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ADITIVO N° 01 AOS TERMOS E CONDiÇÕES GERAIS DO SERViÇO SEM PARAR

CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
04.088.208/0001-65,
com sede na cidade de Osasco. no
Estado de São Paulo. na Rua Minas Bogasian, nO253, Centro, neste ato devidamente representada
na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, e
SERViÇOS TECNICOS GERAIS - SETEC, com sede na Praça Voluntános de 32, sln - Bairro Ponte
Preta - CEP 13041-900, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
49.413.80010001-23,
neste ato representado
na forma de seus documentos
consntunvos,
simplesmente denominado simplesmente de CLIENTE.
CLIENTE e CONTRATADA em conjunto designadas "PARTES" e individualmente "PARTE", firmam o
presente ADITIVO. de acordo com as cláusulas e condições seguintes.
Cláusula 18. Fica consignado que a forma de pagamento da sua fatura mensal, na data de
vencimento escolhida pelo CLIENTE. será realizada através de boleto bancário e deverá ser
emitido pelo site www.semparar.com.br.
por meio de senha de acesso específica.
Cláusula 2": A presente contratação passa a ser regida pelo Termo de Adesão (Termos e condições
gerais do serviço SEM PARAR) Anexo I.
Cláusula 3": A cláusula 10.1 dos Termos e Condições Gerais do Serviço SEM PARAR passará a
vigorar entre as partes com a seguinte redação: "Este TERMO DE ADESÃO tem prazo de duração
de 12 (doze) meses, com início em 121Setembro/2018 e termmo em 121Setembrol2019, com
possibilidade
de prorrogação
através de aditivo, e produzirá
efeítos até que todas as
obrigações das partes estejam devidamente cumpridas".
Cláusula 4a: O presente instrumento contratual é decorrente de processo de Dispensa de Licitação
com base no Art. 24, inciso 1\ da Lei n° 8.666/93 - alterada pelas Leis n° 8.883/94 e n° 9.648/98 e do
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° SETEC.2018.00000227-92 e publicado no Diário Oficial.
Cláusula 58: O presente CONTRATO tem por valor global estimado a quantia de R$ 17.000,00
(dezessete mil reais) utilizadas durante a vigência do presente contrato, sendo R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) destinado ao pagamento da Remuneração da CONTRATADA e R$ 12.000,00 (doze mil
reais)
destinado ao pagamento de Tarifas de Pedágios, estacionamento e outros serviços
disponibilizados pela CONTRATADA, para os veículos relacionados no Anexo \I deste Aditivo.
Cláusula 68: O valor global orçado para o contrato poderá ser majorado ou suprimido pelo CLIENTE
em até 25% (vinte e cinco por cento) através de aditivo assinado pelas PARTES, nos termos do artigo
65, § 1° da lei 8.666/93.
Cláusula 78: Fica resguardado o direito ao reajuste na forma da cláusula 7.4 dos Termos e
Condições Gerais do Serviço SEM PARAR, não ocorrendo a sua preclusão em face da presente
prorrogação.
Cláusula SB: Fica excluída a aplicação da Cláusula 9" dos Termos e Condições
SEM PARAR.
Cláusula 98: As demais cláusulas dos Termos e Condições Gerais
permanecem inalteradas, produzindo seus legais efeitos entre as partes

Gerais do Serviço

do Serviço

SEM PARAR

E por estarem assim Justas e contratadas. as partes firmam o presente Instrumento em 02 (duas) vias
de Igual forma e teor, tudo na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas
Osasco, 12 de Setembro de 2018.
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SEM~~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Este documento constituI os termos de condições gerais de uso do semcc SEM PARAR Os preçJs, lôrf2.s e condições especificas apl!cáves
a cada PLANO DE SERViÇOS constam na Proposta de Adesão e tabela vigente, disponíveis para consul13 no site www.semparar.com.br
PARAR

(XXII) VALOR DE LANÇAMENTO /alol :lago pelo CLIENTE pcr meio dE lar,ça1'e'~':s
,. DAS DEFINiÇÕESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
to:
dÉ:,'Cs no se" :r'3c te 2:2:"0 OJ 2clta CO"e1te. reflet'n.Jo a sua estriat!3 Cf'
1.1. Sào aplrcáiE.S as seju,~\es deiinções
JSO,
J3rà f,ns dE aqUisição Os ssbc para realização de TRANSAÇÕES e paia faZer
(I) AUTOATENDIMENTO solicitação de Informações, seu:ços ou CO'lsLltas por melc
freme
à remJ~eraçào da CCIlU2'3ca e den'8lS valores cobrados, conioíTle o PLANO
do slte ViwwsêmpaiaLcom.\J!
.
DE SERViÇOS contratado.
(11) LANÇAMENTO AUTOMATICO inclusão de VALOR DE LANÇAMENTO je,to
, .2. As definições e dlsposlç5es deste TERMO DE ADESAO Se aplicam às palav'as e
alJtomaticamente pela CONTRATADA, conforme o PLANO DE SERViÇO escolhido.
expressões no singular ou 10 plu'al
(111)LANÇAMENTO MANUAL inclusão de VALOR DE LANÇAMENTO feito por
Ir<iatva do cl:e'lle, na fOfira estabelecI da pela CONTRATADA. coriorrn,e c PLANO DE
2. DA ADESÃO AOS SERViÇOS SEM PARAR
•
SERViÇO e.scolr!co
.'
2.1. = CLIENTE rcel": ·2:'": PROPOSTA DE ADESAO ~~clêr2 ql,E
(IV) CAUÇAO qU2nt 2, Ceblada do CLIENTE 'K a: O'J:crn
2 'welzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,UF r-c
Cé J:lilZ2Çãc
C8T~: as
(I) >c'.". ':"t: .~: ; HABILITAÇÃO ~ .. ~"
~G'2"~11 a :J!:3:d; de 2i2!"c2'S
:: CLIENTE'
:3 ';:
~' ,>
'tC'''açjes SOGrec SEM PARAR P 'ele
sce roas as cláJsulas oeste TERMO
TERMO DE ADESAO, cC::Jrme c PLANO DE SERViÇOS
DE ADESÃO, teir CC"l( cai
E
~s~,:~lcos do PLANO DE SERViÇOS
(V) CENTRAL DE ATENDIMENTO cento de atendirren;o "J qui c CLIENTE peje
:!~C~f2 cC0s~lta '"O site www.semparêr_con.b
12scolh'cc, os q.as eS:3J
infoilTaçÕeSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e soliCitar ser IIÇOS do SEM PARAR telefone, e·rnal Oc outros
(11) Ao uqiZ2í o se'\ IÇJ SEM PARAR, ra: 2 ~Ceta
os termos ces7E TERMO
mens dispot110iliZados pela CONTRATADA
e
defll21S
condlç5es
essêci'ic:JS
eo
PLANO
DE
SERViÇOS e3cJlhico, cs
DE
ADESAO
(VI) CLIENTE pessoa fislca ou jurídica contratante do SEM ~ARAR
quas
est3G
CSpC'':el:
23'ê
cC'ls}a
O)
:;·~e
'viws:rrp3raICoil'b'
(VII) COBERTURA kras deSCritos na PROPOSTA DE ADESAO e nc s :e
(111)~c ôdn ao SEM PARAR 2JtYZ3 a CONTRATADA a eie:u2f la~ça:lentos Je
www.semoarar com br. onde o CLIENTE oodea JnliZ2r o} SEM PARAR de acorCQ CJT
déDI\OS 21" SlJ3 COI':~ cnr':e
JJ cartão de CálG ;ndic2doS na PROPOSTA DE
J PLANO DE SERViÇOS escohdo
.
ADESA"O ,~'1 pa"~'Y'cc'~-;<: TRANSAÇO"ES c "il'lv"" ic'lnre~ dC;'nr,pn,"er ri0' ,n rir,
(VIII) CONTRATADA CGMP" CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTOA,
SEM PARAR corforrne O PLANO DE SERViÇOS escolnido e laDeia ngerte dlSpOI' ivel
lespJns3ve: ~ela HABILITAÇÃO do CLIENTE no SEM PARAR.
no sie 'NWw.semparar com.:y.
(IX) EMPRESA CONVENIADA empresa que dlsponibillza serviços e/ou bens de
(IV) Observa:á as restrições q.ian\c ;, :ns'3Iaçào da ETIQUETA ELETRÔNICA em
consumo, cUlo pagal11ento pode ser feito por meio do SEM PARAR, de acordo com a
veículo blindado ou com pelicula Or oroieção, contidas nas Instruções de Irstalaçàc
COBERTURA de cada plANO DE SERViÇOS.
2.2. O veiculo ou a corno"13C2C se veiculos J!illZ2dos no transpor:e de
(X) ETIQUETA ElETRONICA etiqueta eletrônica habilitada pela CONTRATADA,
_
'Od"d~~Tp.~n
'.1;lr~ fe'1'01ho,-r,pr,i", ;"ip(f'~o~('~o TRANSAÇAO
In,t~I~";; i.' 2"1
~ vÚllJs q"e 'ã:. se elq"~d' e'" "cs:e
pese eu
, \ie"-iil·Q
•
'"u",
;~a f9UJia'"l'r2r"?Ç2J eso9,,~! ~2 J3'c trafegar néS rCJD1i8S
e do CLIENTE
..H' OPERADORAS DE RODOVIA e c. EMPRESAS CONVENIADAS,
"2 C~I' as d- SEM PARAR ;c
(XI) EXTRATO
",S'J' r ~2S :'iS':S 02r~ ':::r"t"i.C a ,·:.ya·, •.~=
CLIENTE
sãc:s
c, ; . TRANSAÇOES
,
2.3 .. L ;.d~sac 3C SEM PARAR
er CLIENTE d\l:zar o refer·do serViço J2'a G
CLIENTE, assm COMO paaarreotcs,
a.,S~eS 'r,iô5 ~2' 'as: 3,SCS êê f'êl
ors .:rno de Je'lS c,JJ S2l,IÇJ~
JX OPERADORAS DE RÓDOVIAS
(XII) HABILITAÇÃO I:beráção aa ETIQUETA ELETRÔNICA oara utilização cc SEM PARAR
e:L EMPRESAS CONVENIADAS. :: 2:crJ0 ccn 3 COBERTURA do PLANO DE
(XIII) MINHA CONTA, área de acesso JrlvatlVo oe CLIENTE mediante SENHA
SERViÇOS ESCOJlldJ.
rc S!~ N\\'Nsempara'con' Di
localizada 110site \Vwwsempararcombr,
onde sào dlspolllbillzadas todas as
Informações relevantes sobre o contrêto e alterações de lenl10S e condições, bem
3. DA HABILITAÇÃO AO SEM PARAR
corno informaçÕes fTianCEV3S complelrel1tares aG EXTRATO . .A área MINHA CONTA
3.1. ~D a~erJ: ao SEM PARAR c CLIENTE pagara os vaiO'es Indicados na PROPOSTA
e c canal okal de c0l11unic2cão e~trea CONTRATADA e c CLIENTE
(XIV) OPERADORA DE RODOVIA emresa que expln piOU ajnlristra rCJC!13
DE ADESAO para c2d3 ;e ~Jlc :aG2st!2QO,
o PLANO DE SERViÇOS
escolr cc" ~allel3
d SCCt'í\Ei CiO SI!e Nv.i',Serm2'arC0Il10r
cec;aCI2c!3 20l1Vê'iiada ao Se:\ce SEM PARAR
3.2. Dara 3 utilização de SEM PARAR o CLIENTE recebera uma ETIQUETA
(XV) PLANO DE SERViÇOS COnjunto de regras e !anras espeJkas apl:cáve's à
ELETRÔNICA que es:a!2 Iii1culada a apenas um veículo cadastadc
prestação dos serviços escolhidas pelo CLIENTE no ato da adesão, conforme
3.2.1. Ao receber a ETIQUETA ELETRONICA, c CLIENTE deVerá íixá·la no parõ'brlsó
condições vigentes dlsponiQllizadas no site www.sempararcoin.br.
do Jeículc cadastrado na
nd:ac3 nas l11mcóes de ')il,zacão
(XVI) PROPOSTA DE ADESAO íormuláflo da CONTRATADA que contem os dados
3.3. O CLIENTE pooere ? qLsiqLc' t2'11(;0
'
cadastl2 s do CLIENTE, as informaçÕes sobre os veiculos que serão caoasuacos no
SEM PARAR. e as regras específicas do PLANO DE SERViÇOS escolr'do
(I)
o vedo c3d~waJc" ~2SC 2il' QcE seiá deViOO a CONTRATADA o
(XVII) SEM PARAR S2ii'ÇC je 'dentificaçao
:Je per'T'e ~ 2TST"] ::::
..':':IS:J -2 PROPOSTA DE ADESAO
. J PLANO DE SERViÇOS escolJ1ico te
Jeos
sêf'rços por '11e10do use de ETIQUETA ELETRÔNICA ;!ia~a Et" lê :',] Ci
ClIENTE
outros lneiCS
CONTRATADA
(XVIII) SENHA
por "leiO eletrêr:cc
pclJ CLIENTE ::"
sob siqilo oela CONTRATADA
(XIX) TAXA DE REPROCESSAMENTO valor Informado na área MINHA CONTA
:crrespondente à compensação dos custos ce
err:aso de ,i~adi"icle"E1")
de qualauer oas partes,
(XX) TERMO DE.ADESAO o presente iIlstr,umento e :eJs anexos
(XXI) TRANSAÇAO toc?' e Qualouer utlllzaçao, aGUiS~2J 2e
tiGU ser, ~tJs
WT, o SEM PARAR, ee acorGOcani as regras esceci'icas 00 PLANO DE SERViÇOS
C:jiltrataGO e 130e!avigeme dlsponivei no s:te NW/'. Se'11Car3' CTi or, o. ,,,onOO0'\Oo'
tornado
a !nS;ltulçao ilnance!ra para Dagarre1lD de fa:n do SEM PARAR e'T' 3\12S0
o
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)'jC'
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\,'or"~f
"·13
··c"'lc
,,(\~,,~
'JioS
",;s[r~dos
(IX)
Pe
..,t .• "',.uJ
"'Gu •.• ·••
: bem ce m·o n~l'
L aTO(
,.,. ~D
•......
(I) ~~osPLANOS DE SERViÇOS pós-pagos laJ~ual'Go r.olile' atrase no Jags1t"IC U3
e'ientJalS
condUIO!es
Jor
S
3c'Qfin'JOS,
o:fI~?~d'J-se
a
agir
corr
a
prudenca
SEM PARAR ou financiamento :omaJO para q'j'tar ais) fatura!s, ':1'
1ecessarl3 para e'!H3f ê:iS2':iES :o;clvel':G as cancelas tiOU Instalações de ~edág,G
at 3s0, \01 q"a0do não for possível à CONTRATADA efeluar os déoltos dos JalOlES
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devidos na conta corrente ou cartão de crédito do CLIENTE; le) quando o CLIENTE
atingir IJ limite de crédito atllbuido pela CONTRATADA. id) qcando o CLIENTE pessoa
juridlca pOSSUI mais de Ull1 contrato em 'Içor ~Jrr a CONTRATADA, all'Cô ~l:?
cadastrados ar filiais diferentes, e se tornarnGdl~'I~lente elr q"alcuer UfTloeles.
(11)Nos PLANOS DE SERViÇOS pré-pagos (êl aLa"::) c sald0 90 VALOR DE
LANÇAMENTO for II1suLclente para a leallzação ele TRANSAÇOES, i~1 quanac 'iãc 'o:
ccss:/el à CONTRATADA efetuar os déoil0S dos valores devi:os na COnt2 corrente 0\1
:ar,ão 2e:redito do CLIENTE' lCi Juando O CLIENTE rngr O lill1ite ce créono
2li:bJldo pelô CONTRATADA
(111) ETIQUETA ElETRÔNICA em condlçãc irregular, aecorrente JCS segu'~ies e'!2n'CS
?-I ~ào II's:2lada 'lO para-b iS2 dQ Ie':ulc !Ji j'1i'Z2:a eco \:Ic!l" r3~ "3d2S::7.,jr :_ ~
"'1 z2da 2:1' 'edc .e .:a'éqc ? Su:P' :;r G '.'" ~tJO ~ CLIENTE
(IV) :u";o, rCu80 ou perca dâ ETIQUETA ELETRÔNICA c:r elE: . ·2"'·2d. "~ICLIENTE a CONTRATADA.
3.5.1 ~cs casos prells;os nos itens (I) a dlll o ôesDloo'Jelo da ETIQUETA
ELETRONICA ocorrera em até 03 (três) dias úteis após a aata da regulanzação. Nos
casos oescfltos no item (IV), o CLIENTE receberá uma nova ETIQUETA ElETRONICA.
:i1" qualquer caso, c CLIENTE Ílcará SUjeito à cobrança oos valores 'eferentes ao
desbloquelo e substtuição, de acordo COI'1 o PLANO DE SERViÇOS escclh;do e ta~tla
v;gente dispon:iel no site WlIw.seTloaraLCOf"W
_
3.6,~ ÇLlENTE pCG2ré :nel2f Ln-Ia ou ;1'2 ~ HABILlTAÇOES :2 ETlQUETA(S)
ELETRONICA(S) no SEM PARAR, de 3cordO em áS Ii'çras espe:,f,:as De PLANO DE
SERViÇOS escol~ldo.
•
3. 7. As substituições e HABILlTAÇOES de veículos adiCionais sollcI;ados pelo
CLIENTE serão ratillcaoas quando ocolrer a primeira utilização do SEM PARAR pOl
estes veculos
r

4. DAS OBRIGAÇÕES 00 CLIENTE

_

4.1. Sem preJuizo cas :e;Pê.IS cb'gações :'e\'is'as !'es~: TERMO DE ADESAO 2 r:

PLANO DE SERViÇOS e'CQ}ijÇ, S~J ~2,' ': CLIENTE
n,"I"'I"
'I,". .•" 'I
,,-,_. ,~-"
o d ETIQUETA ELETRONICA" ,v ~ ,,-~·""II)C.
u': G ,..
.'_
(I) I'1",.0
:om as lilstuç6es ce utilização, guardá-Ia e r%1té·13 n :::'E tJ ~s:?d:dE .s: c
COGserlação
(11) \1anT.a coma corrente ou cartão de credno em condlçces para pagarnemo das
TRANSAÇOES e demaiS valores devidos à CONTRATADA, conlorme o PLANO DE
SERViÇOS escolh:do.
(111) CO!l'lnlcar Imedlatót"lEnte à CONTRATADA QO~ IPele dê CENTRAL DE
ATENDIMENTO OL pelo AUTOATENDIMENTO a JCC:lél1C'2 :: :!21CS. ce':a,
Inu' I zação 'etal 01) par~,al, GEíE:OS. reubcJ".:~"c "'a ETIQUETA ELETRÔNICA
(IV) REmover e SGbslltJ:' a ETIQUETA ELETRONICA GO 'J3'~-:flSa cc.~dJ i"JS •
segUintes casos, meaiame o pagamento do lalm pr~JS;O ra PROPOSTA DE ADESAO
c:lnforme o PLANO DE SERViÇOS escolhido e tanela vIgei1ie disponilel '10 slie
wvlw.semoararcom,br
a) 'lenda ou troca do veículo cadastrado,
b) f21ha comprovada da ETIQUEI A ELETRÔNICA
c) cancelamelllo ta HABILlTAÇAO
d) troca de pare-brisa
,rQ d') ,p'.- ,10
e) iv"'C' o r.o'Ju,-"""
In' ~~' ; CONTRATADA~' ,'o ':1'"''"''' "'C
" ",' .... ,.
(V)
I
, . ~ cl .' ~" ° ,,,,4~'~'Jq~t,
c\:,:_ ,,::.:~J~:~~J:
"~:
tSpee,almem: cyucles rtlad\o~ a SUo conlO co"en,( 'eU udlou lJC deL le
(VI) '1ão t'a~sfer ~a te'cellos os d;re!tos eío'J obrigações aecc:'en;2S do ~reser:e
TERMO DE ADESAO sem préVia anuencI3 da CONTRATADA
(VII) Obedecer às normas de segurança indic2das ros postes ce Se"íl(OS C13S
OPERADORAS DE RODOVIAS e/ou EMPRESAS CONVENIADAS
(VIII) Respeitar o Irite de velOCidade de 40 ç' 1 a~lçr~ssa' ~a = s.s :c SEM
PARAR nas praças de pedâglo das roc:Jvias e rrac:e' ê dIS:á'ICI2 Ih!ra se 3C nt':s
de vEiculo que segJe a sua frerte No caso de le'CUIos crr "1315 ::: Cá 32 s' ercs
que de lerá Obl!QalOflamente transpona: a SU2:arç2 con[laja E ser i'x:essc lale:êl
o CLIENTE nao podera exceder a velOCidade de 20 @il' devenoo manter a 'Jlstanclâ
r.Ó :
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e EMPRESAS CONVENIADAS, be'1' COliO os de'llais CLIENTES.
(X)! [,117al'r. S"'\'IÇi 0'('1, 'I ;"~O";,' o-s "p:"loc o ,p~l1pr::\!'~ C;<P'.J"j\ "p(I~'~',
1a PROPOSTA DE ADESÃO ~!:d2 ~
:Ia ::1;~ea:~tegcr!3 d: c::ca!a:"]
'la PROPOSTA DE ADESÃO e 2 C?te:iO' a ~Q \eb,!8 ce:ecta(la 8eiDS eqJparne'ltos de
...• ' ••
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letura e:entl,caC3c,

II~s[3Iajos "êS 8'aças oe oedáglo, ensejara a correção 10
faL'3illel'to, cOilícr"le :lá"sJla ~ 2 abaiXO.
(XI) Zelal pelo slgi!o e SeçJTlça :a SENHA
(XII) Responde; por 'eeas as ?lteTC'25 :?"as-raIS efe;Jadas por meio do
AUTOATENDIMENTO, "leCl3r:e :; L:I zacàc:a SENHA
(XIII) RrSp2 'ar ;1129'31"':°': ?S d::~'J"CJes'c":JCas "este TERMO DE ADESÃO lJ
PROPOSTA DE ADESAO r:, 0,"'"
> J' t?)r e :2'''(.13:0'3: 2S,~( .c.."
PLANODESERVIÇOS:',
','" ';, .. )e""~~'~'Cj!"~'
(XIV) ',~' .'1 Z~': SEM PARAR "r",J'e ' ETIQUETA ELE}RONICA pe',"'lanece'
~ '~::=a ~ ::razc ]:;r,
d? ETIQUETA ELETRONICA é de 03 (três! dias
c:e s~21':GdJS da ~a:2 d~ T'lriC2ÇSj :e12 =UHRnOA da cessação da
Irregulaf;o3c2
•
(XV) Não tôilsponar ré: 'i:::Jlc :"jf3 ETIQUETA ELETRONICA, scb pe'13 ee .
efetlvaçã:l de déol1c da TRANSAÇAO :'1' dJcLc,dade ou rukade da TRANSAÇAO,
Lcandc J ClIENTE r:S~:'-,S2'::1 c:lê~ _:r,eU1:!3S ~este ate
(XVI) \'~I;!C2r 2S TRANSAÇÔES c"~2';2S '-,0 EXTRATO I,;" '::S\3":0 :d:_21
j:;).,,:I~al': a ,-: ~ra=j::]C
d~ '3tJê P3SS2CC: :':;zc

·~c'fc'-Itê,

·:1:::· ::"~~~GS a 25rl\f ca dé:a:J \e~CIrr-~"":

de dlvergênca pai ~2',t d:
CLIENTE reputal-se-?'G acel3S as TRANSAÇOES, conSiderando-se a fatura COMO
prova do débito.
(XVII) Em qlJalquel nipótesE de cancelameno dos serviços, quando se tratar ue
ETIQUETA ELETRONICA ser C3'X2 plás:ica a:oplada, o CLIENTE deve eÍewar J se"
corre:o descarte, Dor eY:'Y"olc :10300"05 ce teodir~e"lto da CONTRATADA :.J8!':')
S2 é!Ci:2' de ETIQUETA ELETRONICA
"' 2 i; ",2St:~ ;,c~~.13,jd, ::~d~ :'1
G")::i' >2 CONTRATADA ~ ClIENTE ~c:'b' F:' 3Y'2 ::te;Jê' a :0:
,';.,
CONTRATADA scD ::'°3:C :~:?;-e1t:, 03
~.:j:.1 j': h c:' j"'" PLANO DE SERViÇOS es,~oln,do e ;a:Jela vigÉi'l2
u s:cr\~ "L Sole

:cr'~Lê, s~mTq",ies:ôção

/í\"'~'1 .êr'- ~~.' ê'

= -rb

(XVIII) iesJetar 31tJ? 21:;'~.'a ~,3!,:ra C:'T'I" das nos termos da legislação e
'egJlamentação e:ril~), :lC case De enles w geral, especialmerte, fI12S nãc
excIJslva'neme, a legislação 005 Estagcs em QUe se situam as praças de pejaF
(XIX) Nos PLANOS DE SERViÇOS PRE·PAGOS obser\'2r o salde dlsDo:úel do VALOR
DE LANÇAMENTO J"rc; ,'IZ2r~: '\.: ,~' J;C" se'dc :erto qL2 G L'il,z2ca:=c
servlçJ SEM PARAR 2S~2'~ :'.xn:a
:;dI3:'I1IC ídsce:2 saldo suf:cler:: cc
VALOR DE LANÇAMENTO
.
4,2, t: cllzac2ú ea ETIQUETA ElETRONICA se'? :CI'slderada meDula' :.arCc
constatada apassage.rn Ceiedc eou ca[e~Jjl3 diferente da decíaraoa n2
PROPOSTA DE ADESAO. e el'sE:ará a cobra~ça do '/alor da taflfa de pecáglJ
equlvalen:e à passagem de veiculo elell\af11e~te aetectada pelos sensores ce psa a,
demaiS eoulpame~tos dE pista e 'egist'3:J3 en fetos, sem prejuízo co blcGLEO Ja
ETIQUETA ElETRONICA e:a spl:cr'3: Sé' r":d::as legais c2bí,e s
4.3. 'jaJ S2ià:TSIJe'é:3
Jt "GJc':,çJ,a: ~ passaJ2rr de
Ou,:11:2',(
C?Te":J.;'~
'=_" .. S~)'12:J= J2 !-1::-es2 EJ1' Queserá=ctr~d:: a
-~

"0'.

1 •••'I...;h..

a::
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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO SERVIÇO SEM PARAR,'

r

(VI) :02r::J PLANO DE SERViÇOS =:J:' LANÇAMENTO AUTOMÁTICO c
5. DAS OBRIGAÇÕESDA CONTRATADA
_zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CLIENTE aJOflZá 2 CONTRATADA 3 efe12' lal':3rr,enlOs de débito da VALOR DE
5.1. Sei11 oreluízo das demais cbrlg3çoes pre\!stas neste TERMO DEADESAO e n,J
LANÇAM;NTO 12SJ3::(2 'ç'r:f"E CL:ar}::; de ~redltQ indicados "a PROPOSTA
lespectlvo PLANO DESERViÇOSescohido, são cb'ga~5es d2 CONTRATADA
DEADESAO
(I) UISDOTnillZOf3 Ji!llzação do SEM PARAR para J CLIENTE CeilGarren:E ca:an:o,
7.2 ~IrJa roia; :;a:r,,"'c ~ce VALORESDE LANÇAMENTO
respetada a COBERTURAdo PL~NO DESERViÇOS escol de
(I): S:.~J ~ VALOR DELANÇAMENTO:,' ~ ;i'cJ3dJ 30 CLIENTE,: i.S G .o,c
(11)::miegar a ETIQUETAELETRONICA ao CLIENTE 2f'l ceeía;
elE ·;3:
I:"
"Id" dl.cll'~e'te ~T:::'3~: )J':c'l1J 105 ~aSGS em ~ue D CLIENTE tive'
para instalação, guarda e conservaçào,
ra s de v"".fedo eaD I Tr -2) PLANOS DE SERViÇO que preielêm VALORESDE
(111)Dlspo~bllizar ao CLIENTE,pela Inter"et, o EXTRATOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
cem c dlscrlrr~açãc das
LANÇAMENTO, o sane Se'2:C"lC2': Irado er:·e todos os veículos habilitados 1ãc
TRANSAÇOES devidas
senGO ~:;ss'lel es:eclie:.
:2"t':'lrna' os ialTEs que iJoderào ser consurr.dQs
(IV) Dispol1lpllizar ao CLIENTE as i1StruçÕes de dUi;açãc ~o ato dE sua
indlvldualmeme por cada vede Nes;, il!pótese, om efeito do disposto na cláUSUla
HABllITAÇAO ,umamente com a ETIQUETA ELETRONICA
7,1, (111),sera feito um novo déo:tc de VALOR DELANÇAMENTO quando o salrio gl08êl
(V) Tornar disponível ~o AUTOATENDIMENTO, mediante SENHA, as Informaçoes
do CLIENTE reduzlr-s2 ao s21domír'lmo permitido, conforme tabela vigente dISpU'V2!
sobre suas TRANSAÇOESnos llltimos 90 (noventa) cas ,
~o slte wwwsemoa'Gr2'Jrcr
(VI) COO1Ll1learao CLIENTEo bloqueio da ETIQUETA ELETRONICA no prazo de 05
(11)QiJà1do o PLANO DE SERViÇOS pie,E' LANÇAMENTO AUTOMÁTICO em CYt3
(eneo) dias útEIS,cQmados da irregular.dade '!enkada, danao c!êwa ao CLlçNTE
cc"el"e, '~cscasos f'1 :J:~CLIENTE :e'na <as ee uT vei2Llo raDilnado, o VALOR
sobre a JIO'blç§o se ullliz2Çào ce SEM PARAR enGJ2~:J 2 ETIQUETA ELETRONICA
DELANÇAMENTO de,ê'~ se! J 'reSf'j :J2'3lJdos os planos Nessas nlpóteses, a
pe'rranecer neSI3 condição,
,
'ellluneração da ccr,t'ata:Ja ~ J VALOR DELANÇAMENTO selão sempre multiplicados
(VII) Emltr e enviar via impressa do EXTRATO rrenclonôoc nc I!en' ,111,3CII1l3
~ela CJ2;IICaoe re ·;ed:s K' t20JS 10 PLANO DESERViÇOS com LANÇAMENTO
rrea,antE soliclação do CLIENTE,ocasião em cue sea cobraJc J reSpect iC yc,lc
AUTOMATICO,
co"íorme o PLANO DESERViÇOSe tabela tgei11e osponível no SlE
P'J[ exemplo se o CLIENTE :ossv 02 C,OS, iedos habilitados 21' PLANOS DE
NVI'N,sempararcom.br.
":Q111 "•.........
, c ;I'C.o,'f 00 na :['1'1> 'o p,.pcrõr
SERViÇOS =~rr LANÇAMENTO AUTOMATICO s2'á :el~J: lanç3T:''':l tQ_ *r'~ -:
(VIII) r ',r" 'rIC2' 3JS CLIENTES ti'J:
VALORES DELANÇAMENTO o ~H:é.G2 J renrE'3ç:;c ,JaCONTRATADA
dos ser/içcs
5.2,.A cOf'lunicaçãc de nfonl1ôç6es pela CONTRATADAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~e'~'e:2 Dr~fE'el_ ai ~r':
~:'S ~s r \21:JC
:1' P'
al':.ol'~o
W",J'_ •.. ~., '.':.'
Ciy .... dn
",v VALOR DE
(111)- CLIENTE eni",,,
2:'2,és dee''1all C3:2s1rGdJ ceie CLIENTE 2 }J "'ed ~lte ::S~~í'li 'c/)' C ;'<:
LANÇAMENTO. ~GC 'r êlj :, pn T i;rJS
MINHA CONTA
7.3.lnoepercente!T:clE ac PLANO DESERViÇOS escolnldo
(I) a CONTRATADA :IC2 exoreSS?r'12"te 3utC' zada. para ÍlIlS de obarce dos valores
6. DOSVALORESDOSSERViÇOSPRESTADOSPELA CONT~ATADA
deVidos pelo CLIENTE (a) :azer oesqulsas e:orrlunlcações a associações de prmeC20
6.1 . .Alémdo pagamento dos valores relativos as TRANSAÇOES, o CLIENTE pagara à
ao crédito, no que diz resoelto a sitJacão do crédito do CLIENTE: rb) aplicar os .
CONTRATADA,a título de remuneração pela utilização do serviço SEM PARAR,os
aC:2SCIICS Dor atrase :'2 :'CS r,: ':!2 'SJ2 - 5
' ,
valores orevls:os "a PROPOSTADEADESAO, C01'CffT: o PLANO DESERViÇOS
(11)~3;fldJ 1sf:~r:2:2: J'~JS C" o. 'B r:Sl.ç30, ea certa CC'í2r:e OG 2artãe
escolhidc e labela v,gente Glsporivel no steN iNí.S2rnparar~cTbr
6.2. Os valores devidos oelo CLIENTE '/allam. de aCGrdc:cnl c PLANO DESERViÇOS
de C'edi:c de CLIENTE,cc:eI3, a rea, a CONTRATADA emitir baleIo bancaria para
cDe: anca dos valores :ef:CCS
escolhido constam na PROPOSTADEADESAO, e esac JiSpOl' ves ~ara consulta 2
qualouer tetl1po nas IOJ8S,no AUTOATENDIMENTO, 1a CENTRAL DEATENDIMENTO e
(111)A CONTRATADA, reSCElaC2S as regras legaiS aplcávels, poderá adOiar os
no site wlY\'.,sempararcom,br,
:Jrocedlmemos De COO'2~ça2fT'lg5\:1 eou jJd>cal Jlsponíveis
(IV) O CLIENTE reCJnnece ~E' :~r~a:J :'.i':,~?1 2:11relação 2 todas 3S SL3S
obrigações decorrerteS des;e TERMO DE ADESÃO
'
7. DA COBRANÇA DOSVALORESDEVIDOSPELOCLIENTE
7.1. A CONTRATADAfica expressamente autorIZada, cara fins de cobrança xs
7.4, Os ValorESrelatiVOSscs Sh~rs :3 CONTRATADA são Viqentes r2 cala d~
~'1:"~~3:~:~de sr:( .:L): ..~.:.:._'~2 .•S:(,~'·=~~J Jrê~~t ",S :'a -.8 :e sEte1:.(~
:aleres cevidas pelo CLIENTE, 3.
(I) EfeTua' lançareo:os DEdébitos el" U :C;" eU '2"': '; .;"',: c- ~':' ,.
":'c r,: CLIENTE, ;.d: te: C r~~ JS12 Se'2 '21:c:e 2:C':: C:lr 2
".... ~,ooJIJ~p-r'
o ""~r ~""rO'-;"~'Jier
!l'.;l1d.oso'r3'~'dpCLIENTE
II1deadcs na PROPOSTADEADESÃO,~ar2 :2g~I::"c J3STRANSAÇÕES!':, ''',
~ u ~. ' ,)
;3Ior~~ CtCJrrerteS 00 JSO ,jü SEM PARAR, WCllS ,~ir~:!Ld,cC3êe P"{
c.:r
':ê~Sja :,':IC2 o r;~i~S>: ~'~ ';;i: ::: ~=cdJ or 3 13naçãc do IGP-lv1 lGV! CiJec
IPC,~ ,18Gê, r)
ce ;,:,_S1C aAQ,: çc~ 'o: 112iOr,Quer se tra:e de CLIENTE
nês conÍcr11e o PLANO DESERViÇOSescolhlGo ê tabela iIJ2'i:e dlspo,'I\el nc s ~e
www.serrpararcom.br
,
tessea iislca Oli peSS030flC ':a, em .:?sc Ge u3ção, ex!incào ou alteração de
(11)Se o PLANO DESERViÇOSescolhido prever LANÇAMENTOS AUTOMATlCOS,
tiibutos. os \ôlmes rcs ser I!ÇCS Se'3J aUl'1eriaCos ou reduzidos na meSlllê
quando estes reduzirem-se ao saldo minimo permitido, conío!ll1e tabela illgente
OlOporcicnal:d3de da 2lte'ação ocorrida
dlsponívei no sile wWVI,semparaLcon1.br,a CONTRATADA efetualá o débllO ce Jn'
7.5, \cs PLANOS DESERViÇOS ':cs'oag:Js. 2(1') C2SC ~e atraso no o2ga'fer7J ~cs
novo VALOR DELANÇAMENTO, a qualquer :empc !el' :erioJo 'rfer:C' ou SJJnr G
lal:m dei dos 2 CONTRATADA e ns PLANOS DESERViÇOS pre-pagcs en ~Je r§o
Jrr l'lés), para prove! salGopara pagaMe~ic eleSlêS TRANSAÇOES. e\ :2r:c 2
S:I& cossvel J lar~a're'''~ :~ :2';;'CS r3 c~rta::;rrelte ou csnãe oe crécllo do
Interrupção da uulização do serviço ou bloqLelo de cancel2 pc' I'sutlc'énca oe salGe
CLIENTE ocaslonandc .'1' s21=0r,egaho, C CLIENTE est3r~ SUjeliOao pa'Jame lOJ2
(111)Se o PLANO DESERViÇOSescolh'do prEve' VALOR DELANÇAMENTO, a
l'1ui;e sobre:: 'T10n:2nte e'" ~tr3SC,2cesCiCO :2 cO'Teção monetária eJuros
CONTRATADApoderá ele/á-Io para o valor ImedI3ta11er!:E sJper Ji das opções
l'lO'3iÓrICS calculados ~ro 'a'~ d:e:Jo ia1x rr2Gsal ràc excedera o 1I'11:êlegal,
oferecidas pela CONTRATADAna PROPOSTA DEADESAO, sempre qLe sua u\lllz3ção
alérn oa reSDectlva'axa de rE~roc:ssêT2C J Jtrcentual da '1Jlta e dos L'0S
mensal ultrapassar o VALOR DELANÇAMENTO vigente por 03 (trés) meses
assim como c valor dª taxa de íepiocessamerto sào aqueles estabeleCidos na
consecut vos, de modo a evitar a realização mais de um cébto mensal
PROPOSTADEADESAO e : spcr 'V~IS:a'2 c01sLlta no ste wWIV,sempararcnb'
(IV) 41Émdos valores rElatiVOSàs TRANSAÇOES peder50 se :ebtaC8:: :8 ssl:c de
QL2":} Se ":;'2 de CLIENTE .tSS03· 'IC2 G c2"~~ão Tcrelall3 Sf'3 íe '2. :Ela
"O
,"d,,; a ',ol,~'3'
..;r·_';ó·, ~', "p.!;,
VALOR DELANÇAMENTO os demaiS Y2Ic'es=:\ ~rs 2'" ce: ~rr~oc 2 :' PLANO DE
J. :~ li;.
. ",'
'",~., = c t: "O';:,
.•.......
_ CLIENTE 0~,,0;
..•
'. ~'-':';'~.
~ ,. ~;:. J"I~::;·'.·; ::\',OJ~:: :;C·~ -IBGE c
,
SERViÇOS 2SC)i1iJ}CrfJrT2 '3tel2 I g2''': : c ,,'
•• s ;~: Têl.: Cv21 ;:': '. :'~ ': CLIENTE :ess ;, , Si:a Cj aeSsoa JUriCíCô cs valores
:iWN SemtJàl3' com IlL
(V) 8uan,jo J PLANO DESERViÇOSDrever LANÇAMENTO MANUAL, se'é 8:)'ga~ã'
e~i mSj s:'láJ seT> C" '~"S 2 7' .a ~2'ade venc:rnento ate a caa:c
se CLIENTE realzá-Ia ccnf.Jrl11econdições vlge~ies=spc'li~llIzê~as ro ste
:a'i3'l'e"::
wwwselllparar.com,br.
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TERMOS E CONDiÇÕES GERAIS DO SERVIÇO SEM PARÂÍ(

a) enue em 'egime 02 lec,,~:raç3C j'Jdlc.al
8. DAS TRANSAÇÕES
•
b) requeira ou tenha a sua ralêncla deC'Eta:ja, Ou entre em liquidação
8.1. O valor das TRANSAÇOES será o vigente na data e horáílo de sua efetivazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c) jDnh,~título, prr;tp,!'anr,\ ~oont~mpn'nc ne'naj'\:°l\ em '0''lêd'O' ,rio
ocorrêncIa.
d) dr!'1jG oualoue' clá:,lsul~ çc p'eSt"iE TERMO DE ADESÃO
8.2. Nos serViCOS em que a cetegofl3 do leiculo deilne o valor da TRANSAÇÃO, sE'á
10,3. Este TERMO DE ADESAO Será :crSlcierado f2SC1110,do por Iniciativa do CLIENTE
CObi3do o valor correspcndel1le a categoria do veiculo constat2co pela OPERADORA
C]i" J CYSeOJeI';" ::10:)2:) C~ ETIQUETA ELETRÔNICA, se as HABILITAÇÕES se
DE RODOVIA eiOU EMPRESAS CONVENIADAS
8.3. O CLIENTE pODerá r2c1allar dos S2'\,COS
ooc-,o.(
prazo de ')J (noventa)
a corrar ca cata ta :aSSê~ep~ ,
:202S\'6d: c:Jser. adJ c (!:sDcstc prev stCl en le
'
'.1.. I I", \"

'"

.••••.••• ~j\.:" 0,'1
•.•~IIJ.
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9. FINANCIAMENTOS
~eIJatl\~)
9.1. Em caso de atraso no pagamen\o da (atura Q CLIENTE 3L~or·Z3 e\2reSSaT2r"f 2
10.5. ~.
:2 (IED Có CONTRATADA
,reaial2ç5es
dos
CONTRATADA 2 contratar flnane:amento barcaflo er nOT:e 00 CLIENTE para qL t,,' a
de crédilc disponlollnd'Js i:313 l:il zaC3c pel.) CLIENTE e pcce resultar no aumente
fatura, desde que observadas 2S condições de r,no'lCiamerto (taxa de jUDS e Custe
CL '2ouçào 00
de :jtllza~àc, ou arca, r2~~cvadran1el'lO do CLIENTE em PLANO
Eietivo To12!) Informados na resoectlva ratura
DE SERViÇO dvesc ~s nO\;2S:Cr,jiçôes e nc J oa v'gêncid do novo PLANO DE
9.2. P4R,~ ESSE ~IM, O CLIENTE DESDE JÁ NOMELA A CONTRATADA S\.r~ 8AS~~\E
SERViÇO serão comunl':adJs ac CLIENTE sua lés do e-mail cadastrado e da área
DROCURAJCR~, COM PODERES ESPECLAIS PAR\ Etvi SEU ~jQ~v1E::POR SU/..
MINHA CONTA A aoesão se nC:J PLANO DE SERViÇO será formalizada oelo LSO dei
\EGOCIAR ~ CBTER CREDlTC DERMH INSTiTUiÇÕES FiNANCEIRAS,
SerViço SEM PARAR após a d3ta de ;igênca lríormada~ Caso o CLIENTE discorde 00
CUTORG~NDO-Lr1E PODERES ESPECIAIS PARA .~SSINAR CONTRATOS DE
reel10uadr3mento, poderá ieSC"ldir O TERMO DE ADESAO serT' GualoJtr Ó"US.
cIN.4NCIAMENTO, ABRIR CONTA PARA MOVIMENTAR OS VALORES FINANCIADOS,
df!:'ldo suspe1dF S eSC de S2f'CJ SEM PARAR,
3 ETIQUETA ELETRÔNICA
ACERTAR PRAZOS, JUROS E ONUS DA DiVIDA, REP,ilCTIJAR TLXr\S DE JUROS, Ei,WIP
nU~'ld,í
3~IILo:i
foi i,íbsO'ii)~O.
r r1'\'1fiSt,l,-'! ca rl"'\"I;:
1 Y\/II' .! t' rU;;:<I'
14
•..•
·""C
\ •... ll,,-,,,
·..,d",,,Uu 4' .11\
-'v r!\ .,ób· "li!'
TiTUlCS REPRESENT,ATIVOS DO DÉBITO PERANE AS INSTiTUiÇÕES FINA~jCcIR~S,
:endentes
na
prÓXlT2
fad3
.
OU AIND,A, SUBSTABELECER EM TODO OU EM
O :Jt,~N[!ITO OUTORGADO
9.3. UMa vez contratado o finanCiamento, a CONTRATADA CCM'J11C23 c CLIENTE.
11. DISPOSiÇÕES FINAIS
WTorm2noo a data de VcnC!'Tlentc
11.1. JS p'êZOS er dl3S SE'jC 5tP'J': 2'1'
:onidOS. 2xcelO quando
9.4, O CLIENTE desde 18 autor,za a CONTRATADA a
os se.s ostos
e.íQ'eSS2'1e;'c:
di~ ~'J
S2'~ J da em Que oseslabelecner:os
c.om as Instituições i:1ancem =3'2 2 cbt21'~àJ d)s ' 'a',cI21"e~tJs 3S
:;({cários esti-ie~'e! e!""t J'lC 'J'-]~'Iertc '-2. u,~ace Ce Sàc Ja"JIo, Estado d~ S30zyxwvutsrqponmlkj
QU2,IScoce: âo transmiur e consultar idoi TlacÕeS sobre c CLIENTE Jn:o a Centr21 de
n,s"o, 'rio (',,,diTO do Pall°~ CtOn'II'~1utl'II'~llic't~I,"f"'I"'-"";'o,I
,I'..,I'lszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
JO ',;r; '1';1 c;'
11.2. ~,~:le~~c13
2~'~srs : ~-~.rre ~Y':1tOd?s SI.=H~2ç6es '=Gr~ra·.L2:S3~'r1
e:'J:? T:::rc: {_·!:t ~()~2
'C~Ias ~3"EJ il'iC~?-i2S e't seJ
o riSCOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
de crédito 00 CLIENTE: 'omecer :als"i~T'3çôes a :ê(~21! os C:)'1t'; ..~.:cs l2ê
:t:le'ic~
~20
CO"st"vws:
'2'J:':3
CC
f'1Cd'IC3:2J
to =3c:u~do'i2s;e ,'ls\'uf'1e tc
prestar serviços de cOl'trcle e cobrança, e leva I eveotu2s :O(raccs e tituleS dE
qLe CeTcTieCerá
para ,COS os ;,ns de o:reito,
•
a regtstrc perame quaisquer órgãos publiCOS, cartórios e nSlltJçÕeS de custódia e
11.3. Este inSliuT:el1,O 2 se.s 2°~,m :nclulI1do a PROPOSTA DE ADESAO, as
louio3CàJ de títulos
IrS\i Jções Ce util,zê~àJ, a '2~elc C2 JreçQS rgente dsponível no síe
Ú. A CONTRATADA, para a obtenção do finanCiamento d:J saioe JeVeCOf, podera se
wwwsernpa'arcomor e as I"tOrTaçÕes dscnclllzadas na área MINHA CONTA
conSlltu:r fiadora, avalista e ormcipal garantidora do fin31lC3memo e JUIOS Inc:oentes,
consttuem o Inteiro ,corJa TERMO DE ADESÃO
ficando eSlaoelec,do qLe, no caso de Inadlmpléncl2, a CONTRATADA Ilouldará o valer
11,4. O CLIENTE 8utorza eX:Jressaren:,e a CONTRATADA 2 JtllizarJs d2,jCS
de déo:to perante a Insttulção financeira, e se sub-rogará nos direitos daí decorrenes
CJnstar'es de SL3 PROPOSTA DE ADESÃO para 'II'S oe reCóSSE de~forTc,çô2)
9.6. Os juros dos finanCiamentos d~vidos serão óp!lcados dlar,amente S08re o s21do
jecessanas às OPERADORAS DE RODOVIAS EíOL EMPRESAS CONVENIADAS nos
de ledor, desde a data da contrataçao ate a data ce seu paQameo,t:l, caOi;allzaoos
Ilm,tes necessáriOS à aDUlação
~acal"ei1tJs
'11ens31Irente, com base em um fator diáriO conSiderando-se um mês de 30 dias 0s
11,5. A,CONTRAT.ADA'
. trtroduz~r allef2GPes nos termos e condições deste
jU!QS e tnbutos/impostos
aplicados em cada mês de\:erão ser 'nteºralrrente pagos ~3
TERMO DE ADESAO e da PROPOSTA DE ADESAO, mediante pré'!la cOl1lunicaçãc
data lê vencimento, Em caso de ausênCia de pagam ente ra da:a 80 ve1Clme-'!O, os
ju!GS e
serão :ncorpora'~os ao seu salGO ceVeJCl.
esc'pô envisda 20 CLIENTE CL
De novo contrato, procedendo ao
9.7. As taxas de Juros, percentu3!S de tributOS/impostos, e ljme'os i'1ínlmcs e
'especti'lo ieQ;stro PC
d€ Re,]!sto dE Tljos ~ JOCUlllel1iOsTaiS
:tláxirros de parcelas aplicáveis a cada operação de 71nanClal'1ento serão'lfolm2dês
'noc 'cacões passarãQ a:
TERMO DE ADESAO, como
I'? CláL~'Ji~
1.
r'f~
'Jr2iêT2rre CI2 fal.I3JO CLIENTE ou 20' i"elC d2
~2 2t2r: "':~:'I;'ar2 S
11.5,' ~;. :'::3
'C,C: 'IG ":m:: ~c121' ré' 8f, '-,
e!et'ôn1cos:a CONTRATADA
CLlENTE:»)dE'ê lC
" - ~=2= (lêS e/e'et' ';:':\0 deeSCind·f este TERMO
9.8. O CLIENTE pCdera pagar os Valores devicos re'21:<eS 2
2:::1\ lal
Intqalrente Q 32~
DE ADESÃO, 2,bst2r::s: dE .\ I :a' c SEM PARAR:;
fl'-3l'iCi3T!ento ant2cipadamente, corrJes:cr:c
até a d3ta de iE(lcn~:"\~:~ê
9.9. O Custo Eíetlvo Total (CET) das operações de
Ser~ Inlcr1'aoc Cela
11.5.2.líTipl:C3!á Dle~c
comratua:s COíTiunicadas ac
CONTRATADA nas faturas e em outros mens de comunicação colocados à
dispOSição do CLIENTE, na forma de taxa percentual anuai'
a CJT Jnicacão das ITIodificacões
CLIENTE a u,!lização O:l SEM PARAR,
11.6, O presente TERMO DE ADES~O obnga as partes, seus herdeiros 'e sicessaes
9,10. O cálculo do CET de cada operação consldelará lOGOS QSjuros tfibutos, tarifas e
1 nO presente TERMO DE ADESAO encontra-se reqlstrado no 2° Gibe de Q2:S' ';
outras despem devidas nos termos deste TERMO DE ADESAO em cada operação
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10. DA VIGÊNCIA E RESCISÃO CONTRATUAL

, 0.1. Este TERMO DE ADESÃO teM prazo de duração por te"lOO ~deterrnnaco e
prodUZirá efenos alÉ que todas as obrigações das ranes este,2om devldarne":E
cumprroas
10.2, :lodera o TERMO DE ADESÃO ser reSCilliJldo por qualque' das par;es, mediante
2VSO escr,to à outra parte com a antecedenc,a de 30 ((rinJa) dias obSêrvadc e!entL31
prazo üe fidelicade previsto na PROPOSTA DE ADESÃO, ou de Imediato, i'OS cases sr
que J CLIENTE
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SEM~~
PARAR

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANEXO I - RElACÃO DE VEíCULOS CADASTRADOS

PLACA

MARCA/MODELO

ANO

COR

CATEGORIA

RENAVAM

OB55908
OMN1189

VW/5aveiro
VW/Saveiro

2008/2009
2008/2009

Branca
Branca

Oficial
Oficial

118805096
118804294

OMN1194
OMN5219

VW/Saveiro
VW/Saveiro

2008/2009

Branca

Oficial

979132584

2008/2009
2008/2009

Branca

Oficial

Branca

Oficial

979132070
979131430

OMN5226

VW/Saveiro

Oficial
Branca
2008/2009
VW/Saveiro
FIAT/DUCATO FURGÃO 2010/2011
Oficial
Branca
OMN7336zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Oficial
Branca
2012/2012
VW/Saveiro
OMN7411
Oficial
Branca
2012/2012
OMN7412
VW/Saveiro

244643954
453736815

OMN5249

118805487

453737730

OMN7413

VW/Saveiro

2012/2012

Branca

Oficial

453735991

DMN7437

VW/Voyage

2012/2012

Branca

Oficial

464292417

_lt_M~_BogmI , 253---.;I"",05ai:=o.:..,IS""P
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24zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Campinas,
Assessor

Superior

nível 111.jW1tO

à Secretarie

Municipal

Revogar a partir de OIlOlnOI7.
o item da portaria n' 87207/2016.
que nomeou A Sra.
matricula n' 132588-4. para exercer o
13ARBARA CAMILA
SILVINO
llELLON.
cergo em comissão de Assessor
Departamental
nivcl l X. junto a Secretaria
Municipal

de Administração.
Rcvognr 8. partir de 01/0112017.
o item da !)ortaria n" 827891201 .•. que nomeou a
Sra. ,\LI N E SA R A IVA DE SOUZA. matricu n n" 12508 I· 7. para exercer o cargo em
comissão de Assessor Técnico Departarnental
nivel l X. junto 8 Secretana
t\lunlcipal
dr Adnunistração.
Nomear

zyxwvutsrqponmlkjihgfedc
janeiro de 2017

03

de

nO 12.554.6J7~3.
para exercer o caroço em ç<:>mis~ào. de Sec.retáno .~~u~jclp8I,
à Secretarie Municipal de Desenvolv,mento
!:.cononllco.
SOCial e de 1unsmo.

RG.
junto

de Administração.

terça-feira,

Nomear a partir de 01/0112017.
125060.4,
para exercer o cargo
taria Municipal
de Habiteçêo.

o Sr. SAMUEL
RIBEIRO
em comissão
de Secretário

PORTARIA
1'1.'8737412017
O Excclentissimo
Senhor Prefeito

seu cargo e,
.RESOLVE

pelo presente.

Exonero

partir

8

de 31112n016,

Municipal

ROSSILHO.
matríc~ln n°
Municipal.
Junto à Secre-

de Campinas.

usando

das atribuições

de

o Sr. ALEXANDRE
POLO DO VALLE. ~G ~'
da SETEC - SefV1ÇOSTécnicos Gerais.

22.481.644-K do cargo em comissào de Presidente
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a scrvrdora
CAROLll'A
CAORA!.
MENDES
FER-

a partir de 01/0\12017.

RAl. matrícula u" 109758·0. para exercer o cargo em couussào
feuc Municipal. junto ao Gabinete do Prefeito.

de ASSistente do Pre-

a parur de 01/01/20 17 .• Sra. YARA MARIA BALDO PUPO DE CAMPOS
FERREIRA CHAVES PINTO, matriculan'
125079-5, para exercer o cargo em ccrrussão de Diretor de Departamento,
junto ao Departamento
de Proteção ao Consumidor,
da Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos.
Nomear o partir
FOGA, matricula

de OI/OlnOI7.

PORTARIA

N.·87375nOI7
Senhor Preteuo Municipal
de Campinas.
seu cargo e. pela presente,
RESOLV[
o Sr PEDRO HENRIQUE
Exonerar a partir de 3 1/12n016.
GUEIRA, do cargo em comissão de Presidente da Fundação

O Excelenussuuo

Nomear

a servido,"
CAMILA
APARECIDA
TRAJA NO
o cargo em comissão de Assessor Superior

nO 36.256-5, para exercer
VI. Junto ao Gabinete do Prefeito.

usando

das atribuições

de

puro

OELAMAIN
NO"José Pedrc de Oliveira".

Nomear
o panir de 01/0112017.
() Sr THIAGO
DE MORAES
FERRARI.
RG
1110726"2, para exercer o cargo em comrssâo
de Presidente
da Fundação "José Pedra
de-Oliveira"

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I'ORTARIA
N.·87376n<1I7

Nomear a partir de O 1/01r:?017. a Sra. MARIA
IZILDA C r\MPOS STO()lJl,
matricula
de ;\SSC5~r
Superior uivei VI, junte
n'' 125 . .13 I-O, para exercer O cargo em comissão
a Secrerana MUIHClpa\ de Assuntos Jundicos
vorn ea r a 1"'111<de U1/01/20

para exercer
Municipal

17.

° Sr 1).'\1\11.0

o cargo em comissão

de Assuntos

de Assessor

,,0

OE MORAIS
matricula
Superior
nível V. junto

á

127245-4.

Secretaria

Iuridicos.

Nomear a partir de 01/01/2017.
a Sra. BARBARA
CAMILA
SILVINO
BELLON.
matricula u" 132588·4. para exercer o cargo em comissão de Assessor Depertarnental
ntvel IX. junto à Secretaria
Municipal
de: Assuntos Jurídicos.
Nomear.
partir de 01/01/2017 .• Sra. ALINE SARAIVA
125081·7, para exercer o cargo em comissão
de Assessor
junto à Secretaria Municipal
de ASS\1JltoS Jurídicos.

DE SOUZA.
matricula
Dcpanamental
nível

n"

IX,

Nomear 8 partir de 01/01/2017,
o Sr IVANI LDO LEITE DA SILVA. R(j I J 186.1~ 1"I, para \!:<crCCI o cargo em conussão
de Assessor
Dcpartamcntal
nível IX. junto 80
Municipal
de Administração
Departamento
de Transportes lutemo. da Sccrctana
l'OIlTARIA
N.·87373/2017
usando das atnbuições
de
O Excclcntissirn\)
Senhor Prefeito Mumcipal de Campmas.
seu cargo e. pela presente.
RESOLVE
Revogar a partir de 3111212016, o item da portaria nO 7882112012,
que nomeou o
Sr. MICIIEL AORÀO FERREIRA, matricula nO 115085-0. para exercer o carso em
comissão de Secretário Municipal,junto
à Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete
do Prefeito.
o Sr. MICHEL
ABRÀO
Nomear a partir de 01/01/2017,
125085-0, para exercer o cargo em comissão
de Secretário
taria Municipal de Governo do Gabinete do Prefeito.

FERREIRA.
Municipal.

matricula
n"
junto 8 Secre-

Revogar a partir de ) I1 t 2/20 16. o Item da portaria n.:l 80221120 1.1. qu~ nomeou o Sr.
('HKISTIANO
BIGGI DIAS. matricula
n" 1:!5 065.5: para exercer o cargo em CUIIII~·
sáo de Diretor Executivo. junto 80 Gabmete do Prefeito

Nomear

partlT de 01/0111017.
o SI CHRIS"'IANO
12Y065-S. para exercer o cargo em comissão de Secretáno
taria Municipal Ex ccurive do Gabinete do Prefeito
:J

Revogar a partir de 31/12/2016.
SILVIO
COIOIssão

ROBERTO
BERNARDlN.
de Secretário Municipal,

o item da portaria

UIG<..JI DIAS. matricula

nO
Junto li Secre

Municipal.

n'- 78821/2UI2.

que nomeou Sr.

matrtcula
n" 125078-7.
para exercer o cargo
junto à Secretaria
Municipal
de Administração.

Nomear a partir de 01/01/2017.
Sr. SILVIO ROBERTO
BERNARDIN.
125078-7, paro exercer o curgo em conus séo de: Sccrcténo
Municipal.
taria Municipal de Assuntos Jurídicos.

em

matricula
n"
junto à Secre-

Nomear a partir de Ol/O 1120 17. o Sr. PA ULO ZANELLA.
RG 5 923.860-4.
para exerccr o cargo em comissão
de Secretánc
Murucipal.
junto à Secretarie
Municipal
de
Administração
II Item da portaria
nO 8712312016.
que nomeou a serRevogar tt partir de 31/11/2016.
vrdora ELlANE JOCELAINE
PEREIRA.
matricula
,," 4.1597-0. para exercer o cargo
em comissão de Assessor Superior nivcl VI. junte li Secretaria Municipal de: Cidadania. Assistência c Inclusão Social

Revogar a partir de 31/1212016,
o irem da portaria
n" 8199212014,
que nomeou o
Sr. THIAGO S.AMPAJO MILAN1, matri.cula n" 127938-6,
para exercer o cargo em
comissão de Diretor de Controle
Preventivo, alterado para Diretor de Departamento.
à Secretaria
Municipal
de Gestão c: Controle
pela Lei Complememar
64/2014.junto
a scrvidora
ELlANE
JOCELAINE
l'ERElRA.
matriNomear a partir de 01/01n017.
cula n" ~3597.0, para exercer o cargo em couussão de Secretária Municipal, junto ã
Secretaria Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência e Cidadania
Nomear a partir (k 0110112017.
{l Sr
TIIIAGO
SAMPAIO
1~79~8·ó. para exercer o cargo em comissão
de Secrerano
raria 'v Iunicipal de Gestão e Controle

I\.ttLANI.

Municrpal.

matricula
n°
JUIIIU à Secre-

Nomear a partir de 01/01/2017.
o Sr I.UIS MOKITI YABIKU. RG 11.423 161. par.
exercer o curgo em conussao de Secretario
t\1lJllIClpal, JUIIIO li Secretana Municipal
de Trabalho c Rend •.
Revogar a partir de 3111212016. o nem da portana
n" 78827/2013,
que nomeou o Sr.
SAMUEl.
RIBEIROROSSILHO.
matri~ul .• n' 125060-4.
para exercer o cargo em
couussão de Secretarie
Municipal. Junto a Sccretana
Municipal
de Desenvolvimento
Econômico,
Social c de Turismo.
Nomear

a partir de 01/01/2017.

o Sr. ANDRE

LUIZ

DE c..\MARGO

VON ZUBEN.

O Excelennssuno
Senhor Prcfcuo
seu cargo c , pela presente.
RESOLVE
Exonerar a parnr de "'12."016.
LHO, matricula nO 125057-'- do
Secretaria
Municipal
de Assuntos

Munrcrpal

I)

Sr

de Carnpmas.

,\1ARIO

usando

das atribuições

de

ORLANDO
GALVES
OE CARVAde Secretário Municipal. junte

c&rgo em comissão

a

Jurídicos

Exonerar A partir de J 11I2n016,
• Sra. EM~IANUELLE
LOPES GARRIDO
ALt;MIN LEÃO, matricula nO 125172-4, do cargo em comissão de Secretário Municipal,
junto à Secretaria
Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência I:! Mobilidade
Reduzido.
Exonerar a partir de J li 1l/20 16. o Sr IVALTER FRANÇOSO
PETITO. matricula n"
127714·6. do cargo em comissão
de Secretario t\lunicipal.
Junto li Secretana
Municipal de Gestâo e Controle

a parttr de 31!IV2016.
a Sra ANA MARIA
bonerar
de Secretana
cula li" 127557-7, do cargo em comissão
Mumcrpal de: Habitação
Exonerar
matricula
junto

MINNITI
AMOROSO.
matriMunrcrpaijunto
Secretaria
à

a partir de J 1/1211016. o Sr AR~.-\Lf)O
S,\LVE1TI
PALACIO
nO I ~Q283·g, para evercer o cargo em comissão de Secretáno

a Secretaria

Mumctpal de Trabalho

JUNIOR.

Murucrpal

c Renda

POR'l'ARIA

N.o87377n0I7
Senhor Prefeito Municipal
de Campinas.
usando das atribuições de
seu cargo e, peta presente.
RESOLVE
Nomear a partir de 01/0112017,
o Sr. Sr ARNALDO
SAI.VETTI
PALACIO JUNIOR.
RG n' 235551119. para exercer o cargo em comissão de Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais

Õ EXcelcntíssimo

PORTA RIA N.·~7J67nOI7
O Exmo Sr Prefeito Mumctpal
de Campinas.
usando das atnburções
de seu cargo e.
nos termos do Edital nO 008/2012. du concurso púul iço homologado
em O1/II12u 12.
pela presente,
RESOLVE
Nomear os senhores abaixo relacionados para exercerem em caráter efetivo o cargo vago
denominado ADMINISTRADOR.
junto à Secretaria Municipal de Recursos Humanos.
AMANDA
ACIOLl MIGUEL
JOAO VtrTOR
ANTlINES
'tA('IEL
Nomear os senhores
ebatvo relacionados
para exercerem
em caráter
vago denominadoANI\LlSTA
DE GESTÃO
DE PESSOAS. Junto ã
cipal de Recursos Humanos
ARTHlIR
WELLE
REGI:-JALDO
DA SILVA SPESSI

efetivo

o cargo

Secretaria Muni-

PORTARIA
1'1.'87378/2017
de Campinas.
usando das atribuições
de seu cargu e.
nos termos do Edual n" 007/~012,
do concurso
pubhcc homologado
em 27/09l201::!.
pele presente.
RESOLVE
Nomear o senhor VL-\DSpN flARfll DE MEI.LO para exercer em caráter efetivo \)
cargo vago denominado
TECNICO EM t'\GROPEClIARIA,
junto à Secretana
Murucipalde
Sa_'_id_c
_

O Exmc Sr Prefeito Mumctpal

PORTARIAASSINAOA
PORTARIA

PELO SENHOR

PREFEITO

N.'8738212017

Excelcntissuno
Senhor Prefeito
seu cargo e. pela presente.

O

Muructpal

de Camprnas.

O Sr JOSE

HOMERO

usando

das atribuições

de

RESOLVE
Exonerar a parur
126328·5.

de 3t.IV21116.

do cargo ctn conussâo de Coordenador

PORTARIA

ASSINADA

PORTARIA
N.'87383n0I7
O Excelentissimo
Senhor

Prefeito

Setonal,

SILlNGARDI.
Junlo ao Galullcte

matricula

n"

do Prefeuo

PEL.O SENI-IOR PRF:FF:ITO

Mumcrpal

de Campmas,

usando

das atnbuicões

de

seu cargo e. de acordo com o protocolo
n° 2016/ IO/4238::!. pela presente.
Rf:SOLVE
Prorrcger ete JI/IV20t7
.• cessão da servidor.
CHRISTIANNE
CALDAS
TOUKINHO. matricula n° 108751 ~7, para sem prejuízo de vencimentos
e das demais vantagens
do cargo. prestar

servrços

junto

à UNle AMP -Umvcrsulade

Estadual

de Campinas.

Plano
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13 de setembro

de 2018

rua

(l~ 10 .:!O
18 e IOIClO da dhputa
elétricos Recebimento das propostas ate as 8h do
de preços dia O! 10 ~O 18 as 9h A informaçâo dos dados para acesso c o edital poderão
ser obndos nos sues www hciracoes-e com hr e "'1'-" sanasa com br ou na Gerência
de Compra' e I.ICIItl,~ da; 8h às I~h e I~h as 1711
GERE'C1A DE CO\lPRAS E lICITA(ÕES
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Pregão n. 201812)6 - ELETRO"CO_
Objeto: PREST\(AO
DE SER\ I(OS
DE A"PU -\( \0 DA UCE'(.\
DO SOFT\URE
HISTORI.\ '.E" TERPRISE. CO\l O FOR' ECI \IE' TO DE 500 TAG·S. Sl PORTE TEC"CO
E
\Tl" \lIZA(
~O_ Recebunentc das propostas ale às Sh do dia 2- Q 2018 e uucto da
disputa de preços dra 17 <) 1018 às 'lh -\ IIlfonnaçào dos dados para acesso dev e ser
fena no sue www.lictracoes-e com br Ediral gratuito drspomvel na Internet thnp
www sanasa c-om br) e das 8h as l'::h e l:;h30nun
as I "h na Gerência de Compras C'
Lwrtações

GERbCl

I~ de setembro ~ ~OIS

JO~O BATISTA "EIRA
DlRETUR00 DEP~RT~\lE •••
TO DE ~D'1 FI' E SLP GERAL

Pregão Eletrônico

A DE CO\tPR~S

E UClT\(ÕES

A\"ISO DE L1CITAÇ\O

n.

!0I8f.!2! - Obj<IO PRESTAÇ~O DE SER\IÇOS

DE E"\E-

CO:\\·Oc.-\ç.~O - PROC:ESSOSELETI"O DE
CLÇ'O
DE LlG.AÇÕES DE R.-\\iAIS PREDIAIS DE AGL A AS REDES DI:
DISTRIBL IÇ:;'O DE AGL A 'O \lL "ClPIO DE C\ \lPI" AS_('0\1 FOR'ECIESTAGI.-\RIOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t.otru.
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()(/I 2IJI8 - n'\DA(

.}() .!OS{ I'U)JW

ot: OI.WUNA

A Fundação Jose Pedro de Ohveira CO'VOC\
O(ah csndidatotajs abawo
relacioeadoíars, por ordem de classificaçâo.
a comparecer no dia I 8109f.!018 (terça-feira), no horário indicado abaÍlo (horário de Brasilia). na sede da fundação. localizada lia Rua \Iara Atlântica n ~7. bairro Bosque de Barão - Subdistnto de Barão
Ge-raldo - Campinas. SP. para reunião de preenchunento
de \ aga Ü(A) candidatota)
devera comparecer
mumdota) de documento original de rdenndade tR.G), COptM do
R.G .. C.PF e declaração de matncula da respecnva Insnnnçâo de Ensino. 'vão sera
pemuuda a presença de acompanhantes no local da reunião
HOR.\RJO

'-O\I[
__

---'

"_,-',' ..• ,\'o(l(

·,\_(._.\_I\_'''\_<_'
__
,--_'_'"_-_t._':,_:.._~_(,I'Jt:~tmm

Campmas. I: de setembro de ~18

SI' \ ·\L ROBERTO Dl RIGO'
PRESIDE'TE

HOSPITAL DR MÁRIO GAm
HOSPITAl MUNICIPAl DR MARIO GAni - HMMG

_

A\"I~O DE DECIS.~O DE 1:\1ptG'-\Ç.~0

PREGAO ELETRO"CO
". 67n018
PROCESSO ,. 6J1f.!018
OBJETO: Aqursição de órteses e próreses (eoluna]. constantes na tabela Sl S. mediante Sistema de Regrsrrc de Preços
Em face dos elementos constantes no presente processo hcuatóno. em especial 3 manifestação da area recmca, parte integrante da presente decisão. decido pelo DEFERI\IE:<I TO PARCIAL, do pedido de impugnaçâo unperrado pela empresa G\I dos
ReIS 100. Com. Lida
(h autos do processo estão com v isra franqueeda aos interessados,
na Rede vtumcrpaí
Dr. vtáno Gam.Iocanzado na Avenida Prefeito Fana Lima, n .3-10- 2v andar do Complevo Admimstrativo Procurador Rene Penna Chaves FIlho. CEP 13036-902. Parque
Itaha, em Campinas.Sê; no. horanos das 08hOOas 12hOOe das LlhOOas 171100
Camptn:l:S, I~ de setembro de ~) IS

EUSA 'GEL-\ RODRIGl ES DE OU\ EIRA
Pregoetra Rede \fwuClpal Dr vtano Gam

\IE\ TO DE \lATERIAIS. EQL'IP.A\IE' TOS E \lAO-DE-OBR·\
Recebnnento das
propostas ate as 8h do dia 2610912018 e início d. disputo de preço, dia 2610912018
às 9h .. -\. mformeçào dos dados para 3i..'C')·'.O e o edital poderão ser obtidos no') Slt\.~
\n\" hCI13,,:~"-ecom.br e \\"" s.aJl3..."8 C"\.)O\ br ou na Gerência de Compra, e Licitações das 8h as 12h e I~h os I"h
GERÊ"C1.A DE CO\IPR\S
E UClT\("ÕES

RESl \10 DEADIT-\\lE'TO

.\ditamenlO n, 03 ao Contrato n, 20161635..••.Pregão ~OI5yt>: Contratada Stralegic
Sec, Consuh, e Serv, lida. C'\Pl 1).1335887 0001-~0. ObJC!o serviço oe fiscahzação e
controle de portaria. Prorrog. \lg O~ meses a parnr de I] ()'}2018 \alor RS 986(42.20
\dilamenlo
n. 02 ao Contrato n. !OI616J33. CD ()'} 201b: Contrt •••da. Gardner
Denve« Brasillndústri.
e Comércio de \I.quina.
lida. C'Pl 029yt 1130001....L Objeto manutenção eletnca e mecámca em soprsdores Robusclu
RBS I :!6: Prorrog \ig I] meses 8 parnr de 08 ()'} ~018 \alor RS 37-1096.()(1
Aditamento n. 02 ao Contrate n. 201816627. CP 02.~OI6. Contratada DBO Engenharia -\mbiental Ltda. C""\'PJ,03.584.8õ,) 0001-30. Objeto Implantação de seronde 2.6100 ao inicialzação e reabrhtação da rofreest. Jd Aureha. Objeto: A":~IO\o
mente previsto. valor RS-S 188.~3
.
Aditamento n. 02 ao Contrato D. !OI719OOJ7.Preaão 1017 ..J3~ Contratada La Farina Pões e Doces Lida EPP. C\PJ '~-II-I 9610õ0 I-~.'. Objeto ser. IÇOde coffee
break. Objeto. Acrescnno de 25°0 ao uuctalmente
prev Isto Valor RS 19.3~O.30
\dilamenlo n, 06 ao Contrato n. !Ot-li60U. Pregão ~OI~ ~OS.Contratada Loc Rio
Locadora de \eiculo. Eireli EPp, C\Pl
1877811/>0001-11. Objeto locação verculos passageiro furgão e- picape; Objeto vcrescrmo de 2.3 ao imcialmenre prev1st'"
valor RS 55 '0.1.70
-\ditamento n. 01 ao Contrato n. 201719()()..S8.Dl 1'017 5.1.:!~ Contratada \litsui
Sumitomo Seguros. C"Pl 3.1016 ~~I 0001~;. Objeto seguro de equipamentos
movers, Prorrog \lg
12 meses a parnr de 03 IO~OI8
Preço redução de 1O.:!()Oo:
valor RS 14ll<lI.~8
DIRETORIA AD\II'>;ISTR.\.Tln

zyxwvutsrqponmlkjih

0

RESl \10 DE CO:\TRUO

Contrato n_ 2018l67~9. Contrarada
Caiu Econômica Fed ••.• 1.C\Pl n
00.360 :,\05 0001...0... ('O l4 2018 OhJC'IO. prestação de ser. rços financeiros. e outras
a\ enças. Vigência 60 meses a panu de 10 09 2018
DIRETORI\
.\ 0\11 "ISTR.\.TI\ -\

SlSPE:\S_.\O DO PREG..\O ELETRÔ~ ICO V 68/2018

PROmCOlO'í'
125612018
O!IJETO: Contratação
de empresa especiahzada na locação de \ erculos A\fBLLA "ClA rlPO ·-B··. sem rnotonsta, para atendtmenro dos ser.IÇOS de transporte
remoção inter-hospiralar e pre-hospitalar de pacientes. para uso do Serv IÇO de Atendimento vlóve! de L rgência - SA \IL' do município de Campmas. mclumdo os serv IÇ'Ü~
de manutenção preventiv a e corretiva, e demais serv IÇO:) acessonos
A Rede vtunicrpal Dr, vlaric Gani de Urgência. Emergência e Hosgrta), por mtermedio do Senhor Pregoeiro. comumca aos mteressedos a Sl SPE'SAO "'SI\E 1)fE""
do procedimento
hcirarono em epigrafe. em cumpnmento a determmação do Egregro
Tnbunal de Contas do Estado de São Paulo. Oportunamente. sera drvulgada nov a data
para abertura da sessão publica da lrcrtaçâc
Os autos do processo estão com \1518 franqueada aos mteressados, no Hospital vlunicipal Dr \Iano Garn, locahzado na Avenida Prefeno Fana lima n' 340 - 2" andar
do Complexo Admimstranvo Procurador Rene Penna CI13\", FIlho. CEP 1'036-902.
Parque Itália, em Campinas SP. nos horanos das 08hOOas l~hOOe das I3hOOas 1;n00
.Carnptnas.

SETEC
SERVIçoS TECNICOS GERAIS - SETEC

RETIFIC\Çc\O DE HO\IOLOG.\ç.~O
Pn'gúo \. Ofi :fJ/,\t. - Pnl(oc:olo \. ~.í)(JJ ~()JS

Conforme publicação no Diário Oficial do dia 31 de -\goslo de 2018Onde se lé JO\O HIROSHI YOSHID.A - C'PJ OS005-1~21100I-'~. fOI declarado
vencedor dos lote-, 1-' e :!6. com

SANASA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO - SANASA

A\-!SO DE UCITAÇ.\<;>

Pregão n, 20181213 - ELETRO\ICO. Objeto AQLISIÇAO DE L'"oAOE
DE AR\1-\ZE\A\lE'\TO
DE DADOS tSSDI- ]-IOGB. hcuação esta desnnada para parncrpação exclusiva
de \lICROE\IPRES.AS
E E\IPRES \S DE PEQLE\O PORTE
OL CDOPERATI">.S QLE PREE'CHA\I
AS CO'DIÇÕES
ESTABELECID.AS
'0 ART 3~_0.\ LEI FEoERAL'~
11 ~88êOO" Recebnnento das propostas ate as
8h do dia 28 <) 2018 e inICIOda disputa de preço, die 2S Q ~O18 as 9h -\ mformação
dos dados para acesso deve ser feita no sue www.hcuacoes-e com.br Edital gratuito
disponível na Internet (http: \.H\\\ sanasa.com.brj e das 8h as I.:!h e 13h3Omm às I ih
na Gerencta de Compras e LICitações.
_
GERE:<ICI\ DE CO:\IPR\S
E lIC1HÇOES

AVISO DE L1CITAÇAo

Pregão Elelrônico n. 22012018 - ObJeto:aqwsH;ào de peneira rolatl\a para compostagem, Recebimento
das propo •.•.
fas 3rt!' as Sh do dia ()..t 10 20 (8 e un\:IQ da dl:ipura d~
preços dia ()..t 10 .::!O18 as 9h A mformação
dos dados para acesso e o edltal poderão
ser obndos nos sues \\W'" hcn3coes-e,combr
e \\-,.\\\sanasa,com.br ou na Gerencla
de Compra, e LiCItações das 8h as I~h e I~h as 17h
Pn-gão Eletrônico n. 20112018 - Objelo'fomeclmentl"l
de cabos tle"-1\els e termmals

h.ltal

anual eaumedo em RS 668.0.50.00(Setscentus

e sessenta e oito mil e cinquenta reais).
Lei. - se: lO\O HIROSHI YOSHID\ - C'PJ 08005 +I] OOOI-~'~.fol declarado
vencedor do-, lotes 14 e :!6. com total anual estimado e-m RS 668.850.00 (Seiscentos
e sessenta e oito mil e oitocentos e cinquenta reais).
Cempmas,

-\R"\LDO

12 de setembro de :018

ROGERIO FERREIRA DE CAR\ALHO
Pregoeuu da Rede \tuntopa1 Dr \I.1no Oam

•

l~..-k Setembro <k :'OIS

S-\L\"ETII P-\LAClO Jl "OR
PRfSIDE''TE D~ SETEC

EXTR-HOS - CO'TR\TOS
TER\lO DE ADES.~O-CO'TR\T005
0[2018. Pmtceolo n' 2\H8000002~' 9~.
Objeto: <istema <em parar. Contralada:
CG\lP - CE"TRO DE GEST.\O DE
\lEIOS DE P-\GA \IE'TO
S -\. C'PJ: O~088 ~S8 0001-05. Ucilaçio: dispensa
de licitação com fundamente
no aruco 2-1 tOCl5O fi da lei Federal n" 8 666. q3 ,'ator
total estimado: RS 17000.(1(1(para ~nzf\elculo,): \igência: 12de setembro de 20 18
a I~ de setembro de ~019. Dala da \ssinalura
I] de setembro de 201S.
Campm.lS, I:! de setembro de ~018

\R'\ALDO

S\L\

ETII P-\L-\C10
~ETEC

Jl 'olOR

!'re$l<!<nte -

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CO\ll 'IC.-\DO D.\ PRESIOÊ'C1.\ ~00112018
'vos termos do art .:!8do Regimento Interno da Càmara \tunlctpal d~ Campmas., mformo que- e,tarel de licença do cargo de Presidenre da Càmara \lufllclpal de Campinas
entre os dias IQ de setemt-ro e O..•de I.'utubro de 2018
Em razàü da Itl.:cn.;a. de\ erào :-.er adotadas a!) pro\ Idencl8~ pre\l~c~ no
do an 29
do Regunenfo Interno
Pubhque->e.

* ",)

..\utue:-~

SETEC - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE CAMPINASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ANEXO 1
CONTRATOS OU ATOS JURíDICOS ANÁLAGOS
Declaração de documentos à disposição do tribunal

CONTRATANTE: SETEC - SERViÇOS TÉCNICOS GERAIS
CNPJ: 49.413.800/0001-23
CONTRATADA: CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
CNPJ: 04.088.208/0001-65
ADITIVO N° 01 AOS TERMOS DE CONDiÇÕES GERAIS DO SERViÇO SEM PARAR

CONTRATO 05 DE 2018 (numeração da SETEC)
DATA DA ASSINATURA: 12 de setembro de 2018.
VIGÊNCIA: início em 12/09/2018 e término em 12/09/2019.
OBJETO: Utilização do sistema sem parar para 11 (onze) veículos oficiais da SETEC.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei,
que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no
respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Campinas, 12 de setembro de 2018.
RESPONSÁVEL:

JUNIOR
Presidente
presidência@setec.sp.gov.br

Praça Voíentários de 32, s/n° - Bairro Swift - CEP: 13041-900 - CAMPINAS- SP - PABX: (19) 3734-6100

www.setec.sp.gov.br-juridico@setec.sp.gov.br
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