
ConsSrdo lntermu nicipa I de

Desenvdvimento Regional

PORTARI"A N" OOE /202I

Objetiva apurar suposto extravio de combustível
e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional -
Convale, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e constantes do protocolo de
intenções, e considerando que:

1. Aportou nesta entidade informaçôes oriundas da Prefeitura Municipal de
Uberaba indicadas no Oficio n" 25712021, dando conta de suposta irregularidade em

abastecimento de maquinário utilizado em benefiçio do referido municipio, decorrente
do contrato de prestação de serviços estabelecido entre o Convale e e empresa Ideal
Tractor Ltda.

2. O abastecimento decorre do contrato em vigor cntabulado entre as partes,
que tem por objeto a prestação de serviços de locação de caminhões, máquinas e

equipamentos, com motorista./operador, nos termos do previsto na Ata de Registro de
Preços no 001/2021.

3. De acordo com a denúncia, determinado funcionário teria abastecido com
cornbustível do municipio de Uberaba o maquinário motoniveladora da empresa Ideal
Tractor no dia 1810612021, às 10h20min, com 200 litros de diesel, ocasião em que o
horímetro da máquina registrava 4.988 horas.

4. Sucedeu que o referido maquinário teria sido utilizado por 5 horas apos o
referido abastecimento, vindo novamente a abastecer, desta vez em 21106l?021, às

10h20min, com 199 litros, ocasião em que o horímetro registrava 4.993h.

5. Tais registros demonstram uma aparente irregularidade, uma vez que

subtraindo 4 988h de 4.993h, verifica-se que o equipamento teria trabalhado por 5 horas
de sexta a segunda-feira, o que sugere que teria ocorrido um consumo médio de 39,8L/h
de diesel, o que diverge da média observada, de I 5llh de diesel

RESOLVE:

a) lnstaurar processo administrativo com o objetivo de apurar as condições e

circunstâncias que se deram o possível extravio de l24litros de combustível, durante
abastecimentos promovidos atraves do município do maquinário motoniveladora,

b) Consoante ao disposto no Item 5.2 do Edital, determino a imediata
substituição do funcionário envolvido nos fatos, mediante a expedição de notificação a

empresa contratada
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c) Designar o servidor Luiz Antonio Novais de Oliveira como sindicante, a
frm de proceder com a apuração dos f'atos, recomendação a adoção das providências que
entender cabível, conferindo-lhe prazo de 30 dias para apuração.

Publique-se, registra-se e cumpra-se.
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