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PORTARIA Nº. 174, DE 18 DE AGOSTO DE 2021 
 

 
“ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
EM DESFAVOR DA EMPRESA VIA MONDO 
AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA, 
CNPJ:00.836.942/0001-04, POR 
DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS PREVISTOS 
NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº133/2020, 
PREGÃO Nº37/2020”. 
 

 
 O Prefeito Municipal de Santana da Vargem, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei, e, em especial o artigo 79, inciso II, alínea “e”, da Lei Orgânica do 
Município. 
 
 RESOLVE: 
  

Art. 1º Abertura de processo administrativo em desfavor da empresa VIA 
MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA, CNPJ: 00.836.942/0001-04, Rodovia BR 
459 KM 107, Bairro Ipiranga, Pouso Alegre/MG, CEP:37556-140, por 
descumprimento dos termos do processo licitatório nº133/2020, pregão nº37/2020, 
referente a aquisição de uma Van de acessibilidade para transporte de pacientes 
pela Secretaria Municipal de Saúde, onde o Tacógrafo digital instalado na mesma 
encontra-se com defeito, indo contra os termos do edital do processo licitatório em 
epígrafe, onde consta que a garantia de veículo deverá ser total, inclusive abarcando 
os acessórios instalados pela empresa, com cobertura pelo período mínimo de 
12(doze) meses. Desta forma, por meio da Notificação extrajudicial nº082/2021, 
solicita a troca do tacógrafo, tendo em vista que no período de garantia, os serviços 
de assistência técnica deverão ser efetuados e o problema sanado no prazo de 10 
(dez) dias úteis, a contar da data da solicitaçã0/notificação, conforme edital. 
 

Art.2º. Os documentos citados no artigo 1º desta portaria deverão estar 
anexados aos autos do processo.  

 
Art.3º. A comissão de Processo Administrativo poderá praticar todos e 

quaisquer atos necessários ao desempenho de sua função, inclusive convocando, 
caso necessário, servidores, técnicos peritos para serem ouvidos.  

 
Art.4º. A comissão terá prazo de até 120 dias para apresentar o seu relatório 

final, prorrogável, justificadamente, por até 30 dias.  
 
Art.5º. Notifiquem-se os membros da Comissão Permanente de Processo 

Administrativo para darem início aos trabalhos no prazo legal, bem como os demais 
envolvidos para tomarem conhecimento da presente portaria e dos atos dela 
decorrentes.  
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Art.6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

 
 
 Santana da Vargem - MG, 18 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 


