/2020.
LICITANTE VENCEDOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ n°
05.340.639/0001-30
QUADRO DEMONSTRATIVO RESUMIDO DOS QUANTITATIVOS E VALORES GLOBAIS
ESTIMATIVA
DE DESPESA PERC. MEDIO
ITEM
DESCRIÇÃO DOS OBJETOS
ANUAL
DA TAXA (%)
Prestação de serviços de manutenção em geral da frota de
veículos, pesados, médios eleves das marcas (Mercedes Benz,
Volkswagem, Iveco, Citroen, Renault, Misubischi, Fiat, Ford,
Chevrolet, Marcopolo/volare e, motos das marcas Honda e
01 Yamaha), bem como serviços de manutenção em geral da frota de
3.500.000,00
máquinas e equipamentos das marcas (Hyundai, JCB, Newholland,
Komatsu, XCMG e Caterpillar), do Consorcio CIMVALES e dos
Municípios Consorciados, através de mão de obra qualificada de
forma parcelada, durante um período de 12 (doze) meses.
0,00%
Fornecimento de peças originais de fábrica e, ou genuínas, de
forma parcelada, diante da necessidade, para aplicação em
9.500.000,00
veículos, pesados, médios eleves das marcas (Mercedes Benz,
Volkswagem, Iveco, Citroen, Renault, Misubischi, Fiat, Ford,
Chevrolet, Marcopolo/volare e, motos das marcas Honda e
02
Yamaha), bem como peças originais de fábrica e, ou genuínas, para
aplicação na frota de máquinas e equipamentos das marcas
(Hyundai, JCB, Newholland, Komatsu, XCMG e Caterpillar), do
Consorcio CIMVALES e dos Municípios Consorciados, de forma
parcelada, durante um período de 12 (doze) meses.
Valor global anual limitado em a taxa de administração >>>>>>>>>
13.000.000,00

AV. João Antônio Coutinho,198 - Centro - Bonito de Minas - MG - 39490-000 / 38-3625-6137
cimvales@gmail.com
CNPJ: 18.303.697/0001-35
www.cimvales.mg.gov.br

Consórcio Intermunicipal Norte Mineiro de Desenvolvimento Regional dos Vales do
Carinhanha, Cochá, Peruaçu, Japoré e São Francisco.

Valor da taxa administrativa >>>> 0,00% (zero virgula zero por cento)
Condições: Conforme ata de julgamento
Publique-se para conhecimento público.
Bonito de Minas, 28 de dezembro de 2020
Rodrigo Pinto dos Reis
Pregoeiro do Consorcio CIMVALES
Portaria nº 001, de 02.12.2020
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EXTRATO DA ATA
PROCESSO LICITATORIO Nº: 005/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 002/2020
SINTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa, objetivando “Registro de Preços” para a
futura e eventual “contratação de empresa com qualificação técnica, para a prestação de serviços
como intermediária no gerenciamento e controle dos serviços mecânicos e elétricos, para a realização
dos procedimentos de manutenção preventiva e corretiva, fornecimentode peças e acessórios originais
de fábrica e, ou genuínas, para a aplicação na frota de veículos e máquinas do Consorcio CIMVALES,
que atuará como órgão gerenciador, bem como veículos e máquinas dos Municípios Consorciados,
quais sejam: (Januária, Bonito de Minas, Cônego Marinho, Itacarambi, São João das Missões,
Miravânia, Montalvânia, Juvenilia e Chapada Gaúcha), os quais farão parte como órgãos participantes,
por meio de cartão magnético e, ou sistema de microprocessador, de aceitabilidade em na rede de
oficinas e comércios credenciados, com utilização de sistema integrado via internet, para para
procedimentos de acompanhamento e controle de gastos públicos, conforme detalhado no termo de
referencia, em atendimento à solicitação da Secretaria Executiva do Consorcio CIMVALES.
CONTRATANTE:CONSORCIO INTERMUNICIPAL NORTE MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DOS VALORES DO CARINHANHA, COCHÁ, PERUAÇU, JAPORÉ E SÃO FRANCISCO –
CIMVALES
CONTRATADA:PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ n°
05.340.639/0001-30
VALOR GLOBAL: R$ 13.000.000,00 (treze milhões)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,00% (zero virgula zero por cento).
VIGÊNCIA DA ATA: 28/12/2020 a 27/12/2021
Publicado para o conhecimento público na presente data.
Bonito de Minas (MG), 28 de dezembro de 2020
Rodrigo Pinto dos Reis
Pregoeiro do Consorcio CIMVALES
Portaria nº 001, de 02.12.2020
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