
 

Página 1 de 3 

 

TERMO DE ADESÃO nº 01/2019 

 

 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede na Rod. GO 320, Km 01, Jardim Santa Paula, Goiatuba-GO, CEP: 

75.600-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.494.665/0001-61, representado pelo seu Presidente, 

Senhor, GILMAR VIEIRA DE REZENDE, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Rio 

Negro, nº 176, Bairro São Francisco, na cidade de GOIATUBA-GO, inscrito no CPF n.º 

469.071.576-91 e portador da Carteira de Identidade n.º 1303501 SSP/GO, ADERE a Ata de 

Registro de Preço do Pregão Presencial 022/2018, firmada entre a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARIRI  DO TOCANTINS/TO, CNPJ/MF sob o nº 37.344.397/0001-49, por 

intermédio do Prefeito Municipal, Senhor VANDERLEI ANTÔNIO DE CARVALHO JÚNIOR, 

brasileiro, casado, empresário, portador do CPF sob nº 893.514.441-04 e RG nº 4093982 SSP/GO e 

a empresa VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA, com sede na Rua 

Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839, Centro, Esquina Com A Rua Almiro de Moraes, Cidade de 

Rio Verde, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.817.702/0001-50, neste ato 

representada pelo Senhor DÁRIO DA COSTA BARBOSA JÚNIOR, CIC/MF nº 750371 SSP-GO 

(2º VIA) e CPF sob n°  236.491.001-34,  residente e domiciliado na Rua Filadelfo Cruvinel, nº 267, 

Residencial Araguaia, CEP: 75.909-394, cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, QUE firmam o 

presente TERMO DE ADESÃO, conforme especificações contidas na Lei Federal 8.666/93, 

Decreto Federal 7.892/2013 e suas alterações e mediante as seguintes condições: 

 

1. DO OBJETO 

 O presente termo tem por objeto Adesão a Ata de Registro de Preço referente ao Pregão 

Presencial 022/2019, constitui objeto da presente adesão a contratação de empresa especializada em 

prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas e 

corretivas, serviço de guincho, peças e demais insumos necessários a manutenção de veículos e 

maquinários pertencentes à frota da FESG, conforme especificações descritas no Termo de 

Referência anexo ao processo: 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADE E PREÇO 

 O objeto deste TERMO DE ADESÃO constitui-se em: 

Item Descrição 

Quant. De 

Veículos / 

maquinários 

Valor da 

Aquisição 

de Peças 

(R$) 

Valor 

para 

Serviços 

(R$) 

Soma 

(R$) 

1 

Contratação de empresa para 

prestação de serviço de 

gerenciamento eletrônico 

e controle de manutenções 

preventivas e corretivas, serviço 

de guincho, peças e demais 

insumos, necessários a 

manutenção de veículos e 

maquinários pertencentes à frota 

da FESG. 

05 R$ 60.000,00 
R$ 

40.000,00 

R$ 

100.000,00 

Percentual da Taxa de Administração Máxima (-0,5)% 

Valor da Taxa Administração Máxima 
 

Valor Total Estimado para 12 meses 
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3. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

I. Os serviços de implantação do sistema de gerenciamento da frota serão recebidos: 

a) Provisoriamente. A partir da entrega, para efeito de verificação das conformidades com as 

especificações constantes do edital, do termo de referência, no período máximo de 02 (dois) dias, 

contados da data do recebimento do objeto pelo Secretário da pasta ou servidor expressamente 

designado para tal finalidade. 

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com a especificações constantes do Edital 

do Termo de Referência e da Proposta e sua consequente aceitação que se dará em até 05 (cinco) 

dias úteis, para que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado a Lei 

8.666/93. 

II. Os serviços previstos de mecânica, lataria, pintura, eletricidade, tapeçaria, chaveiro e etc, que 

serão realizados pela rede credenciada nos veículos e maquinários serão recebidos provisoriamente 

e definitivamente nos mesmos prazos previstos para implantação do sistema de gerenciamento. 

III. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a contratação em desacordo com as 

especificações exigidas. 

 

4. DO PREÇO 

O valor global estimado do presente contrato importa em R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

conforme Quadro Descritivo acima. 

 

5. DO PAGAMENTO 

I. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da apresentação da 

nota fiscal que deverá ser eletrônica e indicar o número do banco, agência e conta corrente, para 

emissão da respectiva ordem bancária de pagamento; 

II. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida, mensalmente, considerando os reembolsos das aquisições 

e dos serviços realizados, bem como o valor da taxa de administração, relativos ao primeiro até o 

último dia do mês a que a nota fiscal/fatura se referir. 

III. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito 

ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso); 

IV. O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição bancária eleita pela 

CONTRATADA, que deverá indicar na Nota Fiscal Eletrônica o banco, nº da conta corrente e 

agência com a qual opera. A CONTRATANTE não efetuará pagamento por meio de títulos de 

cobrança bancária; 

V. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serão 

devolvidos à CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE 

por quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidação dos pagamentos correspondentes, quando 

este se der por culpa da CONTRATADA; 

VI. A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao sistema de cadastro de 

fornecedores da Prefeitura para verificação da situação da CONTRATADA em relação as condições 

de habilitação e qualificação exigidas também no processo licitatório, cujo resultado será impresso e 

juntado aos autos do processo. 

 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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As despesas decorrentes da execução deste TERMO DE ADESÃO correrão por conta das 

seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  

 

MANUTENÇÃO DE VEICULOS 

03.0301.12.364.0430.2094.113.339030 

03.0301.12.364.0430.2094.113.339039 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Ficam mantidas as demais condições previstas na Ata de Registro de Preço referente ao 

Pregão Presencial 022/2019, obrigando-se as partes, em face desta adesão, a observância de todos 

os termos, direitos e obrigações. 

 

Goiatuba – GO, 23 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

GILMAR VIEIRA DE REZENDE 

Presidente da FESG 

 

 

 

 

VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  

Contratada 

 

 

 

 


