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Çi:_591/2016_ Goiânia,^ 1± de novembro de201_6
De: Gerência de Serviços Gerais
Para: Diretoria de Gestão
Assunto: Abertura de Novo Processo Liciíatório

Senhor Diretor:

So,icito autorização para que seja aberto
um novo processo licitatórí) para fornecimento de 30.000 litros
de gasolina Comum e 6.250 litros de Etanoi de Boa Qualidade,
por um período de 12 (doze) meses, com entrega do produto
através de requisição nun.erada. para os carros de apoio e
equipamentos. O Contrate atual vence em 31 /l 2/2016, não
podendo mais ser adiíivado. Portanto, a solicitação se fa/, pela
necessidade de continuidade do serviço. Segue ecn anexo relação
dos veículos, equipamentos e quantidades.

Atenciosamente,

Lorena í J ic Perillo

Gerente de Serviços Gerais AUTORIZO NA RORMA DA LEI
Jr \ f

V
Ricardo Luiz Jayme
Diretn» ^- '

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Par isrca N°299 Viia Regina - GoiSnia GO. CLP 74 453-610
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METROBUS
Transporte Cotetivo S/A

TERMO DE REFERENCIA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE APOIO
- GASOLINA E ETANOL

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo definir os conjuntos

de elementos que norl.eiam a contratação de empresa especializada para

o fornecimento de gasolina comum e etanol comum, em posto de

abastecimento própric, com vista ao atendimento das necessidades da

Metrobus Transporte Coletivo S/A, quanto aos equipamentos e veículos

que compõem a frota de apoio da empresa.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Esta aquisição visa atender aos equipamentos, veículos e motos que

compõem a frota de apoio movida à gasolina e álcool, necessários ao

desenvolvimento regular das atividades desempenhadas pela Metrobus

Transporte Coletivo S/A, visando suprir a demanda por um período de 12

(doze) meses.

3. ESTIMATIVA DE CUSTO

3.1. O valor meno" estimado foi de R$ 137.662,50 (cento e trinta e

sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e o vralor

médio estimado foi de R$ 138.523,00 (cento e trinta e oito mi!,

quinhentos e vinte e t:'és reais), definidos por pesquisa de pr-i^os no

mercado local.

H>
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3.2. DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E QUANTIDADE PARA O

CONSUMO EM 12 MESES

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

01 GASOLINA COMUM

02 ETANOL COMUM

QUANTIDADE

30.000

6.250

UNIDADE

LITRO

LITRO

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA APLICAÇÃO:

ORD

01

02

03

04

MS

06

07

LOTAÇÃO

( i l R. SERVIÇOS GERAIS

DIR. ADM/FINANCEIRA

GER.SERVIÇOS GERAIS

ASS.DIR.OPERACIONAL

GER.DE TRÁFEGO

GER.ShRVIÇOS GERAIS

PRESIDÊNCIA

VEÍCULO

FIAT-UNO

POLO

POLO

POLO

GOI

UUL

COROU. A

PLACA

NFM-47I7

OGH-3565

NWG-6159

N I i -3062

NWC-4447

NWC-4M)/

ONT-1554

ANO

2004

2009

2011

2011

2011

2011

2014

MÓI)! . !

2004

2009

2011

20 ; s
2011

20 1 i

2014

ORD

01

02

03

04

LOTAÇÃO

GER.SHRVIÇOS GERAIS

GER.SERVIÇOS GERAIS

GER.TI.RM.PLATAF.

GER.SERV1ÇOS GERAIS

VEÍCULO/MO
TO

MOTOCG-125

MOTO CG- 150

MOTOCG-150

MOTO CG- 150

PLACA

KEK-2594

NLJ-5656

PQM-9057

PQM-8957

ANO M

2001

2010

2015

2015

MODEI

200!

2015

2015

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO:

ORD

01

02

LOTAÇÃO

t íl ;R.SERVIÇOS GERAIS

GER.SERVÍÇOS GERAIS

EQUIPAMENTOS

APARADOR DE
GRAMA

MOTO-SHRRA

QUANTIDADE

04

: 01
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4. DA ENTREGA/FORNECIMENTO:

4.1. A Contratada deverá fornecer à Contratante, sempre que solicitada,
01 (um) bloco de requisição de serviços, com duas vias (50x2),
numerado, para emissão dos pedidos pela área competente.

4.2. Do Fornecimento^S.Z.lJ

4.2.1. Os produtos discriminados no quadro do item 3.2 acima, serão
fornecidos de forma parcelada, conforme a necessidade da
Contratante, no PDSto de atendimento da Contratada, mediante
autorização forma, por meio de preencimento do formulário
"Requisição", devidc mente assinado e datado pela Gerente de Serviços
Gerais ou por funcionário por ela autorizado.

4.3. A quantidades estimadas dos produtos, foram fixadas com base no
quantitativo da frota atual, confirmadas peia Gerência de Serviços Gerais
em seu pedido.

5. DA DISTÂNCIA MÁXIMA DO POSTO DE ABASTECIMENTO:

5.1. Diante dos gastos embutidos no deslocamento dos veículos da
empresa até o posto je abastecimento, a distância desses postos deve
ser tal, que não importe em prejuízos à Metrobus. Assim, seria
incongruência buscar menor preço em um posto de abastecimento
distante da Sede Administrativa da Metrobus, o que geraria um contra
senso do que busca a icitação, um menor custo real do produto.

5.2. Nesta vertente, "iça estabelecida a distância máxima de C
quilómetros o percurso entre a Sede Administrativa da Metrobus - Rua
Patriarca, n. 299, Vila Regina e o posto de abastecimento, ficando o
interessado obrigado a preencher declaração própria, afirmando ter o
posto de abastecimento de conformidade com a distância máxima
exigida.
5.3. As empresas que não tiverem postos de abastecimentos dentro do
parâmetro estabelecido, qual seja, numa distância máxima (raio) de C
(três) quilómetros, ficíim automaticamente desclassificadas.

5.4. O estabelecimento da distância máxima está respaldado nos
princípios legais da economicidade, da racionalidade e da razoabilidade.

6. DA QUALIDADE DOS PRODUTOS

6.1. Ressalvada a competência da Agência Nacional de Petróleo, poderá
ser objeto de pedido de análise técnica laboratorial, no caso de
quanto à qualidade do combustível fornecido. Nessa situai
pagamento ficará condicionado à aferição e comprovação necessí
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7. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

7.1. O Valor a ser considerado para o objeto, será:

7.1.1. A média dos preços verificada por meio da tabela semanal divulgada no
sítio da ANP - Agência Nacional do Petróleo, com a incidência do percentual de
desconto apresentado na proposta, ou;

7.1.2. O valor apresentado na bomba no momento do abastecimento.

7.2. Para aplicação do valor da nota do abastecimento, será verificado qual é o
mais benéfico para a CONTRATANTE. Para tanto, será necessário a anotação
em campo próprio: (1) o valor exibido na bomba no momento do
abastecimento; (2) o valor da média semanal da ANP:

7.3. O pagamento à CONTRATADA será feito semanalmente, após a entrega
da Nota Fiscal na Gerência de Serviços Gerais, emissora da Ordem de
Fornecimento, para conferência e aceite;

7.4. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a
Fazenda Nacional, Estadual e Municipal a Previdência Social, Trabalhista e
junto ao FGTS;

7.5. A nota fiscal deverá ser eletrônica, e conter o número do processo, a
marca do produto, bem como o número da ordem do fornecimento, a ser
emitida de acordo com as normas vigentes;

7.6. Devem acompanhar a Nota Fiscal os seguintes documentos fornecidos
pela CONTRATADA:

7.6.1. Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela Gerência de
Suprimentos, relativamente aos objetos entregues;

7.6.2. Certidões Negativas de: Tributos Municipais, Estaduais, do
INSS e do FGTS, devidamente atualizadas.

7.7. A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou
deixar de apresentar os documentos solicitados no item anterior, será
devolvida à CONTRATADA, e seu pagamento ocorrerá em até 05 (cinco)
dias úteis após a data de sua última apresentação válida sem prejuízo do
prazo estabelecido no item 8.3. deste Termo.

08. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

8.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto através da Gerência
de Serviços Gerais na forma prevista pela Lei 8.666/93;

8.1.2. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre
irregularídades observadas na execução do objeto;

8.1.3. Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta
execução do objeto;

8.1.4. Cumprir com obrigações e responsabilidades previstas pela Lei
8.666/93 e demais legislações pertinentes.



METROBUS
Transporte Coletivo S/A

8.2. A CONTRATADA obriga-se a:

8.2.1. Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, nos
termos da legislação vigente;

8.2.2. Submeter-se à fiscalização da METROBUS, através do setor
competente que acompanhará a entrega dos produtos, orientando,
fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de
garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;

8.2.3. Cumprir além dos dispositivos legais vigentes no âmbito federal,
estadual e municipal, também as normas da METROBUS;

8.2.4. As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes
pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução do
objeto do presente Termo serão de inteira responsabilidade da
CONTRATADA devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar
pagamentos de impostos, taxas e serviços auxiliares;

8.2.5. Arcar com todos os ónus de tributos, encargos sociais,
transporte e fretes, etc., necessários para a execução do objeto;

8.2.6. Assumir todos os custos pela elaboração de proposta e/ou
apresentação de documentos, amostras e análise de produtos
necessários para a execução do objeto;

8.2.7. Responsabilizar-se pela qualidade e eficiência dos produtos
fornecidos;

8.2.8. Responsabilizar-se integralmente pelos custos de eventual dano
provocado à frota e equipamentos da Metrobus constantes neste
Termo, provocados pelos produtos fornecidos.

09. GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que
prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de
garantia nas contratações de obras, serviços e compras.

9.2. A garantia a que se refere o caput desde artigo não excederá a 5% do
valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições
daquele.

9.3. A garantia acima citada, somente será para aquisições ou serviços, de
valor superior a R$ 30.000,00 ( trinta mil reais).

10. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. A gestão e a fiscalização da aquisição , ficará a cargo da servidora
Lorena Lopes Jaime Perillo, Gestora de Contratos pela portaria n° , e
do servidor Ruancline Benjamim da Silva, Fiscal do Contrato ou quem for
designado pelo titular desta Pasta por instrumento que o substitua,
conforme Artigo 67 da Lei 8666/93.
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11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 Para as sanções administrativas serão levadas em conta a legislação
federal que rege a matéria concernente às licitações e contratos
administrativos.

12. DAS CONDIÇÕES GERAIS

12.1. É expressamente proibida a veiculação de notícia ou publicidade
acerca do contrato, por parte da CONTRATADA, salvo prévia e formal
autorização da CONTRATANTE;

12.2. As notificações/intimações e demais comunicações poderão ser feitas
pela CONTRATANTE através de correio eletrônico ou fax símile, produzindo
os devidos efeitos legais;

12.3. A administração rejeitará, no todo ou em parte, os produtos em
desacordo com o contratado.

13. DA RESCISÃO

13.1 A contratação poderá ser rescindida pela CONTRATANTE,
independentemente de notificação ou interpelação judicial, de acordo com
as hipóteses previstas na Seção V, artigos 77 a 80, da Lei n° 8.666/93,
sem prejuízo das penalidades e sanções previstas neste Termo de
Referência, bom como das medidas legais cabíveis.

Goiânia, 17 de n 016.

. lorcn

Carimbo/

Elaboração do Termo de Referência
2016

Aprovo em de

( N-v ,̂J t̂ó?

Carimbo/Assinatura Gerente solicitante

Carimbo/Assinatura
Diretor da área solicitante

Prwktentt da Com**!*
de



Itens para Cotação

METROBUS
Transporte Coletivo S/A

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pedido de Compra - Rotina - 0305/2016

Cod.: 054118

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS f^ *i
\  t̂ -/ ,-V

Cond. Pag.:
** -O
i-Ía 1 ^sCÍ '

sa
i
2

Produto

10413 GASOLINA COMUM

8557 ÁLCOOL ( comum } - ETANOL

Referência Marca Qíde

30.000

6.250

UN.

LIT

LT

PreçojJniL Preço Total

Preço Total;

3bs~êr\iições (mais detalhes do ; >r x!'..to " • " :jso neceswrio)V

Aos cuidados de

/ Gerência de Suprimentos/ Empresa METROBUS Transporte Colelivo S/A.

_^_^__ ___/ Empresa:

Aguardamos retorno do orçamento com a maior brevidade possível. Cumpre-nos observar que o orçamento deverá:

* Conter os valor (es) unitário (s) e valor (es) global (is) do(s) produto (s);
* Constar pra/o(s) e forma(s) de pagamento;
' Constar telefone(s), endereço e número do CNPJ da empresa;
* Estar em papel timbrado ou conter carimbo da empresa;
* Eslar datado e assinado.

E-Mail:

Dúvidas e retorno,
Fone/fax: (62) 3597-5101

:v // 'O í f.

Desde já, agradecemos a presteza e atenção.

Pagina l de I



A v TO P O S T O A S T R O DA

M U T I R Ã O L T D A

ftv. Wriitfs, R° 2720, QíS. 8S, Lt. 23/26,'
Seior BiiGiío - CEP 74.215-020

G O L A N I A - G O J CARTA PROPOSTA

Empresa: AUTO POSTO ASTRO DA MUTIRÃO LTDA CNPJ: 04081151/0001-72
Endereço: Av. Mutirão, n° 2730 Qd 86, Lt 23/26 - Setor Bueno

À Metrobus Transporte Coletivo S.A

Prezados Senhores,
Apresentamos aos senhores nossa proposta para fornecimento de combustíveis: gasolina
comum e etanoi comum, sendo 30000 litros de gasolina e 6.250 de etanol, para 12
meses, validade de nossa proposta relativamente aos itens abaixo, é de 10 dias corridos.

Lote único - disputa geral:
Item

1

Descrição dos Produtos

Gasolina Comum

Qtd

ÍOOOO

Und

Litro

Preço médio R$
Unitário

4,03
Total R$

Total
120.900.00

2 Álcool Comum (etanol) 6 ?.S<) Litro 2,98
Total R$

18.625,00
139.525,00

1. Declaramos que os preços acima ofertados, incluem todos os custos diretos e
indiretos, encargos tributários e trabalhistas, transporte, dentre outros.

iâniaa>9 de Novembjo de 2016.

vtirão lida



COMERCIAL PP DE
COMBUSTÍVEIS LTDA.

04.239.789/0001

CARTA PROPOSTA

Empresa: COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ:04239789/OOOI-99
Endereço: Av. Castelo Branco, 5478, Bairro Ipiranga - Goiânia-GO
Fone/fax: (62)3295-1497; e-mail: postospucc i @gmai l .com

À Metrobus Transporte Coletivo S.A

Prezados Senhores.
Apresentamos ;tos ^enhores nossa nroposta para fornecimento de combustíveis: gasolina comum e etanol
comum, sendo 30.000 litros de gasoàna e 6.250 de etanoi, paia 12 meses, validade de nossa proposta
relativamente aos iíens abaixo, é de 10 dias corridos.

i . • Illi v i ' : p : i !>;.T,l!

Item Descrição dos Produtos f Qtd

' isqli iC num i 30.000

?. Álcool Conum f.?tancl) ' 6.750

1 id

í. -i '.ro

Litro

Marca

/ Ir

Ale

Prece
Unitário

3,97
Total R$

2.'>7

Total R$

médio R$
Total

119.100,00

18.562,50
137.662,50

Dec íiran -, :,.io os -rcçí-S acima ofenados incluem tctu-í i^ custos diretos e indiretos, encargos
; i > í i r - «i'tbaihiàtas, transporte,'ientre oulros.

Goiânia, 09 de Novembro de 2016.

COMERCIAL P

t-e t 'i '

3. LTD*

80 'A 'd ivioaawoa

L66-1000/68/6EZNU

Av. Castelo Branco n.° 5.478 Qd. 68 Lt. 1,2, 3 - B. Ipiranga - CEP: 74.455-050 • Goiânia/GO - Fone: (62) 3295-1497



HM 782 364/0001-33"!
AUTO POSTO HM LTDA.

Rua Professor Jc:»é Honorato N°. H,

Qd. 20 Lt. 1G-V . Maúâ-CEP 74323-290

IjG Q I A N l A - G O.J

CARTA PROPOSTA

Empresa: AUTO POSTO HM LTDA CNPJ: 01.782.364/0001-33
Endereço: RUA PROFESSOR JOSÉ HONORATO N° 11 VILA MAUA GOIANIA-GO
Fone: (62) 98427-5460

À Metrobus Transporte Coletivo S.A

Prezados Senhores,
Apresentamos aos senhores nossa proposta para fornecimento de combustíveis: gasolina
comum e etanol comum, sendo 30.000 litros de gasolina e 6.250 de etanol, para 12 meses,
validade de nossa proposta relativamente aos itens abaixo, é de 15 dias corridos

Lote único - disputa geral:
Ite
m
1

Descrição dos
Produtos
Gasolina Comum

Qtd

30.000

Und

Litro

Preço médio R$
Unitário
3,99
Total R$

Total
119.700,00

2 Álcool Comum (etanol) 6250 Litro l 2,99
Total R$

18.687,50
138.387,50

1. Declaramos que os preços acima ofertados, incluem todos os custos diretos e
indiretos, encargos tributários e trabalhistas, transporte, dentre outros.

Novembro de 2016.

AU M LTDA



METROBUS
Transporte Coletfvo S/A

Mapa de Cotação

METROBUS TRANSPORTE CO*RvO S/A fl

Pedido de Compra - Rotina: 0305/7.016
Processo: Fornecedor(es) :

Cod: Q54118

ITEM QTDE UN PRODUTO

1081É - AUTO POSTO ASTRO DA MUTIRÃO LTDA
9694 - AUTO POSTO HM LTDA

2362 - POSTO PULCCI
MÉDIA VALOR

1

2

300
00

625
0

LIT

LT

GASOLINA COMUM

ÁLCOOL ( comum ) - ETANOL

Unit
Tot.

Unit.
Tot.

R$4,00
R$119.898,00

R$ 2,98
R$ 18.625,00

Total por Fornecedor:

2362

RS 3,97
RS 119. 100,00

RS 2,97
RS 18.562,50

6,94
137.662,50

9694

RS 3,99
R$119.700,00

RS 2,99
RS 18.687,50

6,98
138.387,50

10816

RS 4,03
RS 120.900,00

RS 2,98
RS 18.625,00

7,01
139.525,00

Média Total das Médias por Itens: 138.523,00

AUTORIZO

Goiânia /. /

AUTORIZO

Goiânia / /

Diretor Financeiro/Administrativo

17/11/20] 6

Presidente

Pagina l de í



C.l. 617/16

De:

Para:

Assunto:

METROBUS
Transporte ColeTivo S/A

Goiânia, 28 de Novembro de 2016.

Gerência de Serviços Gerais

Diretoria de Gestão

Precificação para Aquisição de Combustíveis

Senhor Diretor,

Em atendimento a C.l. N9 591/16 desta Gerência, que trata da

precificação com vistas à contratação de empresa especializada no Fornecimento de

Combustíveis, acostamos ao referido pedido em conformidade, o mapa de cotação para

os itens.

O valor médio global apurado para o lote é R$ 138.523,00 (cento e

trinta e oito mil, quinhentos e vinte e três reais) e o menor valor apurado é R$

137.662,50 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e

cinquenta centavos).

Estamos a disposição para colaborar com o bom prosseguimento do feito.

Atenciosamente,

Lorena Lopes Jaime Peri l lo
Gereníe de ^Serviços Gerais



METROBUS
Transporte Coletivo S/A

Processo: 2016000979

Interessado: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A.

Assunto: Aquisição de Combustíveis para veículos de apoio.

DESPACHO N° 217/2016/DG.

Tendo em vista tudo o que consta dos presentes Autos, em especial a C.l. N°

591/16 da Gerência de Serviços Gerais, encaminhe-se à Presidência para conhecimento e decisão

quanto a viabilidade do prosseguimento do processo informando, à oportunidade, que o valor médio

global apurado foi de R$ 138.523,00 (cento e trinta e oito mil quinhentos e vinte e três reais) e o

menor valor apresentado foi de R$ 137.662,50 (cento e trinta e sete mil seiscentos e sessenta e

dois reais e cinquenta centavos da empresa COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Assim sendo, sugerimos a remessa do Processo à Comissão Permanente de Licitação para

as providências de praxe.

Gabinete da Diretoria de Gestão da Metrobus Transporte Coletivo S/A, em
Goiânia aos 18 dias do mês de novembro de 2016.

RICARDO LUIZ JAYMI
D1RETOR DE GESTÃO

AUTORIZO NA FORMA DA Ltl

Goiânia:'

Marliu Braga Machado
• Presidência
METROBUS

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Rua Patriarca,299 - Vila Regina CEP 74453-610 Goiânia - GO
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Cl 164/2016 Goiânia, 06 de dezembro de 2016
De: Comissão Permanente de Licitação
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer Jurídico

Senhor Assessor,

Encaminhamos c processo de n° 2016000979, referente ao

procedimento lícitatório na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 002/2016, TIPO

MENOR PREÇO (MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO), tendo como objeto a

Contratação empresa especializada para o fornecimento parcelado de

GASOLINA COMUM E ETANOL, em posto de abastecimento próprio, com vista

ao atendimento das necessidades da Metrobus Transporte Coletivo S/A, quanto

aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio da empresa, por

período de 12 (doze) meses, de acordo com as condições e especificações

estabelecidas no edital e seus anexos.

Diante do acima exposto, solicitamos a essa Assessoria a análise

e parecer do Edital e seus anexos.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Olício Lopes Vila Verde
Presidente da CPL

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Patriarca N° 299 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610
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PORTARIA N.° 121 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016

O DiRETOR PRESIDENTE DA METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :

Ari 1° - Constituir a Comissão de Pregão desta Empresa,
composta pelos empregados na função de Pregoeiro ADÃO ANTÓNIO DA SILVA -
CPF 431.485731-53, e como membros da equipe de apoio os Srs. OLICIO LOPES
VILA VERDE - CPF 100.423.421-04, BRÁS ALVES CORDEIRO - CPF
467.468.031-04 e NEWMARY PEREIRA DA PAIXÃO - CPF 816.422.531-20.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data,
ficando revogada a Portaria n° 05V16, de 19 de maio de 2016.

C U M P R A - SE:

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 17 DIAS DO MÊS DE
NOVEMBRO DO ANO DE 2016.

Marlius Braga Machado
Diretor Presidente

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S.A.
Rua Patriarca n° 299 - Vila f egina - Goiânia - Goiás - CEP: 74453-610
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METROBUS
Trai ;porte Cotetivo S/A

EDITAL DE LICITAÇÃO
L

.<*'

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2016

PROCESSO N° 2016000979

TIPO: MENOR PREÇO (MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO)

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E
ETANOL

ABERTURA:

DATA

2& /J Z, 716

HORÁRIO

09:00h

Edital de Pregão F -esencial de n° 002/2016 1/47
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RECIBO DO EDITAL DO PREGO PRESENCIAL N° 002/20

(FAVOR ENVIAR VIA E-MAIL)

Para Editais retirados através dos sites www.metrobus.go.gov.br e
www.comprasnet.go.gov.br o interessado em participar deste Pregão deverá, para
possibilitar comunicações consideradas importantes por parte do Pregoeiro, informar na
Metrobus Transporte Coletivo S/A, pelo e-mail: cpl@metrobus.go.gov.br, os seguintes
dados:

NOME DA LICITANTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

CEP: CIDADE: ESTADO

TELEFONE:

FAX:

E-MAIL:

PESSOA PARA CONTATO;

DATA

(assinatura)

OBS.: Toda informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em Lei.
Faz-se saber que o não envio deste documento preenchido corretamente exime a
administração da obrigação de qualquer eventual informação deste Pregão diretamente ao
Licitante.

Edital de Pregão P-ssencial de n° 002/2016 2/4;
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PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2016

A METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede na rua Patriarca n<> 299, Víla
Regina, Goiânia -- GO, CEP 74453-610, por intermédio de seu Pregoeiro e equipe de Apoio,
designados pela Portaria n° 121 de 17 de novembro de 2016, torna público para conhecimento dos
interessados, que realizará, licitação na modalidade Pregão (Presencial), tipo Menor Preço (maior
percentual de desconto), em sessão pública a partir das 09:00 horas (horário de Brasília-DF) do dia
26/12 /2016, através do s/te www.comprasnet.go.gov.br, destinado AQUISIÇÃO DE GASOLINA
COMUM E ETANOL, EM POSTO DE ABASTECIMENTO PRÓPRIO, COM VISTA AO
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, QUANTO
AOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE APOIO DA EMPRESA, DE
ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS
ANEXOS. A presente licitação será regida pelo Decreto Estadual n. ° 7.468/2011 e n.° 7.466/2011,
Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006, a
Lei n° 17.928, de 27 de dezembro de 2012 e as disposições da Lei Federal n.° 13.303/16 de 30 de
junho de 2016, Lei Federal n.° 8.666, de 23 de junho de 1993, e suas posteriores alterações e pelas
disposições deste Edital e seus Anexos.

Justificativa para realização do Pregão Presencial: Como se sabe, ao
promover pregão presencial a Administtação proporciona aos interessados, na sessão, a
oportunidade de discutir, sanar dúvidas e esclarecer pontos importantes e controversos à licitação e
impossíveis de serem debatidos no curso de jma sessão eletrônica.

No tocante ao objeto licitado, "aquisição de gasolina e Etanol", objetos necessários e indispensáveis
ao cumprimento da missão desenvolvida pela Metrobus.

Os objetos licitados neste processo, quais sejam, gasolina e Etanol, servirão para
abastecimento da frota de apoio, cuja base é a sede administrativa e operacional da Metrobus,
baseado no princípio da economicidade estabeleceu-se que só poderá concorrer aquela empresa que
tem Posto de abastecimento, com a distância máxima de 03 (três) Km. Assim, entre estas e
outras circunstâncias, em realizando esta sessão na forma presencial, terá o Pregoeiro a
oportunidade de permitir e proporcionar os esclarecimentos e questionamentos dos proponentes,
momento em que poderão ser saneadas dúvidas, discutidas divergências, firmados pontos
fundamentais, além de outras questões necessárias à contratação em pauta.

O Edital e seus respectivos anexos se encontram a disposição dos interessados para
consulta e estudo, durante o prazo de divu'gação da Licitação até a abertura da sessão, nos dias
úteis e no horário comercial, no endereço acima citado, ou ainda via internet nos endereços
eletrônícos: www.Metrobus.go.gov.br e www,comprasnet.qo.gov.br.

1. DO OBJETO

1.1- A presente licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo "Menor preço (maior
percentual de desconto)", tem por finalidade a Contratação empresa especializada para o
fornecimento parcelado de GASOLINA COMUM E ETANOL, em posto de abastecimento
próprio, com vista ao atendimento das necessidades da Metrobus Transporte Coletivo S/A,
quanto aos equipamentos e veíc.Jlos que compõem a frota de apoio da empresa, por
período de 12 (doze) meses, de acordo com as condições e especificações estabelecidas
no edital e seus anexos.

1.2- O preço total estimado para contratação é de R$ 138.523,00 (cento e trinta e oito mil ,
quinhentos e vinte e três reais ), preço médio cotado no mercado fornecedor em Goiânia e
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pela Tabela da ANP, peta Gerência de Suprimentos da Metrobus, conforrrfe»,
Cotação Código 054118, sendo esta quantidade estimada para o consumo em 12 (doze)
meses.

Item

01

02

Descrição dos Produtos

Gasolina Comum

Álcool Comum (Etanol)

Qtd

30.000

6.250

Und

Litro

Litro

Preço médio R$

Unitário

4,00

2,98

Total R$

Total

120.000,00

18.625,00

138.625,00

1.3- O licitante vencedor se obrigará a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 05
acréscimos ou supressões no fornecimento do objeto até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato.

2. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME

2.1- Os envelopes contendo os documentos de PROPOSTA e HABILITAÇÃO deverão ser
entregues ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, no Auditório da METROBUS, localizado na Sede
Administrativa desta empresa, no endereço acima referenciado, conforme o seguinte
cronograma:

2.1.1. Dia:2-£?/_i <->/2016 ••• às 09:00 (horário de Brasília) - Credenciamento,
entrega de envelopes e Classificação de Propostas, Fase de Lances.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO TRATAMENTO DIFERENCIADO CONCEDIDO
ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.1- Poderão participar deste Pregão, os interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
legalmente constituídos e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital.

3.2- Para participar, os fornecedores interessados deverão estar estabelecidos no perímetro de
até 03 (três) quilómetros, entre a Sede Administrativa da Metrobus - Rua Patriarca, n°
299, Vila Regina e o posto de abastecimento, ficando o interessado obrigado a preencher
declaração Própria, afirmando ter o posto de abastecimento de conformidade corr a
distância máxima exigida (Anexo IV).

3.3- As Itcitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
suas propostas, sendo que a METROBUS não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente <la condução ou do resultado do processo licitatório.

3.4- Os documentos exigidos deverão jer apresentados em original ou por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou
publicação em órgão da imprensa oficial.

3.5- Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas, apresentar
reclamações ou recursos e assinar as Atas as licitantes credenciadas, oPregoeiro e os
membros da Equipe de Apoio.

3.6- Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou de
sociedade de economia mista a empresa:

3.6.1. Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação.

3.6.2. Cujo administrador ou soes detentor de mais de 5% (cinco por cento) do captai
social seja diretor ou empregado da empresa pública ou de sociedade de economia
mista contratante;

3.6.3. Suspensa pela empresa púolica ou de sociedade de economia mista;
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3.6.4. Declarada inidônea pela U.iião, por Estado, pelo distrito Federal ou pela unidade
federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia
mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

3.6.5. Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidônea;

3.6.6. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidônea;

3.6.7. Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.6.8. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.6.9. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de
vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

3. 6. 10. Aplica-se a vedação prevista no caput:

3.6.10.1. À contratação de próprio empregado ou dirigente, como pessoa física,
bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição
de licitante;

3.6.10.2. A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

3. 6. 10. 2.1. Dirigente de empresa pública ou de sociedade de economia
mista

3. 6. 10. 2. 2. Empregado de empresa pública ou de sociedade de economia
mista cujas atribuições envolvam a atuação na área
responsável pela licitação ou contratação;

3.6.10.2.3.Autor.dade do ente público a que a empresa pública ou
sociedade de economia mista esteja vinculada.

3.6.10.3. Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu
prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa
pública ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou
contratante há menos de 06 (seis) meses.

3.7- Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às
microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, licitantes que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas
no artigo terceiro da referida Lei.

3.8- Conforme estabelecido no Decreto Estadual n° 7.466/2011, será assegurada preferência
de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

3.8.1. Para usufruir dos beneficies estabelecidos no Decreto Estadual n° 7.466/2011, a
licitante que se enquadrai como microempresa ou empresa de pequeno porte,
deverá declarar-se come tal, devendo apresentar certidão que ateste o
enquadramento expedido oela Junta Comercial ou, alternativamente, documento
gerado pela Receita Federal, por intermédio de consulta realizada no sítio
www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, podendo ser confrontado com as
peças contábeis apresentadas ao certame licitatório.

3.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem usufruir dos
benefícios estabelecidos no Decreto Estadual n° 7.466/2011, deverão apresentar,
obrigatoriamente, Declaração de Enquadramento na Lei Complementar n° 123/06
(conforme modelo constante no Anexo VII), assinada por representante
legal, manifestando essa condição. A não apresentação dessa declaração antes da
entrega e abertura dos envelopes implicará o decaimento do direito de reclamar,
posteriormente, esse tratanento diferenciado e favorecido neste certame.
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3.8.3. Será assegurado, como cri'ério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

3.8.3.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) inferiores ao percentual de desconto ofertado.

3.8.3.2. O critério de desempate, preferência de contratação, aqui disposto somente
se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada.

3.8.3.3. A preferência aqu< tratada será concedida da seguinte forma:

I - ocorrendo empate, a microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada melho- classificada poderá apresentar proposta de preço inferior
(menor percentuei de desconto) àquela considerada vencedora do certame,
situação em que fera adjudicado o objeto licitado em seu favor;

II - o direito de preferência previsto no inciso I será exercido, sob pena de
preclusão, após o encerramento da rodada de lances, devendo ser
apresentada nova proposta no prazo máximo de cinco minutos para o item
em situação de empate;

III - no caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que poderá
exercer o direito de preferência previsto no inciso I;

IV - na hipótese aã não contratação da microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparada com base no inciso I, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na
ordem classificató-ia, para o exercício do mesmo direito.

3.8.4. Na hipótese da não-contf atação nos termos previstos no item 3.7.3.3, o objeto
licitado será adjudicado em ;avor da proposta originalmente vencedora do certame.

3.9- Com relação ao Decreto Estadua n° 7.466/11, que tratam do tratamento favorecido,
diferenciado e simplificado as ME e tPP, esclarecemos que não será possível o enquadramento
previsto nos artigos 5° ao 7°, visto que, diante das peculariedades do objeto em questão, este
favorecimento não é vantajoso para> a Administração e pode representar prejuízo ao conjunto
ou complexo do objeto a ser contratado, conforme disposto no art. 8°, II do mesmo Decreto.

4. DO CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006

4.1- No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes, a licitante ou seu
representante legal deverá realizar credenciamento, sendo recomendável sua presença com
15 (quinze) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura da
seguinte forma:

4.1.1. Se por seu titular, diretor, 5Ócio ou gerente, munido de cópia do Estatuto Social ou
Contrato Social ou instrunento que lhe confira poderes expressos para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, devendo identificar-
se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

4.1.2. Se por outra pessoa, devidamente munida por instrumento público ou particular de
procuração (conforme modelo do Anexo V), com poderes para formular ofertas e
lances de preços e praticar ':odos os demais atos pertinentes ao certame em nome da
representada, devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro
documento equivalente.

4.2- Após o credenciamento, todas as lidtantes deverão apresentar perante o Pregoeiro e Equipe
de Apoio, antes da entrega dos envelopes, a Declaração de Habilitação (conforme
modelo do Anexo VI). A ausênci i da Declaração ou recusa em assiná-la, constitui motivo
para a exclusão da licitante do certcme.
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4.3- Somente as licitantes que atenderem aos requisitos dos itens 4.1 e 4.2 participarão do
certame, tendo poderes para formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances
de preços, manifestarem, após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a
intenção de recorrer contra decisões do Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o
valor final decorrente dos lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em
nome da licitante. A licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á
que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos da Pregoeira.

4.4- As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem usufruir dos
benefícios estabelecidos no Decreto Estadual n° 7.466/2011, deverão apresentar,
obrigatoriamente, juntamente com a Declaração de Habilitação, Declaração de
Enquadramento na Lei Complementar n° 123/06 (conforme modelo constante no
Anexo VII), assinada por representante legal, manifestando essa condição. A não
apresentação dessa declaração antes da entrega e abertura dos envelopes implicará o
decaimento do direito de reclanar, posteriormente, esse tratamento diferenciado e
favorecido neste certame. Caso a empresa venha a vencer o certame utilizando-se deste
benefício, esta deverá apresentar certidão que ateste o enquadramento expedido pela
Junta Comercial ou, alternativamente, documento gerado pela Receita Federal, por
intermédio de consulta realizada no sítio www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional,
podendo ser confrontado com as peças contábeis apresentadas ao certame licitatório.

4.5- Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a
participação de outras licitantes. ÍSião será admitida a atuação de um único representante
legal para duas ou mais licitantes.

4.6- Somente após a declaração de encerramento do credenciamento, é que serão
recebidos os envelopes.

4.6.1. Todas as licitantes deverão apresentar no credenciamento, DECLARAÇÃO QUE
POSSUI POSTO DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM DISTÂNCIA DE
ATÉ 03 (TRÊS) KM DA SEDE DA METROBUS (modelo Anexo III),
DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS (modelo Anexo IV)
respectivamente. A ausência da Declaração ou recusa em assiná-la, constitui
motivo para a exclusão da licitante do certame.

4.7- Somente as licitantes que atenderem aos requisitos dos itens 4,1 e 4.2 participarão do
certame, tendo poderes para formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances
de preços, manifestarem, após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a
intenção de recorrer contra decisões do Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o
valor final decorrente dos lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em
nome da licitante.

4.8- O representante da licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que
tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro.

4.9- Declarado encerrado o procedimento de credenciamento dos Fornecedores presentes, não
mais será admitida à participação de outras Proponentes.

4.10-Somente após a declaração de encerramento do credenciamento, é que serão recebidos
os envelopes de proposta e habilitação.

5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

5.1- As licitantes deverão entregar dois envelopes, devidamente fechados, com os seguintes
dizeres na parte externa e frontal:

ENVELOPE 1: "PROPOSTA COMERCIAL"
METROE US TRANSPORTE COLETIVO S/A
PREGÃC PRESENCIAL N° 002/2016
(Razão íocial da licitante e CNPJ)
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ENVELOPE 2: "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2016
(Razão Social da licitante e CNPJ)

5.2- Antes da entrega destes envelopes deverão ser entregues ao Pregoeiro e/ou Equipe de
apoio, na ordem estabelecida no item 4, os documentos para Credenciamento, a
Declaração de Habilitação, conforme modelos constantes dos Anexos V e VI
respectivamente e, se for o caso, a Declaração de Enquadramento na Lei Complementar
n° 123/2006 cujo modelo se encontra no Anexo VII.

5.2.1. PROPOSTA COMERCIAL

NOME DA EMPRESA

Envelope n° 2

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2016 - PROCESSO NO 2016000979

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6. Da Proposta Comercial (envelope n° 1)

6.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada pelo representante legal da licitante e ser
elaborada conforme modelo constante do Anexo III, segundo as exigências do
Termo de Referência, Anexo I, e demais orientações do Edital e seus anexos.

6.1.2. Indicar a razão social da licitante, endereço completo (rua/avenida, número,
bairro, cidade, CEP, UF) telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), mencionando
o Banco, números da conta-corrente e da Agência no qual serão depositados os
pagamentos se a licitante se sagrar vencedora do certame, bem como, a
qualificação do representante da licitante, para fins de assinatura do contrato,
quando for o caso.

6.1.3. A Proposta Comercial deverá ser formulada indicando o percentual de desconto
sobre o preço médio publicado pela ANP, ao Consumidor entre os dias
18/12/2016 à 24/12/2016, para o município de Goiânia na data da
licitação.

6.1.4. Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação. Caso não apresente prazo de validade/ será este o considerado.

6.1.5. Atender às especificações e exigências do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

6.1.6. Ser apresentada utilizandc apenas duas casas decimais após a vírgula. Havendo
discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor
por extenso.

6.2- A licitante deverá preencher a Proposta Comercial, conforme modelo constante do
Anexo III, devendo prever todas as despesas com tributos, abatimentos e/ou descontos,
encargos (sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e de ordem de classe, etc.}, taxas,
custos de transporte da entrega do objeto, enfim, todos os custos diretos e indiretos
necessários ao cumprimento do objeto e demais despesas incidentes.

6.2.1. O critério de julgamento e seleção da proposta mais vantajosa para a METROBUS
será a que oferecer o menor preço/maior percentual desconto;
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6.3- Todas as empresas deverão cotar seus preços com todos os tributos
definição da licitante vencedora, por uma questão de isonomia, tomará como"basê os
preços cotados com todos os tributos e custos inclusos.

6.4- Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos na proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos no preço, não sendo aceitos
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título.

6.5- DEVEM ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇOS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES

6.5.1.1. Declaração indicando a razão social da Proponente, endereço completo
(rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP E UF), telefone, fax e
endereço eletrôn co (e-mail), mencionando o banco, número da agência
e conta-corrente no qual serão depositados os pagamentos se a licitante
se sagrar vencedora do certame.

6.5.1.2. Declaração indicando o representante legal da firma, com poderes para
firmar o contrato junto a Metrobus, especificando: profissão, número da
carteira de identidade e cargo que ocupa dentro da empresa.

6.5.1.3. Declaração de que o fornecimento dos produtos será de acordo com
o descrito e disciplinado no subitem de n° 3.2 do Termo de Referência.

6.5.1.4. Declaração de total conhecimento e concordância com os termos do
Edital e seus Anexos;

6.5.1.5. Declaração de que nos preços propostos estão inclusas todas as
despesas e custos incidentes sobre o objeto da licitação.

6.5.2. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.

6.5.3. Em nenhuma hipótese podará ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao
preço, condições de pag.imento, prazos ou outra condição que importe em
modificação dos termos originais.

6.5.4. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das
propostas implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus
Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação
mencionada no preâmbulo deste Edital.

6.5.5. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este Edital.

7. Da Documentação para Habilitação (envelope n° 2)

7.1- As licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão
apresentar dentro do Envelope 2 a seguinte documentação, sob pena de inabilitação:

7.1.1. Documentação relacionada no Anexo II visando demonstrar a habilitação jurídica,
fiscal e econômico-financeira. A documentação poderá ser substituída pelo
Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pelo Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado - CADFOR da SEGPLAN. Caso o CRC apresente "status
irregular", será assegurado à licitante o direito de apresentar a documentação
atualizada e regular na prc pria sessão. O CRC poderá ser impresso pelo Pregoeiro
para averiguação da conformidade exigida. Caso a licitante não tenha apresentado
o balanço para a consecução do CRC, deverá também apresentá-lo para análise.

7.1.2. DECLARAÇÃO (Anexo VIII), juntamente com as demais documentações,
declarando que atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Art. 7o da
Constituição Federal, em cumprimento ao Inciso XIII do Art. 12 do Decreto
Estadual n° 7.468/2011, atestando que não possuem em seu quadro, funcionários
menores de 18 anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem
como que não possui nenhum funcionário menor de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos.
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7.1.3. DECLARAÇÃO (ANEXO IX) que cumpri todos os requisitos do áflfi^3$ífa' Lei n°
13.303/2016.

7.1.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação cê certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de Io de maio de 1943. (Incluído pela Lei n° 12.440, de
2011).

7.1.5. Nota: Caso o CRC traga informação a respeito da regularidade para com a justiça
do trabalho (CNDT), este será aceito em substituição à apresentação da certidão
exigida nesta alínea.

7.1.6. Apresentar para fins de qualificação técnica, no mínimo 01 (um)
Atestado/Declaração expedido por órgão ou entidade da Administração Pública,
federal, estadual ou municipal, ou ainda empresa privada, comprovando que já
forneceu os produtos com características equivalente ao objeto da presente
licitação.

7.2- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

7.3- Se a documentação de habilitação não atender às exigências deste Edital, o Pregoeiro
considerará a licitante inabilitada, podendo a licitante receber as penalidades cabíveis.

7.4- Microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento ao Artigo 43, § 1° da Lei
Complementar n° 147/2014, que possuam alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização
da documentação, contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.4.1. O tratamento favorecido previsto no item 7.4 somente será concedido se as
microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem no certame toda a
documentação fiscal exigida, mesmo que esta contenha alguma restrição. O
motivo da irregularidade fiscal pendente será registrado pelo Pregoeiro em ata,
com a indicação do documento necessário para comprovar a regularização.

7.4.2. A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na
legislação, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, verificado o atendimento das condições de sua
habilitação, para a assinatura do contrato, ou revogara licitação.

7.5- Os documentos extraídos via INTERNET terão seus dados conferidos pelo pregoeiro e
equipe de apoio perante o s/te correspondente.

7.6- Se no corpo das certidões não contiver prazo de validade, este será considerado como de
60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

7.7- Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da
imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada via cartório competente ou
autenticação pelo Pregoeiro ou Eqt ipe de Apoio.

8. DA SESSÃO DO PREGÃO

8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se a fase de credenciamento, conforme
item 4 deste Edital.

8.2- Estando de posse da relação das licitantes credenciadas o Pregoeiro fará divulgação verbal
dos interessados, solicitando em seguida a Declaração de Habilitação e, se aplicável, a
Declaração de Enquadramento rã Lei Complementar n° 123/06, dando-se início ao
recebimento dos envelopes "Proposta Comercial" e "Documentos de Habilitação".
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análise de sua conformidade com as exigências do Edital e posterior rubrica pelo Pregoeiro
Equipe de Apoio e licitantes credenciadas. É permitido ao Pregoeiro, após a abertura dos
envelopes contendo as proposta;, suspender os trabalhos para fins de análise das
mesmas, oportunidade em que informará aos presentes a data, horário e o local para a
retomada dos trabalhos.

8.4- Uma vez registrada a proposta, não caberá desistência da mesma, salvo por motivo
justo, decorrente de fato superven-ente e aceito pelo Pregoeiro.

8.5- Cumprido o item 8.3, serão desclassificadas as propostas que:

8.5.1. Forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos;

8.5.2. Apresentarem proposta alternativa tendo como opção de preço ou marca, ou
oferta de vantagem baseada na proposta das demais licitantes.

8.5.3. Apresentarem percentual de desconto igual a zero (0%);

8.6- Para fins de classificação das propostas será considerado o percentual de desconto
apresentado;

8.7- O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço/maior percentual
de desconto, e aqueles que tenham valores sucessivos e inferiores em até 10% (dez por
cento), relativamente à de menor preço/maior percentual de desconto, para
participarem dos lances verbais;

8.8- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item 8.7, serão
classificadas as propostas subsequentes que apresentarem o menor preço/maior
percentual desconto, até o máximo de três (3), para que seus autores participem dos
lances verbais, quaisquer que sejam os percentuais oferecidos nas propostas escritas;

8.9- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais
conforme item 8.8, a ordem para esses lances será definida através de sorteio. Às
licitantes proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por meio
de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.

8.10-Os licitantes proclamados classificados, apresentarão seus lances verbais, de forma
sucessiva e distinta, a começar pelo autor da proposta selecionada de menor desconto,
perfazendo o maior preço, seguido dos demais, em ordem crescente, até que não haja
mais lances;

8.11-A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção da última proposta por ele
apresentado, para efeito de ordenação das propostas. Exceção feita ao licitante detentor
do menor preço/maior percentual desconto/ a qual poderá deixar de ofertar lance
enquanto seu preço continuar sendo o menor;

8.12- Não se realizando lances verbais será verificada a conformidade entre a proposta escrita
de menor preço global e o valor autorizado para a contratação, hipótese em que o
Pregoeiro poderá negociar díretamente com a licitante para que seja obtido melhor
preço. .

8.13-Caso não se realize lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço/maior percentual desconto, vier a ser desclassificada, ou ainda inabilitada, o
Pregoeiro restabelecerá a etapa competitiva de lances entre as licitantes, obedecendo aos
critérios dos itens 8.7 e 8.8 acima.

8.14-Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do Edital e
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado e com o valor autorizado
para a contratação, poderá ela ser aceita, hipótese que o Pregoeiro negociará diretamente
com a licitante visando obter melhor valor.
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8.14.1.Declarado o encerramento da etapa competitiva, o Pregoeiro éfxafriiitírá a
aceitabilidade da primeira oferta classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.

8.14.2.Concluída a etapa classifícatória das propostas e dos lances verbais e sendo
aceitável a proposta de menor preço/maior percentual desconto, o Pregoeiro
dará início à fase de habilitação com a abertura do envelope contendo a
documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas condições de
habilitação

8.15-Encerrada a fase de lances, em caso de ocorrência de participação de licitante que
detenha a condição de microemp-esa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei
Complementar n° 123/06, será averiguado se houve empate, nos termos do item 3.8
entendendo-se por empate aque a situação em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores ao menor preço global ofertado pela proposta mais bem classificada. Nesse
caso será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

8.16-A preferência aqui tratada será concedida da seguinte forma:

I - ocorrendo empate, a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada melhor
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do
certame, situação em que será adjudicado o objeto licitado em seu favor;

II - o direito de preferência previsto no inciso I será exercido, sob pena de preclusão,
após o encerramento da rodada de lances, devendo ser apresentada nova proposta no
prazo máximo de cinco minutos pêra o item em situação de empate;

III - no caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto no
inciso I;

IV - na hipótese da não contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada com base no inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem em situação de empate, na ordem classifícatória, para o exercício do mesmo
direito.

8.17-Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 8.15 e 8.16, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente detentora da melhor oferta.

8.18-O disposto nos itens 8.15 e 8.16 somente se aplicarão quando a melhor oferta (após a
fase de lances) não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

8.19- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente
pelo critério de menor preço por loce.

8.20-O Pregoeiro, sempre que julgar necessário poderá negociar diretamente com a licitante
para obtenção de melhor preço.

8.21-O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela
primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo
motivadamente a respeito.

8.22- Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da
licitante que a tiver formulado.

8.23-Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a licitante
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pelo Pregoeiro, condicionada a
adjudicação à apreciação dos recursos que por ventura sejam impetrados nos termos do
item 10 deste Edital.

8.24-Se a oferta não for aceita ou a li;itante desatender às exigências habilitatórias, salvo a
situação prevista no item 7.4, o Pregoeiro deverá restabelecer a etapa competitiva de
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lances entre os licitantes, cabenco à mesma estabelecer o início do procedimento de
encerramento da nova etapa de lances.

8.25-Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, licitantes credenciados
presentes e membros da Equipe de Apoio. Os envelopes das demais licitantes ficarão de
posse da Administração que os devolverá após atendimento do objeto licitado ou os
incinerará caso não sejam retirados no prazo fixado pelo Pregoeiro.

8.26- A licitante vencedora, no prazo de l (um) dia útil, deverá apresentar nova
Proposta contendo os valores obtidos através da negociação efetuada na fase de
lances verbais, que serão considerados na homologação e Contrato.

8.27- Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá publicar novo aviso
de pregão e estabelecer outra data, para o recebimento de novas propostas.

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

9.1- No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita,
estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertar o menor
Preço/Maior percentual de desconto sobre o preço médio publicado pela ANP, ao
Consumidor, entre os dias /\/ J ^72016 à '/^Lí l Á d-/2016. para o
município de Goiânia na data da licitação, após a fase de lances e for devidamente
habilitada.

9.2- O critério de julgamento é baseado no menor preço/maior percentual desconto.

9.3- O resultado final será disponibilizado nos s/tes www.comprasnet.go.gov.br e
www.metrobus.go.gov.br para conhecimento dos interessados.

9.4- Havendo empate, respeitado o disposto nos itens 8.15 e 8.16 acima, no caso de todas
licitantes desistirem da fase de lances e se negarem a negociar com a Pregoeira, serão
utilizados para fins de desempate os seguintes critérios:

1°) o disposto no § 2° do Art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93;

2°) sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

10. DOS RECURSOS

10.1- Declarada a vencedora, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar,
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, com o registro da síntese de
suas razões em ata.

10.2-A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito
que a licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.

10.3-A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito
de recurso.

10.4-À licitante que manifestar intenção de interpor recurso será concedido o prazo de 03 (três)
dias para apresentação das razoes do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas a apresentar contrarrazõ<:s, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início
no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo da recorrente.

10.5- Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.

10.6- O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade competente para
apreciá-los serão realizados pelo Pregoeiro no prazo de até 3 (três) dias úteis, podendo este
prazo ser dilatado até o dobro, por motivo justo. O encaminhamento à autoridade superior se
dará apenas se o Pregoeiro, justificadamente, não reformar sua decisão. A autoridade
competente terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para decidir o recurso, podendo este prazo
ser dilatado, por motivo justo, devidamente comprovado.

10.7- O acolhimento do recurso pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente importará a
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
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10.8- A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento às i
através de comunicação por escrito via fax ou e-mail.

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1-Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto à licitante vencedora.
Decididos os recursos, a autoridade superior fará a adjudicação do objeto da licitação.

11.2-A homologação da presente licitação compete ao Diretor-Presidente da Metrobus Transporte
Coletivo S/A.

11.3-Após a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro, o Diretor-Presidente da Metrobus
Transporte Coletivo S/A efetivará juízo de conveniência acerca do procedimento licitatório,
podendo homologar o certame, ou se for o caso, mediante decisão fundamentada poderá
revogar a licitação.

11.4-Caso o adjudicatário não comprove manutenção das condições de habilitação no ato da
assinatura do contrato, a METROBUS convocará os licitantes remanescentes, obedecida a
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao valor, podendo também neste caso revogar
o certame licitatório.

12. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

12.1- Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar
o ato convocatório em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da
sessão pública do pregão.

12.2- Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

12.3-Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a
administração procederá à sua retificação e republicação com devolução dos prazos.

12.4-Os pedidos de impugnação ou esclarecimentos ao Edital deverão ser entregues por escrito
e assinados, ao Pregoeiro, na sala da Comissão Permanente de Licitações, no seguinte
endereço: Rua Patriarca n° 299, V Ia Regina, Goiânia-GO.

12.5- Não serão conhecidos os pedidos de impugnação ou providências ao Edital encaminhado
por FAX, e-mail ou qualquer outro meio que não o do item anterior.

13. DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO
13.1-Expedida a Ordem de Fornecimento a CONTRATADA providenciará a entrega do objeto

contratado e protocolizará a Nota Fiscal Fatura correspondente na Metrobus, que deverá
ser minuciosamente atestada, conferida e recebida pelo(a) Gestor(a) do Contrato.

13.2- O Valor a ser considerado para pagamento será a média dos preços verificada por meio da
tabela semanal divulgada no sítio da ANP - Agência Nacional do Petróleo, com a incidência
do percentual de desconto apresentado na proposta, ou;

13.2.1. O valor apresentado na bomba no momento do abastecimento.

13.2.2.Para aplicação do valor dê nota do abastecimento, será verificado qual é o mais
benéfico para a CONTRATANTE. Para tanto, será necessário a anotação em campo
próprio: (1) o valor exibidc na bomba no momento do abastecimento; (2) o valor
da média semanal da ANP.

13.3-0 pagamento à CONTRATADA será realizado semanalmente, contados do recebimento
definitivo do objeto, com a apresentação da documentação pertinente e da respectiva
Nota Fiscal, que deverá ser Eletrôrica (NF-e), atestada pelo Fiscal do Contrato.

13.4- O pagamento será exclusivamente realizado através de crédito em conta-corrente
bancária (DOC, TED, Depósitoj, indicada pela CONTRATADA e de sua inteira
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responsabilidade os dados fornecidos, devidamente satisfeitas as condições

13.5-A Nota Fiscal Eletrônica deverá especificar, de forma pormenorizada, todas as
características do produto (marca quantidade, dimensões etc.) e consignar os números
do(aj:.

13.5.1. Processo Adrninistratiyo que abrange a relação contratual;

13.5.2. Contrato Administrativo;

13.5.3. Procedimento iisitstQ£:Íoj_

13.5A.Qn^injí&^JIíS£íni&t2ÈQ-l^SÍ2S£fíy3., além de estar acompanhada de:

13.5.4.1. Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela CONTRATANTE,
relativamente aos objetos entregues;

13.5.4.2. Certidões Negativas atualizadas de Tributos Municipais, Estaduais e
Federais (INSS, FGTS, Trabalhista etc.).

13.6-A regularidade fiscal da CONTRATADA poderá ser substituída por Certificado de Registro
Cadastral, em situação "REGULAR", perante o Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado - CADFOR, administrado pela Secretaria da Fazenda de Goiás, verificada a
compatibilidade da atividade da empresa e o objeto adjudicado/licitado.

13.7- A Nota Fiscal que apresentar incoí reção no seu preenchimento ou deixar de apresentar os
documentos solicitados nos itení 13.4 e 13.5 será devolvida à CONTRATADA e seu
pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis, após a data de sua última apresentação
válida, sem prejuízo do prazo de pagamento estipulado em conformidade ao item 13.2.

13.8-A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo
com o disposto no Contrato, Edital, Termo de Referência e seus Anexos. Se após o
recebimento provisório constatar que o fornecimento foi executado em desacordo com o
especificado, com defeito ou incompleto, será notificada a CONTRATADA, interrompendo-
se os prazos de recebimento, e ficando suspenso o pagamento até que seja sanada a
situação.

13.9- Em eventual atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha a ele dado causa
haverá compensação financeira, ern seu favor, pelo índice IPCA, pró rata die.

13.10-Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá
apresentar, juntamente com a fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção
na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

13.11-Os créditos da execução contratual de titularidade da CONTRATADA são inegociáveis.

13.12-Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
- CNPJ - da Metrobus Transporte Coletivo S/A. É 02.392.459/0001-03.

14. DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS

14.l-A Metrobus Transporte Coletivo S/A, uma sociedade de economia mista, não conta com
qualquer recurso orçamentário do Estado, razão pela qual todas as despesas são
suportadas com receitas próprias, através da Conta contábil de receitas n° 4.1.101.

15. DAS PENALIDADES

15.1-Constituem ilícitos administrativos., sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além das
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práticas previstas nos arts. 82, 83 e 84 da Lei Federal 13.303/16; arts. 81, 86, 87Te 8Í
Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, as vedações contidas no art. 7° da Lei
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei Estadual n° 17.928, de 27 de
dezembro de 2012, ou em dispositivos de normas que vierem a substituí-los.

15.2-A CONTRATADA que incorra nas faltas referidas nesta cláusula aplicam-se, segundo a
natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções
previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93; arts. 82, 83 e 84 da Lei Federal
13.303/16; art. 7° da Lei Federal n° 10.520/02; e Lei Estadual n° 17.928/12.

15.3-Nas hipóteses previstas no item 15.1, o interessado poderá apresentar sua defesa no
prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a produção de
todas as provas admitidas em dire to, por iniciativa e a expensas daquele que as indicou.

15.4-Quando necessárias, as provas serão produzidas em audiência previamente designada
para este fim.

15.5-A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado no cumprimento do ajuste, sem
prejuízo das demais sanções previstas nesta Cláusula, sujeitará a CONTRATADA à multa,
conforme infrações cometidas e graus constantes nas tabelas l e 2, abaixo. O valor
mensal do Contrato será apurado dividindo-se o valor global por 12, equivalente ao
número de meses do ano, independentemente se iniciadas ou não as Ordens de
Fornecimento no Contrato.

Tabela 1:

GRAU

01

02

03

04

05

06

CORRESPONDÊNCIA
2 o/

4 °/

6 °/

7°/

8 °t

10 <

3 sobre o valor mensal do contrato

Q sobre o valor mensal do contrato
a sobre o valor mensal do contrato

o sobre o valor mensal do contrato

o sobre o valor mensal do contrato
/o sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2:

ITEM

01

02

03

04

05

06

07

INFRAÇÃO (DESCRIÇÃO)

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e de seus
Anexos, não previstos nesta tabela de multas, por ocorrência.

Recusar-se a executar serviço ou fornecer produtos mediante as orientações da
CONTRATANTE, por ocorrência.

Deixar de manter o quantitativo de profissionais alocados na execução dos
serviços, por ocorrência.

Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não
atenda às necessidades, por funcionário.

Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato o coordenador,
conforme previsto no Edital, por ocorrência.

Deixar de manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE, por ocorrência.

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e seus
Anexos, não previstos nesta tabela de multa, em reincidência formalmente
notificada, por ocorrência.

GRAU

1

2

2

2

2

2

2
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D*

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1
19

Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido
em lei ou convenção, aos seus emprenados e de não impor penalidades àqueles
que se negarem a usá-los, por ocorrência.

Permitir a presença de empregado sem crachá ou uniforme, com traje sujo,
manchado ou mau apresentado, por ocorrência.

Deixar de zelar pelas instalações utilizadas da CONTRATANTE, por ocorrência.

Entregar o objeto licitado ou prestar serviços de forma parcial ou fracionado, ou
ensejar o seu retardamento, por ocorrência.

Deixar de empregar, na execução dos serviços, pessoal legalmente contratado
nos termos da legislação vigente, por ocorrência.

Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados ou
fornecer produtos defeituosos ou viciados, por empregado ou entrega.

Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE, por ocorrência.

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços ou fornecimentos contratuais, por atendimento.

Deixar de efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais,
bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à
execução do contrato, por ocorrência.

Permitir situação que crie a possibilidade de causar agressões ou ofensas verbais,
vias de fato, dano físico, lesão corporal ou consequências letais.

Comportar-se de modo inidôneo ou apresentar documentação falsa, adulterada
ou que não represente a verdade dos fatos, exigida para o Certame ou durante a
execução contratual.

Fraudar a execução do contrato, poi qualquer maneira (marca, quantitativo,
espécie, qualidade etc.)

2 \

3

3

3

3

4

5

5

6

6

6

15.6- CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou
Nota Fiscal, no caso de descumpr mento total da obrigação, bem como nas hipóteses de
recusar-se à celebração do contrato dentro de 05 (cinco) dias de sua convocação, ou de
prestar a garantia contratual, nos prazos estipulados no presente Instrumento.

15.7-As multas previstas no item 15.5, poderão ser aplicadas isoladas ou conjuntamente com
outras sanções, a depender do grau de infração cometida pela CONTRATADA, sem
prejuízo de:

a) advertência;

b) rescisão contratual (art. 78, Lei 8.666/93);

c) cobrança de lucros cessantes e/ou danos emergentes, por ela causados, a ser
apurados pela CONTRATANTE;

d) Declaração de Inidoneidade, suspensão de licitar, impedimento de contratar com a
Administração Pública Direta e Ind reta de Goiás, e descredenciamento do Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado de Goiás - CADFOR, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando
ressarcida a CONTRATANTE dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
respectiva sanção.

15.8-A multa, aplicada após regular processo administrativo, será deduzida dos valores
eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou ainda poderá, em qualquer caso, ser paga
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espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da intimação
da decisão ou cobrada judicialmente.

15.9-A(s) multa(s) a ser(em) aplicada(s) não ímpede(m) que a CONTRATANTE rescinda
unilateraimente o contrato e aplique as demais sanções previstas em Lei.

15.10-Com fulcro no art. 81, da Lei Estadual 17.928/12, a suspensão de participação em
licitação e o impedimento de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta do
Estado de Goiás, deverão ser graduados pelos seguintes prazos:

1-6 (seis) meses, nos casos de:

a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que
o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela
CONTRATANTE;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

II - 12 (doze) meses, no caso de retardamento (motivado da execução de obra, de
serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou
danificada;

b) paralisação de fornecimento sem justa fundamentação e prévia comunicação à
CONTRATANTE;

c) praticar ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da
Administração Estadual;

d) sofrer condenação definitiva por prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento
de tributo.

15.11-Não será aplicada multa se, justiíicado e comprovado, o atraso na execução do contrato
resultar de caso fortuito ou de força maior.

15.12-Na rescisão do contrato com base nos incisos XII a XVII do art. 78, da Lei n° 8.666/93,
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução
do contrato até a data da rescisão.

16. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

16.1- Durante a vigência do contrato sua Gestão e/ou Fiscalização, em atenção ao art. 40, VII
da Lei Federal 13.303/16. c/c 51 da Lei Estadual 17.928/12, terá sua execução
acompanhada pela servidora Lorena Jaime Perillo, como gestora do contrato, e do
servidor Ruancline Benjamin da Siiva, como fiscal do contrato ou quem for designado pelo
titular desta pasta por instrumento que o substitua.

16.2- O fiscal do contrato anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados, conforme detarmina o parágrafo 1° do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

16.3- Cabe à Contratada atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes
ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ónus para a Metrobus, não
implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e,
na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e
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prepostos.
16.4-As decisões e providências que ultrapassem a competência dos representantes da

contatante deverão ser solicitadas, por escrito, a seus superiores, em tempo hábil para
adoção das medidas cabíveis, conforme preceitua o parágrafo 2° do art. 67 da Lei n°
8.666/93.

16.5-A conferência da quantidade e q-jalidade dos serviços prestados deverão ser feitas na
presença de representantes da Contratada e da Contratante, na ocasião da entrega se a
contratada não puder participar ca conferência, assumirá como verdadeira e, portanto,
inquestionável a apuração feira pé a Contratante.

17. DA GARANTIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

17.1- Para o fiel e perfeito cumprimento das obrigações ora ajustadas deverá a CONTRATADA,
dentro de 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato, apresentar à CONTRATANTE
quaisquer das garantias abaixo discriminadas (art. 70, §1°, Lei 13.303/16), no valor
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total da relação negociai, cuja validade
coincidirá com a vigência contratual, prorrogada ou não, quais sejam:

a) Caução em dinheiro, a ser depositada na tesouraria da CONTRATANTE;

b) Fiança bancária, nos termos estipulados pela CONTRATANTE, em estabelecimento
bancário de sua confiança e indicarão;

c) Seguro garantia junto à entidade autorizada pelo IRB - Institutos de Resseguros do
Brasil, mediante entrega de apólice, em nome da CONTRATANTE.

17.2-A garantia de que trata esta cláusula terá validade desde sua oferta até o fim da relação
jurídica ora entabulada.

17.3- Na hipótese de alteração do valor contratual ou no caso de execução da garantia, deverá a
CONTRATADA apresentar garantia complementar, no prazo de 10 (dez) dias corridos,
contados da assinatura do respectivo Aditivo Contratual, no primeiro caso, ou da
Notificação pela CONTRATANTE, no segundo, de modo que seja mantida a
proporcionalidade de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato (art. 70, §2°, Lei
13.303/16).

17.4- Caso ocorra o vencimento da garantia antes do encerramento do Contrato a CONTRATADA
deverá providenciar, às suas expeisas, a respectiva renovação, sob pena de bloqueio dos
pagamentos devidos.

17.5-A recusa injustificada da CONTRATADA em prestar a garantia contratual por mais de 30
dias, além da sujeição às penalidades legais e contratuais, desclassifica-a e assegura a
convocação da segunda colocada, e assim por diante, para celebrar o contrato em seu
lugar.

17.6- A CONTRATANTE poderá deduzi,' da garantia multas e penalidades previstas neste
Contrato e seus Aditivos, bem como o valor dos prejuízos que lhe forem causados.

17.7- Ocorrendo a ruptura contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, a garantia de
cumprimento do contrato, prevista nesta Cláusula, será repassada e/ou executado à
CONTRATANTE.

17.8- Nenhum pagamento será feito à CDNTRATADA até que seja aceita, pela CONTRATANTE, a
garantia que trata o "caput" desta Cláusula.

17.9-Na apresentação de fiança bane iria, a Carta de Fiança deverá vir acompanhada de
renúncia expressa da instituição hancária fiadora aos benefícios do art. 827, do Código
Civil Brasileiro.
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17.10- O descumprimento dos prazos estabelecidos nesta Cláusula enseja imposição 'de multa
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da garantia ou de sua diferença, nos casos
de complementação.

17.11-A garantia de que trata esta Cláusula será devolvida à CONTRATADA após o término da
relação negociai, mediante solicitação expressa e por escrito da CONTRATADA, em até 30
(trinta) dias, desde que não haja multas ou débitos próprios, hipótese em que se aplicará
o disposto no item 16.6.

18. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

18.1- Homologada a licitação, a licitante vencedora será convocada para, no prazo de 10 (dez)
dias a partir da notificação, assinar o contrato (ANEXO X), podendo este prazo ser
prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra motivo justificado.

18.2-A recusa injustificada da adjudicatária, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-a às penalidades previstas em lei, exceção feita às licitantes que se
negarem a aceitar a contratação, fora da validade de suas propostas.

18.3- O prazo de vigência do contrato, quando for o caso, será de 12 (doze) meses contados a
partir de sua assinatura, e eficácia a partir da publicação no Diário Oficial do Estado

18-4-A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o
que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

18.5- As exigências do fornecimento, as quantidades, os prazos, bem como as demais condições
constam no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

18.6- Caberá à CONTRATANTE indicar o gestor do contrato, que deverá observar as disposições
do Art. 40, VII da Lei 13.303/16.

18.7- Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as
condições de habilitação.

18.7.1.Se o licitante vencedor nãc celebrar o contrato ou não apresentar situação regular,
é facultado à Administraçfío examinar e verificar a aceitabilidade das propostas
subsequentes, na ordem de classificação, procedendo à contratação, sem prejuízo
da aplicação das sanções previstas neste edital.

18.8- Quando da contratação com autor de proposta subsequente àquela melhor classificada,
deverá a Administração negociar o valor, procurando aproximá-lo daquele ofertado
inicialmente.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.l-O edital poderá ser retirado através do site www.metrobus.go.gov.br, e/ou no sistema
www.comprasnet.go.gov.br ou d retamente com o Pregoeiro e Equipe de Apoio no
seguinte endereço: Rua Patriarca r ° 299, Vila Regina, Goiânia-GO.

19.2- É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada H esclarecer ou complementar a instrução do processo e
a aferição do ofertado, bem co.no solicitar a Órgãos competentes a elaboração de
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

19.3- Fica assegurado à Metrobus mediante justificativa motivada o direito de, a qualquer tempo
e no interesse da Administração, anular a presente licitação ou revogar no todo ou em
parte.

19.4- Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

19.5- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos,
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desde que não haja comunicação co Pregoeiro em contrário.

19.6-Na contagem dos prazos estabele:idos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia'do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Metrobus.

19.7- O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da
Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da
sua proposta.

19.7.1.Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete
irregularidade no procedimento, em termos de processualização, bem como, não
importem em vantagem a um ou mais Licitantes em detrimento dos demais.

19.8- As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato ou instrumento equivalente.

19.9-A Administração poderá, até a assinatura do contrato ou outro documento equivalente,
inabilitar licitante, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de
fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a
habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal
da Licitante. Neste caso, o Pregoe-ro convocará os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a Proponente
melhor classificada e posterior abertura do seu envelope "Documentos de Habilitação",
sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão, podendo
apresentar o(s) documento(s) que vencer(em) seu prazo de validade após o julgamento
da licitação.

19.10-Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no
endereço citado no preâmbulo ou pelo telefone (Oxx62) 3230 - 7531 ou 3230-7532, das
OShOOmin às 12hOOmin e das!4hOOmin às 17hOOmin ou ainda por ema/l:
cpi@metrobus.go.gov.br.

19.11-Após a apresentação da propo.sta não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente í aceito pelo Pregoeiro.

19.12-A autoridade competente para d< .-terminar a contratação poderá revogar a licitação em
face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado, conforme determinação do Art. 18 do Decreto Estadual n° 7.468/2011.

19.13-As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.14-A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições da licitação, os acréscimos ou
supressões, nos termos do § 1° de art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.

19.15- Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no Edital e a descrição do
objeto constante nos sites wvw.comprasnet.go.gov.br e www.metrobus.go.gov.br,
prevalecerá, sempre, a descrição c este Edital.

19.16-É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo pelos sites
www.comprasnet.go.gov.br e wwv .metrobus.go.gov.br até a data da realização da sessão
pública de abertura dos envelopes Proposta Comercial" e "Documentos de Habilitação".

19.17-Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o de
Goiânia - Estado de Goiás, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

20. DOS ANEXOS

20.1- São partes Integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
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20.1.1.Anexo I - Termo de Referência;

20.1.2.Anexo II - Relação de documentos que deverão ser substituídos pela
apresentação (.Io Certificado de Registro Cadastral - CRC;

20.1.3.Anexo III - Carta Proposta - Modelo;

20.1.4. Anexo IV - Declaração que possui posto de Distribuição de Combustível em
distância de acé 03 (três) Km da sede da Metrobus;

20.1.5.Anexo V - Modelo de Carta de Credenciamento;

20.1.6.Anexo VI - Modelo de Declaração de Habilitação

20.1.7.Anexo VII - Modelo de Declaração de Enquadramento na Lei Complementar n.o
123/06 e Decreto Estadual n.° 7.466/2011

20.1.8. Anexo VIII - Modelo de Declaração que não emprega menor para licitar com o
Poder Público.

20.1.9.Anexo IX - Modelo de Declaração de Enquadramento aos requisitos do Art. 38
da Lei N° 13.303/2016

20.1.10.Anexo X - Minuta do Contrato;

Goiânia, _ _ de de 2016.

Marlius Braga Machado
Diretor-Presidente

Edital de Pregão P -esencial de n° 002/2016 22/47



METROBUS /
Trai í.porte Coletivo S/A -Jf

'/ /y

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE APOIO
GASOLINA E ETANOL

1. DO OBJETO

i.l- O presente Termo de Referência tem por objetivo definir os conjuntos de elementos

que norteiam a contratação de empresa especializada para o fornecimento de

gasolina comum e etanol comum; em posto de abastecimento próprio, com vista ao

atendimento das necessidades da Metrobus Transporte Coletivo S/A, quanto aos

equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio da empresa.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1- Esta aquisição visa atender aos equipamentos, veículos e motos que compõem a

frota de apoio movida a gasolina e álcool, necessários ao desenvolvimento regular

das atividades desempenhadas pela Metrobus Transporte Coletivo S/A, visando

suprir a demanda por um período de 12 (doze) meses.

3. ESTIMATIVA DE CUSTO

3.1. O valor menor estimado foi de R$ 137.662,50 (cento e trinta e sete mil,

seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e o valor médio estimado

foi de R$ 138.523,00 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e três reais),

definidos por pesquisa de preços no mercado local.

3.2. DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E QUANTIDADE PARA O CONSUMO

EM 12 MESES

ITEM

01

02

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

GASOLINA COMUM

ETANOL COMUM

QUANTIDADE

30.000

6.250

UNIDADE

LITRO

LITRO
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RELAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA APLICAÇÃO:

ORD

01

02

03

04

05

06

07

LOTAÇÃO

GER.SERVIÇOS
GERAIS

DIR.
ADM/FINANCEIRA

GER.SERVIÇOS
GERAIS

ASS.DIR.OPERACIONA
L

GER.DE TRÁFEGO

GER.SERVIÇOS
GERAIS

PRESIDÊNCIA

VEÍCULO

FIAT-UNO

POLO

POLO

POLO

GOL

GOL

COROLLA

PLACA

NFM-4717

OGH-3565

NWG-6159

NLF-3062

NWC-4447

NWC-4567

ONT-1554

ANO

2004

2009

2011

2011

2011

2011

2014

MODELO

2004

2009

2011

2011

2011

2011

2014

AO

aços
IS

aços
IS

3LATAF.

'iços
IS

VEÍCULO/MOTO

MOTO CG- 125

MOTO 'G- 150

MOTO CG- 150

MOTO CG- 150

PLACA

KEK-2594

NLJ-5656

PQM-9057

PQM-8957

ANO

2001

2010

2015

2015

MODELO

2001

2010

2015

2015

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO:

ORD

01

LOTAÇÃO EQUIPAMENTOS

02

GER. SERVIÇOS GERAIS

GER. SERVIÇOS GERAIS

APA RADOR DE GRAMA

MOTO-SERRA

QUANTIDADE

04

(II

4. DA ENTREGA/FORNECIMENTO:

4.1. A Contratada deverá fornecer à Contratante, sempre que solicitada, 01 (um)
bloco de requisição de serviços, com duas vias (50x2), numerado, para emissão
dos pedidos pela área competente.
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4.2. Do Fornecimento:

4.2.1. Os produtos discriminados no quadro do item 3.2
fornecidos de forma parcelada, conforme a necessidade da Contratante, no
Posto de atendimento da Contratada, mediante autorização formal, por meio
de preenchimento do formulário "Requisição", devidamente assinado e datado
pela Gerente de Serviços Gerais ou por funcionário por ela autorizado.

4.3, As quantidades estimadas dos produtos, foram fixadas com base no
quantitativo da frota atual, confirmadas pela Gerência de Serviços Gerais em seu
pedido.

5. DA DISTÂNCIA MÁXIMA DO POSTO DE ABASTECIMENTO:

5.1. Diante dos gastos embutidos no deslocamento dos veículos da empresa até
o posto de abastecimento, a distância desses postos deve ser tal, que não
importe em prejuízos à Metrobjs. Assim, seria incongruência buscar menor preço
em um posto de abastecimento distante da Sede Administrativa da Metrobus, o
que geraria um contra senso do que busca a licitação, um menor custo real do
produto.

5.2. Nesta vertente, fica estabelecida a distância máxima de 03 (três)
quilómetros o percurso entre a Sede Administrativa da Metrobus - Rua Patriarca,
n. 299, Vila Regina e o posto de abastecimento, ficando o interessado obrigado a
preencher declaração própria, afirmando ter o posto de abastecimento de
conformidade com a distância máxima exigida.

5.3. As empresas que não tiverem postos de abastecimentos dentro do
parâmetro estabelecido, qual seja, numa distância máxima (raio) de 03 (três)
quilómetros, ficam automaticanente desclassificadas.

5.4. O estabelecimento da distância máxima está respaldado nos princípios legais
da economicidade, da racionali Jade e da razoabilidade.

6. DA QUALIDADE DOS PRODUTOS

6.1. Ressalvada a competência da Agência Nacional de Petróleo, poderá ser
objeto de pedido de análise técnica laboratorial, no caso de dúvida quanto à
qualidade do combustível fornecido. Nessa situação, o pagamento ficará
condicionado à aferição e comprovação necessária.

7. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

7.1. O Valor a ser considerado para o objeto, será:

7.1.1. A média dos preços verificadí por meio da tabela semanal divulgada no sítio da
ANP - Agência Nacional do Petróleo, com a incidência do percentual de desconto
apresentado na proposta, ou;

7.1.2. O valor apresentado na bomba no momento do abastecimento.

1.1- Para aplicação do valor Já nota do abastecimento, será verificado qual é o
mais benéfico para a CONTRATANTE. Para tanto, será necessário a
anotação em campo próprio: (1) o valor exibido na bomba no momento
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do abastecimento; (2) o valor da média semanal da ANP:

1.2- O pagamento à CONTRATADA será feito semanalmente, após a entrega da
Nota Fiscal na Gerênc.a de Serviços Gerais, emissora da Ordem de
Fornecimento, para conferência e aceite;

7.4. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda
Nacional, Estadual e Municipal a Previdência Social, Trabalhista e junto ao FGTS;

7.5. A nota fiscal deverá ser eletrôiiica, e conter o número do processo, a marca do
produto, bem como o número da ordem do fornecimento, a ser emitida de acordo com
as normas vigentes;

7.6. Devem acompanhar a Nota Fiscal os seguintes documentos fornecidos pela
CONTRATADA:

7.6.1. Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela Gerência de
Suprimentos, relativamente aos objetos entregues;

7.6.2. Certidões Negativas de: Tributos Municipais, Estaduais, do INSS e do
FGTS, devidamente atualizadas.

7.7. A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de
apresentar os documentos solicitados no item anterior, será devolvida à
CONTRATADA, e seu pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis após a data
de sua última apresentação válida sem prejuízo do prazo estabelecido no item 8.3.
deste Termo.

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

8.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

8.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto através da Gerência de
Serviços Gerais, na forma prevista pela Lei 8.666/93;

8.1.2. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre
irregularidades observadas na execução do objeto;

8.1.3. Disponibilizar todas as informações necessárias para a correia execução
do objeto;

8.1.4. Cumprir com obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8.666/93
e demais legislações pertinentes.

8.2. A CONTRATADA obriga-se a:

8.2.1. Responsabilízar-se integralmente pela execução do objeto, nos termos
da legislação vigente;

8.2.2. Submeter-se à fiscalização da METROBUS, através do setor competente
que acompanhará a entrega dos produtos, orientando, fiscalizando e intervindo
ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento
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das condições pactuadas;

8.2.3. Cumprir além dos dispositivos legais vigentes no âmbito
estadual e municipal, também as normas da METROBUS;

8.2.4. As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo
descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto do
presente Termo serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA devendo, se
for o caso, obter licenças, providenciar pagamentos de impostos, taxas e
serviços auxiliares;

8.2.5. Arcar com todos os ónus de tributos, encargos sociais, transporte e
fretes, etc., necessários para a execução do objeto;

8.2.6. Assumir todos os custos pela elaboração de proposta e/ou apresentação
de documentos, amostras e análise de produtos necessários para a execução
do objeto;

8.2.7. Responsabilizar-se pela qualidade e eficiência dos produtos fornecidos;

1.1.1. Responsabiíizar-se integralmente pelos custos de eventual dano
provocado à frota e equipamentos da Metrobus constantes neste
Termo, provocados pelos produtos fornecidos.

9. GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no
instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas
contratações de obras, serviços e compras.

9.2. A garantia a que se refere o caput desde artigo não excederá a 5% do valor do
contrato e terá seu vafor atualizado nas mesmas condições daquele.

9.3. A garantia acima citada, somente será para aquisições ou serviços, de valor
superior a R$ 30.000,00 ( trinta mil reais).

10. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. A gestão e a fiscalização da aquisição , ficará a cargo da servidora Lorena
Lopes Jaime Perillo, Gestora de Contratos pela portaria n° , e do servidor
Ruancline Benjamim da Silva, Fiscal do Contrato ou quem for designado pelo titular
desta Pasta por instrumento que o substitua, conforme Artigo 67 da Lei 8666/93.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 Para as sanções administrativas serão levadas em conta a legislação federal
que rege a matéria concernente às licitações e contratos administrativos.
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12. DAS CONDIÇÕES GERAIS

12.1. É expressamente proibida a veiculação de notícia ou publicidade acerca do
contrato, por parte da CONTRATADA, salvo prévia e formal autorização da
CONTRATANTE;

12.2. As notificações/intimações e demais comunicações poderão ser feitas pela
CONTRATANTE através de correio eletrônico ou fax símile, produzindo os devidos
efeitos legais;

12.3. A administração rejeitará, no todo ou em parte, os produtos em desacordo
com o contratado.

13. DA RESCISÃO

13.1 A contratação poderá ser rescindida pela CONTRATANTE, independentemente
de notificação ou interpelação judicial, de acordo com as hipóteses previstas na
Seção V, artigos 77 a 80, da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das penalidades e
sanções previstas neste Termo de Referência, bom como das medidas legais
cabíveis.

Goiânia, 17 de novembro de 2016.

Goiânia, 17 de n^ehifrro de 2016.

Elaboração do Termo de Referência
2016

Ca ri m bo/^ssín 3ty rã
f \e Acendo:

Carimbo/Assinatura Gerente solicitante

Aprovo em

Carimbo/Assinatura
Diretor da área solicitante
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS PELA APRESENTAÇÃO DO
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

A ticitante deverá apresentar o CRC em substituição aos documentos relativos à habilitação jurídica, regularidade
fiscal e qualificação econômico-financeira, conforme listados abaixo:

1. Habilitação Jurídica

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, que poderá ser substituído por
documento consolidado das alterações, devidamente comprovado o último registro no órgão próprio e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

•k d) Decreto de autorização, em se tratando de empiesa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato
de registro ou autorização para funcionamento exf edido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.

2. Regularidade Fiscal

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Cópias das certidões negativas de débitos ou equivalentes na forma da lei, relativas:

cl) à Seguridade Social - INSS

c2) ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FCTS);

c3) à Fazenda Pública Federal:

c3.1} Receita Federal, e

c3.2) Dívida Ativa da União;

™ c4) à Fazenda Pública do Estado do domicílio ou sede da licitante (Certidão de Débito em Dívida

Ativa);

c5) à Fazenda Pública do Município do domicílio ou sede da licitante;

c6) à Fazenda Pública do Estado de Goiás (Certidão de Débito em Dívida Ativa}.

c7) a Débitos Trabalhistas - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

2.1. Caso a participação no certame se dê através ('a matriz, com possibilidade de que a execução contratual se dê
por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal, mediante apresentação do CRC, deverá ser de ambas
(deliberação da Procuradoria-Geral do Estado atra\és de seu Despacho "AG" n^ 001930/2008).

3. Qualificação Econômico-Financeira

a) Certidão negativa de falência e recuperação judkial, emitida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados, a:ravés de índices oficiais, quando encerrado há mais de três
meses da data da apresentação da proposta;
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c) Comprovação da boa situação financeira da empresa através de no mínimo um dos seguintes í
o qual deverá ser maior ou igual a 1:

ILC: índice de Liquidez Corrente ou;

ILG: índice de Liquidez Geral ou;

GS: Grau de Solvência.

ILC = AC Ativo Circulante

PC Passivo Circulante

ILS = AC + RLP Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

PC + PCN Passivo Circulante + Passivo não Circulante

GS = AT Ativo Total

PCN Passivo Circulante + Passivo não Circulante

d) As microempresas ou empresas de pequeno porte ficam dispensadas do atendimento às alíneas
b) e c) acima por determinação do artigo 2-A do DECRETO N° 7.466, DE 18 DE OUTUBRO DE 2011,
que diz:

Art. 2°-A Na habilitação em licitações referentes a fornecimento de
bens para pronta entrega ou locação de materiais, não será exigida
de microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de
balanço patrimonial do último exercício
social.

Acrescido oelo Decreto n° 7.804, de 2O/02/2O13.

Notas:

Caso o CRC traga informação a respeito da regularidade para com a justiça do trabalho
(CNDT), este será aceito em substituição à apresentação da certidão exigida no item 8.2.5 do
edital.

O Certificado de Regularidade de Registro Cadastral - CRC, deverá estar dentro do prazo de
validade com status homologado. Caso o CRC apresente "status irregular", será assegurado a
licitante o direito de apresentar a documentação atualizada e regular na própria sessão.

As certidões sem prazo de validade deverão ter sido expedidas com prazo não superior a 60
dias de antecedência da data de abertura da licitação.

Edital de Pregão P-esencial de n° 002/2016 30/47



METROBUS
Ttoi sporte Cotetlvo S/A

ANEXO III

CARTA PROPOSTA - (Modelo)

PREGÃO PRESENCIAL n° 002/2016

Processo n° 2014000979

x ?'»,

°•s
§:

Nome da Empresa:

Endereço:

Fone: Fax:.

Conta-corrente n°:

E-mail:

Banco n°:

CNPJ:

Agência n°:

À Metrobus Transporte coletivo S/A

Prezados Senhores,

I
Apresentamos a Vossa Senhoria nossa propoí.ta para fornecimentos dos materiais/produtos objetos do
Pregão Presencial n° 002/2016 A validade de nossa proposta relativamente aos itens abaixo, é de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da sessão.

LOTE ÚNICO - DISPUTA GERAL

Item

01

Descrição dos Produtos

Gasolina Comum

Qtd

30 000

Und

Litro

Marca
Preço médio R$

Unitário

Percentual de desconto

Total RS

Total

%

02 Álcool Comum (Etanol) 6.250 Litro

Percentual de desconto

Total R$

Total Geral R$

%

Valor global por Extenso R$ t )•

Declaramos que:
2. Declaramos que os preços acima ofertados, incluem todos os custos diretos e indiretos, encargos

tributários e trabalhistas, transportes, dentre outros.

3. Fornecemos os produtos no prazo, loca; e condições previstos no Edital, contados a partir do
recebimento da ordem de Fornecimento.

4. Concordamos com todas as disposições e exigências deste edital e seus anexos, inclusive com Termo
de Referência.

5. Até o recebimento da nota fiscal, de empf nho e/ou outro documento correspondente, esta proposta
constituirá um compromisso de nossa part;, observadas as condições do Edital.

Goiânia, de 2016.

Nome e assinatura do responsável legal
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI PO >TO DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM
DISTÂNCIA EM ATÉ 03 (TRÊS) KM DA SEDE DA METROBUS

PREGÃO PRESENCIAL N.» 002/2016.
Processo n° 2014000979

A empresa

inscrita no CNPJ (M.F.) sob o

no

com sede à Rua/Avenida n° , Setor/Bairro , na cidade de Estado

de , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) , infra-

assinado, portador (a) da Carteira de Identidade n° e do CPF/MF n° , para

os fins de habilitação em atendimento ao Termo de Referência e Edital n° 002/2016, DECLARA

expressamente que:

Em observância aos princípios da economic dade (gastos nos deslocamentos para abastecimento),

da racionaltdade e da razoabilidade, possui posto de abastecimento que está localizado

em: , distância está (raio), não superior à 03 (três) Km, da sede

administrativa da Metrobus, localizada na Rua Patriarca, n° 299, Vila Regina, Goiânia-GO.

Goiânia, / /

Nome do credenciado ou do responsável legal e assinatura

Nome ou carimbo do declarante:

Cargo ou carimbo do declarante:

N° da cédula de Identidade e órgão emitent*:

Telefone, fax e e-mail para contato:
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ANEXO V

MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO

Metrobus Transporte Coletivo S/A
Rua Patriarca n° 299, Vila Regina Goiânia-GO.

PREGÃO PRESENCIAL N.° 002/2016.
Processo n° 2014000979

Assunto: Credenciamento

Na qualidade de responsável legal pela empresa , inscrita no CNPJ sob o n.°

credenciamos o Sr._ , portador da carteira de identidade n.° e do CPF(MF)

n.° , para nos representar na licitação em referência, com poderes para formular ofertas,

lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao

certame em nome da representada.

Local e data.

Carimbo, nome e assinatura do responsável egal
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ANEXO VI

MODELO DE DECIARAÇAO DE HABILITAÇÃO

(deverá ser entregue junto com o credenciamento)

PREGÃO PRESENCIAL N.° 002/2016.
Processo n° 2014000979

A empresa.

Setor / Bairro

___^^_ , inscrita no CNPJ (M. F.) sob o n°

sediada à Rua/Avenida n°

na cidade de Estado de

, DECLARA, sob as penas cabíveis que possui todos os requisitos exigidos no

Edital do Pregão Presencial n° 002/2016,. objeto do Processo n° 2016000917, para a habilitação,

quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal e

trabalhista (ressalvado para as microempreí,as e empresas de pequeno porte, o disposto no Artigo

43 da Lei Complementar n° 123/2006). DECLARA ainda, estar ciente que a falta de atendimento a

qualquer exigência para habilitação constante do Edital, ensejará aplicação de penalidade à

Declarante. DECLARA ainda, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigação de declarar

ocorrências posteriores.

Local e data,

Nome do credenciado ou do responsável legal e assinatura
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X NEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA

LEI COMPLEMENTAR N.° 123/06 e DECRETO ESTADUAL N.° 7.466/2011

Metrobus Transporte Coletivo S/A
Rua Patriarca n° 299, Vila Regina Goiânia-GO.

PREGÃO PRESENCIAL N." 002/2016.
Processo n° 2014000979

A (nome/razão social)

representante legal o(a) Sr.(a)

e do CPF n°

_, inscrita no CIMPJ n° _, por intermédio de seu

portador(a) da Carteira de Identidade n°

, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os

requisitos legais para a qualificação como (microempresa OU empresa

de pequeno porte), e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos

arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.° 123/06 e Decreto Estadual n.° 7.466/2011, não possuindo

nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123/06.

Local e data.

Nome do credenciado ou do responsável legsl e assinatura

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios da Lei Complementar n.°

123/06 e do Decreto Estadual n.° 7.466/2011, caracterizará crime de que trata o Art. 299

do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das

penalidades previstas neste edital.
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/.NEXO VIII

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA
MENOR PARA LICITAR COM O PODER PÚBLICO

(Modelo)

A
Metrobus Transporte Coletivo S/A
Rua Patriarca n° 299, Vila Regina, Goiânia - GO.

PREGÃO PRESENCIAL N.° 002/2016.
Processo n° 2014000979

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade
no e do CPF no , DECLARA, para fins do disposto no inciso V,
do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, da não realiz-jção, no estabelecimento, de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho por menores de 16
(dezesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

de de 2016.

Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI N° 13.303/2016

(deverá ser entregue jmto com documentos de Habilitação)
(Modelo)

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/16

Processo n° 2016000979

A
Metrobus Transporte Coletivo S/A
Rua Patriarca n° 299, Vila Regina, CEP: 74.453-610 - Goiânia - GO.

Assunto: Declaração

A (nome/razão social) , inscrita no CNPJ n° ,

DECLARA, sob as penas da lei, que relativanr ente ao disposto no artigo 38 da Lei n° 13.303/2016, o

(s) administrador (es), sócio (s) e ou empregado (s) da empresa, acima qualificada, não se

enquadra em nenhum dos impedimentos ali previstos.

de de 2016

Carimbo CNPJ, Assinatura do representante legal da empresa (legível)
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ANEXO X

CONTRATO N° 716

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
QUE

ENTRE SI CELEBRAM METROBUS TRANSPORTE
COLETIVO S/A E

NAS
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO:

CONTRATANTE:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, n° 299, Vila Regina, nesta
capital, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas de
CONTRATANTE, representada pelo Diretor-Presidente MARLIUS BRAGA MACHADO e Diretor de
Gestão RICARDO LUIZ JAIME, portadores das CI's. NO 1.404.934 SSP/GO, 1141434 SESP/GO,
CPF/MF n° 307.798.551-91, 307.303.681-4'-*, respectivamente, todos residentes e domiciliados em
Goiânia-GO e;

CONTRATADA:

Tem justo e acordado o presente Contraio de Fornecimento, conforme cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Processo n° 2016000742; PREGÃO PRESENCIAL n° _ _/16;
Proposta de preços apresentada em / /2016; e às determinações pelos Decreto Estadual n. °
7.468/2011 e n.o 7.466/2011, Lei n.° 10.5ÍO, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar n.o 123
de 14 de dezembro de 2006, a Lei n° 17.928, de 27 de dezembro de 2012 e as disposições da Lei
Federal n.o 13.303/16 de 30 de junho de 2016, Lei Federal n.o 8.666, de 23 de junho de 1993, e
suas posteriores alterações; Instrução Normativa SEGPLAN n° 004, de 07 de dezembro de 2011
(CADFOR), e suas posteriores alterações.

Aplicam-se ainda à presente relação juiídica contratual os preceitos de direito público e,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a fornecer à CONTRATANTE GASOLINA COMUM E ETANOL,
conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.

A gestão e a fiscalização da aquisição, fitará a cargo da servidora Lorena Lopes Jaime Periilo,
Gestora de Contratos pela portaria n° , e do servidor Ruancline Benjamim da Silva, Fiscal do
Contrato ou quem for designado pelo titular desta Pasta por instrumento que o substitua, nos termo
do art. 40, VII da Lei 13.303/16

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Todos os produtos serão fornecidos conforme a necessidade da CONTRATANTE, mediante pedido

(
formal, através da emissão de Ordem de Fornecimento (Requisição de Abastecimento), preenchida e
assinada peto Fiscal do Contrato.

Parágrafo Primeiro - DA ENTREGA/'FORNECIMENTO:

A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE, sempre que solicitada, 01 (um) bloco de
requisição de serviços, com duas vias (50x2), numerado, para emissão dos pedidos pela área
competente.

Os produtos discriminados no quadro abaixo, serão fornecidos de forma parcelada, conforme
a necessidade da CONTRATANTE, no Posto de atendimento da CONTRATADA, mediante
autorização formal, por meio de preenchimento do formulário "Requisição", devidamente
assinado e datado pela Gerente de Serviços Gerais ou por funcionário por ela autorizado.

Item

01

02

Descrição dos Produtos

Gasolina Comum

Álcool Comum (Etanol)

Qtd

30.000

6.250

Und

Litro

Litro

As quantidades estimadas dos produtos, foram fixadas com base no quantitativo da frota
atual, confirmadas pela Gerência de Serviços Gerais em seu pedido.

Parágrafo Segundo - O CONTRATADO fica obrigado a manter, durante toda a execução do
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como
apresentar relação de todos os sócios que compõem seu quadro social, no momento da contratação
e durante a vigência do ajuste, sempre quo a Administração o requerer, conforme art. 55, inciso
XIII, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Para o fiel e perfeito cumprimento das obricações ora ajustadas deverá a CONTRATADA, dentro de
10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato, apresentar à CONTRATANTE quaisquer das
garantias abaixo discriminadas (art. 70, §lc. Lei 13.303/16), no valor equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor total da relação negociai, cuja validade coincidirá com a vigência contratual,
prorrogada ou não, quais sejam:

a) Caução em dinheiro, a ser depositada na tesouraria da CONTRATANTE;

b) Fiança bancária, nos termos rstipulados pela CONTRATANTE, em estabelecimento
bancário de sua confiança e indicação;
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c) Seguro garantia junto a entidade autorizada pelo IRB - Institutos de Resseguros do'

Brasil, mediante entrega de apólice, em nome da CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro - A garantia de que trata esta cláusula terá validade desde sua oferta até o
fim da relação jurídica ora entabulada.

Parágrafo Segundo - Na hipótese de alteração do valor contratual ou no caso de execução da
garantia, deverá a CONTRATADA apresentar garantia complementar, no prazo de 10 (dez) dias
corridos, contados da assinatura do respectivo Aditivo Contratual, no primeiro caso, ou da
Notificação pela CONTRATANTE, no segundo, de modo que seja mantida a proporcionalidade de 5%
(cinco por cento) do valor global do contrato (art. 70, §2°, Lei 13.303/16).

Parágrafo Terceiro - Caso ocorra o vencimento da garantia antes do encerramento do Contrato a
CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, a respectiva renovação, sob pena de bloqueio
dos pagamentos devidos.

Parágrafo Quarto - A recusa injustificada da CONTRATADA em prestar a garantia contratual por
mais de 30 dias, além da sujeição às penalidades legais e contratuais, desclassifica-a e assegura a
convocação da segunda colocada, e assim por diante, para celebrar o contrato em seu lugar.

Parágrafo Quinto - A CONTRATANTE podará deduzir da garantia multas e penalidades previstas
neste Contrato e seus Aditivos, bem como o yalor dos prejuízos que lhe forem causados.

Parágrafo Sexto - Ocorrendo a ruptura contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, a garantia
de cumprimento do contrato, prevista nesta Cláusula, será repassada e/ou executada à
CONTRATANTE.

Parágrafo Sétimo - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA até que seja aceita, pela
CONTRATANTE, a garantia que trata o "capur" desta Cláusula.

Parágrafo Oitavo - Na apresentação de fiança bancária, a Carta de Fiança deverá vir
acompanhada de renúncia expressa da instituição bancária fiadora aos benefícios do art. 827, do
Código Civil Brasileiro.

Parágrafo Nono - O descumprimento dos prazos estabelecidos nesta Cláusula enseja imposição de
multa correspondente a 10% (dez por cento; do valor da garantia ou de sua diferença, nos casos de
complementa cão.

Parágrafo Décimo - A garantia de que traça esta Cláusula será devolvida à CONTRATADA após o
término da relação negociai, mediante solic tacão expressa e por escrito da CONTRATADA, em até
30 (trinta) dias, desde que não haja multas ou débitos próprios, hipótese em que se aplicará o
disposto no Parágrafo Quinto desta Cláusula.

CLAUSULA SEXTA - DASí OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo das já constantes no Edital e anexos, as seguintes:

a) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação do
serviço/fornecimento;

b) encaminhar à CONTRATADA a Ordem de fornecimento, contendo todas as informações
necessárias para a prestação do serviço/fornecimento, objeto deste contrato;

c) acompanhar, controlar e avaliar o fonecimento dos produtos, observando os padrões de
qualidade e segurança exigidos, através da inidade responsável pela gestão do contrato;

d) prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução
do serviço;

e) atestar as faturas correspondentes ao fornecimento dos produtos, por intermédio do servidor
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competente;

f) efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos produtos o, no prazo estabelecido,
cumpridas todas as formalidades e exigências previstas,

CLÁUSULA SÉTIMA - DÁS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das já constantes no Edital e anexos, as seguintes:

a) tomar todas as providências necessárias à fiel execução do fornecimento dos produtos, objeto
deste contrato;

b) manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

c) promover a execução do serviço dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância
às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;

d) prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo
prontamente a quaisquer reclamações;

e) adotar medidas para a fornecimento dos produtos solicitados, observando todas as condições e
especificações aprovadas pela CONTRATANTE;

f) cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas;

g) substituir, imediatamente e a qualquer tempo, produtos e/ou equipamentos insuficientes,
inadequados ou prejudiciais e/ou que não atendam ao disposto no Edital e seus anexos, além de
refazer o serviço que não esteja de acordo com o avençado, sem direito a ressarcimento ou ónus
para a CONTRATANTE;

h) observar, rigorosamente, a legislação aplicável à matéria;

i) assumir inteiramente a responsabilidade de arcar, total e exclusivamente, com todos os custos,
despesas, encargos e obrigações trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal, obrigando-se a saldá-los na época
própria, visto que seus empregados não estabelecerão nenhuma espécie de vínculo empregatício
com a CONTRATANTE;

j) oferecer condições físicas e materiais para a prestação dos serviços objeto deste Contrato,
condicionando à aprovação através de visita técnica firmado pelo responsável pela fiscalização;

k) não subcontratar outra empresa para o fornecimento dos produtos objeto deste contrato;

I) encaminhar à CONTRATANTE a Nota Fiscal Fatura correspondente ao fornecimento dos produtos,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a execução do evento;

m) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no
serviço, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do §
1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93.

A CONTRATADA fornecerá os produtos de acordo com a Ordem de Fornecimento, discriminada na
Cláusula Quarta, pelo preço global de R$ ( ), inclusos todos os encargos,
inclusive frete, cujo pagamento será efetundo semanalmente, após a entrega da Nota Fiscal na
Gerência de Serviços Gerais, emissora da Or^em de Fornecimento, para conferência e aceite;

CLÁUSULA NONA- DO FATURAMENTO E PAGAMENTI

Expedida a Ordem de Fornecimento, e após a sua execução, conforme estabelecido neste Contrato,
no Edital e seus anexos, a CONTRATADA deverá protocolizar no departamento no qual o Fiscal do
Contrato responde, a Nota Fiscal Fatura correspondente.
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Parágrafo Primeiro - O Valor a ser considerado para pagamento será a média
verificada por meio da tabela semanal divulgada no sítio da ANP - Agência Nacional do
com a incidência do percentual de desconto apresentado na proposta, ou;

O valor apresentado na bomba no momento do abastecimento.

- Para aplicação do valor da nota do abastecimento, será verificado qual é o mais benéfico para
a CONTRATANTE. Para tanto, será necessário a anotação em campo próprio: (1) o valor
exibido na bomba no momento do abastecimento; (2) o valor da média semanal da ANP.

Parágrafo Segundo - O pagamento à CONTRATADA será realizado semanalmente, contados do
recebimento definitivo do objeto, com a apresentação da documentação pertinente e da respectiva
Nota Fiscal, que deverá ser Eletrônica (NF-e), atestada pelo Fiscal do Contrato.

Parágrafo Terceiro - O pagamento será exclusivamente realizado através de crédito em conta-
corrente bancária (DOC, TED, Depósito), indicada pela CONTRATADA e de sua inteira
responsabilidade os dados fornecidos, devidamente satisfeitas as condições do Contrato.

Parágrafo Quarto -A Nota Fiscal Eletrônica deverá especificar, de forma pormenorizada, todas as
.características do produto (marca, quantidade, dimensões etc.) e consignares números do(aj;

Processo Administrativo que abrange a relação contratual;

Contrato Administrativo;

Procedimento Licitatório;.

Ordem de Fornecimento respectiva, aiém de estar acompanhada de:

o Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela CONTRATANTE, relativamente aos objetos
entregues;

o Certidões Negativas atualizadas de Tributos Municipais, Estaduais e Federais (INSS,
FGTS, Trabalhista etc.).

Parágrafo Quinto - A regularidade fiscal da CONTRATADA poderá ser substituída por Certificado de
Registro Cadastral, em situação "REGULAR", perante o Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado - CADFOR, administrado pela Secretaria da Fazenda de Goiás, verificada a compatibilidade
da atividade da empresa e o objeto adjudicado/licitado.

l Parágrafo Sexto - A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de
apresentar os documentos solicitados nos parágrafos 4° e 5° será devolvida à CONTRATADA e seu
pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis, após a data de sua última apresentação válida,
sem prejuízo do prazo de pagamento estipul.ido em conformidade ao parágrafo segundo da desta
Cláusula.

Parágrafo Sétimo - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em
desacordo com o disposto no Contrato, Edital, Termo de Referência e seus Anexos. Se após o
recebimento provisório constatar que o fornecimento foi executado em desacordo com o
especificado, com defeito ou incompleto, será notificada a CONTRATADA, interrompendo-se os
prazos de recebimento, e ficando suspenso c pagamento até que seja sanada a situação.

Parágrafo Oitavo - Em eventual atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha a ele
dado causa haverá compensação financeira, sm seu favor, pelo índice IPCA, pró rata die.

Parágrafo Nono - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá
apresentar, juntamente com a fatura, a de"ida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte
dos tributos e contribuições, conforme legisle cão em vigor.
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•\o Décimo - Os créditos da execução contratual de titularidade da CONTRATADA* s

inegociáveis.

Parágrafo Décimo Primeiro - Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - da Metrobus Transporte Coletivo S/A. É 02.392.459/0001-03.

ri Áticiit A nFfTMii — HA FONTF 01= RFCIIR^OS' ^**rrrt,\fi&+J fc.1"» fc^fc.*** I-I f\ «**•»• »**í l 1_ »-* l- IXL.IU w IX>^ Vf-~*

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, sociedade de economia mista, não conta com qualquer recurso
orçamentário do Estado, razão pela qual todas as despesas são suportadas com receitas próprias,
através da Conta contábil de receitas n° 4.1.1.01.

PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além das práticas
previstas nos arts. 82, 83 e 84 da Lei Federa) 13.303/16 de 30 de junho de 2016; arts. 81, 86, 87 e
88 da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993as vedações contidas no art. 7° da Lei Federal n°
10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei Estadual n° 17.928, de 27 de dezembro de 2012, ou em
dispositivos de normas que vierem a substituí-los.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA que incorra nas faltas referidas nesta cláusula aplicam-se,
segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as
sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93; arts. 82, 83 e 84 da Lei Federal
13.303/16 de 30 de junho de 2016; art. 7° da Lei Federal n° 10.520/02; e Lei Estadual n°
17.928/12.

Parágrafo Segundo - Nas hipóteses previstas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, o interessado
poderá apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo
facultada a produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e a expensas daquele
que as indicou.

Parágrafo Terceiro - Quando necessárias, as provas serão produzidas em audiência previamente
designada para este fim.

Parágrafo Quarto - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado no cumprimento do
ajuste, sem prejuízo das demais sanções previstas nesta Cláusula, sujeitará a CONTRATADA à
multa, conforme infrações cometidas e graus constantes nas tabelas l e 2, abaixo. O valor mensal
do Contrato será apurado dividindo-se o vasor global por 12, equivalente ao número de meses do
ano, independentemente se iniciadas ou não as Ordens de Fornecimento no Contrato.

Tabela 1:
GRAU

01
02

03
04

05
06

CORRESPONDÊNCIA
2 °/
4 °/
6 °/
7 °/
8 °/
10 c

3 sobte o valor mensal do contrato
3 sobie o valor mensal do contrato
3 sobre o valor mensal do contrato
o sobre o valor mensal do contrato
o sobre o valor mensal do contrato
/o sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2:
ITEM

01

02

INFRAÇÃO (DESCRIÇÃO)

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e de seus
Anexos, não previstos nesta tabela de rr ultas, por ocorrência.

Recusar-se a executar serviço ou forne.cer produtos mediante as orientações da
CONTRATANTE, por ocorrência.

GRAU

1

2
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03

06

08

os

i O

11

i 2

13

A

15

16

18

19

Deixar de manter o quantitativo de profissionais alocados na execução dos
serviços, por ocorrência.

Deixar de substituir empregado que se- conduza de modo inconveniente ou não
atenda às necessidades, por funcionário

Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato o coordenador,
conforme previsto no Edital, por ocorrência.

Deixar de manter sigilo sobre
CONTRATANTE, por ocorrência.

todo e qualquer assunto de interesse da

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e seus
Anexos, não previstos nesta tabela de multa, em reincidência formalmente
notificada, por ocorrência.

Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido
em lei ou convenção, aos seus empregados e de não impor penalidades àqueles
que se negarem a usá-los, por ocorrência.

Permitir a presença de empregado sem crachá ou uniforme, com traje sujo,
manchado ou mau apresentado, por occrrência.

Deixar de zelar pelas instalações utilizacas da CONTRATANTE, por ocorrência.

Entregar o objeto licitado ou prestar serviços de forma parcial ou fracionado, ou
ensejar o seu retardamento, por ocorrência.

Deixar de empregar, na execução dos serviços, pessoal legalmente contratado
nos termos da legislação vigente, por ocorrência.

Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados ou
fornecer produtos defeituosos ou viciados, por empregado ou entrega.

Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE, por ocorrência.

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços ou fornecimentos contratuais, por atendimento.

Deixar de efetuar o pagamento de sal írios, seguros, encargos fiscais e sociais,
bem como arcar com quaisquer despesas díretas e/ou indíretas relacionadas à
execução do contrato, por ocorrência.

Permitir situação que crie a possibilidade de causar agressões ou ofensas verbais,
vias de fato, dano físico, lesão corporal ou consequências letais.

Comportar-se de modo inidôneo ou apresentar documentação falsa, adulterada ou
que não represente a verdade dos fatos, exigida para o Certame ou durante a
execução contratual.

Fraudar a execução do contrato, por qualquer maneira (marca, quantitativo,
espécie, qualidade etc.)

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato ou Nota Fiscal, no caso de descumprimento total da obrigação, bem como nas hipóteses de
recusar-se à celebração do contrato dentro de 05 (cinco) dias de sua convocação, ou de prestar a
garantia contratual, nos prazos estipulados ro presente Instrumento.

Parágrafo Sexto - As multas previstas no Parágrafo Quarto desta Cláusula poderão ser aplicadas
isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau de infração cometida pela
CONTRATADA, sem prejuízo de: a) adverte icia; b) rescisão contratual (art. 78, Lei 8.666/93); c)
cobrança de lucros cessantes e/ou danos emergentes, por ela causados, a ser apurados pela
CONTRATANTE; d) Declaração de Inidoneidcde, suspensão de licitar, impedimento de contratar com
a Administração Pública Direta e Indireta d€ Goiás, e descredenciamento do Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado de Goiás - CADFOR, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
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penalidade, que será concedida quando ress-ircida a CONTRATANTE dos prejuízos resultantè"s>ôte|

decorrido o prazo da respectiva sanção.

Parágrafo Sétimo - A multa, aplicada ap5s regular processo administrativo, será deduzida dos
valores eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou ainda poderá, em qualquer caso, ser paga
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da intimação da decisão

ou cobrada judicialmente.

Parágrafo Oitavo - A{s) multa(s) a ser((im) aplicada(s) não impede(m) que a CONTRATANTE
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas em Lei.

Parágrafo Nono - Com fulcro no art. 81, da Lei Estadual 17.928/12, a suspensão de participação
em licitação e o impedimento de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta do Estado
de Goiás, deverão ser graduados pelos seguintes prazos:

1-6 (seis) meses, nos casos de:

a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor te-
nha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela CONTRATANTE;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

II - 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas
parcelas ou do fornecimento de bens;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;

b) paralisação de fornecimento sem justa fundamentação e prévia comunicação à CONTRATANTE;

c) praticar ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Administração Estadual;

d) sofrer condenação definitiva por prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de tributo.

Parágrafo Décimo. Não será aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na execução do
contrato resultar de caso fortuito ou de força maior.

Parágrafo Décimo Primeiro. Na rescisão do contrato com base nos incisos XII a XVII do art. 78,
da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela
execução do contrato até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 81 da Lei
Federal n° 13.303/16, sempre por meio de termos aditivos.
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou reduções que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do contrato, nos termos do art. 81, §1°, da Lei n° 13.303/16.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, nas seguintes
condições (arts. 77 a 80, Lei 8.666/93):

a) por determinação unilateral e escrita da Administração, com 30 (trinta) dias de antecedência, nos
casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93, sem que
caiba à CONTRATADA qualquer indenização, com exceção dos incisos XII a XVII, quando não haja
culpa, sem embargo da imposição das penalidades que se demonstram cabíveis em processo
administrativo regular;
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b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conve>ffé^cií^para
a Administração Pública;

c) judicial, nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo Terceiro - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada da Diretoria Executiva da COP.TRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO

Será admitida repactuação que vise, exclusivamente, a correção da planilha de custos de categoria
profissional ou insumos, visando à sua adeq-jação aos preços de mercado, observados o interregno
mínimo de l (um) ano, após a apresentação da proposta ou do orçamento a que ela se referir,
conforme definido no Edital, e a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do
contrato, devidamente justificada.

Parágrafo Primeiro - A data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente
que estipular o salário vigente à época da apresentação da nova proposta pela CONTRATADA será
adotada para fins de repactuação, sendo vedada a inclusão de antecipações e de benefícios não
previstos originariamente.

Parágrafo Segundo - A repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento dos
custos, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços.

Parágrafo Terceiro - Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a vigência do
contrato, a CONTRATADA deverá pleitear a repactuação dos preços anteriormente à efetivação da
prorrogação contratual, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu
direito, caso ultrapasse a anualidade, o índice para o reajuste contratual será INPC.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

É vedada a transferência total ou parcial do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, EsLado de Goiás, com expressa renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir todo e qualquer litígio oriundo do presente
contrato, nos termos do art. 55, §2°, da Lei n° 8.666/93.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato, em 03 (três) vias
de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Goiânia-GO, de de 2016.

CONTRATANTE:

MARLIUÍ BRAGA MACHADO

Din-tor-Presidente
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RICARDO LUIZ JAIME
Dketor de Gestão

CONTRATADA:

Representante

Testemunhas:
l -
Nome:
CPF:

2 -
Nome:
CPF:

Edital de Pregão P -asencial de n° 002/2016 47/47



METROBUS
Transporte Colefivo S/A

P A R E C E R N° £10 72016

Processo n° : 2016000979
Interessado : Gerência de Serviços Gerais
Assunto : Edital - Pregão Presencial n° 002/16 - fornecimento parcelado de gasolina

comum e etanol.

Trata-se de resposta à consulta formulada pela Comissão

Permanente de Licitação, por meio da Cl. n° 164/2016, de 06/12/2016, sobre os termos do Edital e

Anexos do Processo Licitatório nQ 2016000979, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor

preço/maior desconto, tendo como obíeto contratação de pessoa jurídica especializada em

fornecimento parcelado de gasolina comum e etanol, conforme condições e especificações

constantes do Edital e Anexos.

Ressalta-se que o valor global estimado para contratação é de R$

138.523,00 (cento e trinta e oito mil e quinhentos e vinte e três reais).

Quanto ao que preceitua o Decreto Estadual n° 7.466/11, que trata

do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte, em face da natureza do -)bjeto, não será possível, visto não ser vantajoso para a

Administração, nos termos do art. 8Q, II do mesmo Decreto Estadual.

É o breve r« latório. Passemos à analise.

Observandose o processo, infere-se inicialmente, que houve clara

definição, por meio da Gerência de Manutenção de Frota, quanto ao objeto a ser contratado,

por intermédio das especificações constantes do Termo de Referência, inclusive com explicação

acerca da justificativa para a contratação/ tendo os valores estimados precificados, através de

Metrobus Transporte Coletivo S/A-Ru£ Patriarca N°299 Vila Regina-Goiânia GO. Cep 74 453-610



fMl
METROBUS
Transporte Coletlvo S/A

análise dos orçamentos juntados nos autos.

Posteriormente, analisando o Edital, seus Anexos e Minuta

Contratual, temos que o mesmo obedece aos Princípios básicos dispostos na Lei 13.303/16, no

Artigo 31, quais sejam: da Impessoalidade, Moralidade, Igualdade, Publicidade, Eficiência,

Probidade Administrativa, Economicidade, do Desenvolvimento Nacional Sustentável,

Vinculação ao Instrumento Convocatório, Competitividade e Julgamento Objetivo.

Contempla também, o disposto no art. 32 da referida Lei, quanto as

diretrizes da licitação e contrato, ficando apenas a ressalva quanto à necessidade de assinatura

do Edital, bem como fixação de data da sessão pública eletrônica antes da publicação, em

cumprimento do inciso IV do mesmo artigo, conforme abaixo colacionado:

Art. 32 Nas licitacões_e contratos de que trata esta Lei serão observadas as

seguintes diretrizes:

( . . . ) (>miss i s

IV - adoçào preferencial da modalidade de licitação denominada pregão,

ingtitHKÍaj?clj^Lei no 10.520, de 12Lde_julho dg 2002, para a aquisição de

bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padròc-s de

desempenho e Dualidade possam ser objetivamenteDefinidos polo edital,

por meio de especificações usuais no mercado; (grifo nosso).

Conforme apontamento anterior, a presente licitação atende ao

previsto no Artigo F, Parágrafo Único; e § 2° do Artigo 2° da Lei Federal n° 10.520/02, que

institui a modalidade de licitação denominada pregão, na forma eletrônica, conforme

transcrição abaixo:

Art.l" . Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotnda a licitação

na mod.didade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para fins e efeitos deste

artigo, aquele cujos padrões de desempenho c qualidade, possam ser objetivamente

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Art. 2Q

Metrobus Transporte Coletrvo S/A - Rua Patriarca N°299 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610
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§ ly Po lerá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos ííã tecnologia

da infoí mação, nos termos de regulamentação específica.

Da mesma maneira, quanto ao que preceitua o Decreto Estadual ne

7.466/11, que trata do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte, em face da natureza do objeto, não será possível, visto não ser

vantajoso para a Administração, nos termos do art. 8Q, II do mesmo Decreto Estadual.

Ademais, atendidas também estão as exigências legais quanto ao

apontamento dos recursos orçamentários e indicação de fiscal para o contrato a ser firmado.

Ante o exposto, esta Assessoria Jurídica SUGERE seja dado
prosseguimento ao feito, com remessa imediata à Presidência, via Secretaria Geral,

para que caso acate a sugestão ora dada, proceda a devida autorização.

Ato contínuo, à Comissão Permanente de Licitações para

providenciar os encaminhamentos para publicação na imprensa oficial, no sítio da

internet próprio da empresa, bem como no sítio oficial de compras do Estado.

Ressalta-se ainda a desnecessidade da Metrobus comunicar

formalmente essa providência à CGE, nos termos do Artigo 3° da Instrução Normativa nc

031/2016 da Controladoria Geral do Estauo.

fp Quanto a comunicação ao TCE, dar-se-á nos termos do art. 263, §§

4Q ao 6Õ do RITCE.

E o Parecer S.M.J.

Submeta-se à apreciação da Assessoria Jurídica da Presidência, nos

termos da Portaria ne 082/13, por analogia

Goiânia-GO, 06 de dezembro de 2016.

RAFAEL DE CASTRO JUNIl
Assessor Jurídico
OAB-GO 23.980

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Patriarca N°299 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610
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Processo n° : 2016000979
Interessado : Gerência de Serviços Gerais
Assunto : Edital - Pregão Presen< ial n° 002/16 - fornecimento parcelado de gasolina

comum e etanol.

DliSPACHO /16-ATUR. Trata-se de resposta à consulta

formulada pela Comissão Permanente dia Licitação, por meio da Cl. n° 164/2016, de 06/12/2016,

sobre os termos do Edital e Anexos do Processo Licitatório ny 2016000979, na modalidade

Pregão Presencial, tipo menor preço/maior desconto, tendo como objeto contratação de pessoa

jurídica especializada em fornecimento parcelado de gasolina comum e etanol, conforme

condições e especificações constantes do Edital e Anexos.

Posto isto, \DOTO o Parecer n° ̂ ^í O l 16, por seus próprios

fundamentos, emitido pelo advogado RAFAEL DE CASTRO JÚNIOR, Assessor Jurídico desta

empresa.

Encaminhe se os autos à Presidência, via Secretaria Geral, para

conhecimento e autorização e, ato contínuo, à CPL para providências subsequentes.

ASSESSORIA JURÍDICA DA METROBUS TRANSPORTE

COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 06 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

"ES TENIO PRIMO
Assi ssor Jurídico - Chefe

OAB-CO 23.950

Rua Patriarca, 299, \a Regina - Cep: 74453-610 Goiânia - GO
Fone: (62) 3230-7500
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PROCESSO NQ: 2016000979

INTERESSADO: GER. DE SERVIÇOS GERAIS
ASSUNTO: ABERTURA DE LICITAÇÃO

DESPACHO Ng 216/16-PRES.- Tendo em vista o que consta

nos autos, o Diretor Presidente acata o Parecer Jurídico n° 210/2016, e autoriza a

abertura do Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor

preço/maior desconto, para contratação de empresa especializada no fornecimento

parcelado de gasolina comum e etanol.

A Comissão Permanente de Licitação para as providências

de praxe.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS

TRANSPORTE COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 07 DIAS DO MÊS DE

DEZEMBRO DE 2016.

Marlius Braga Machado
Diretor-Presidente

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S.A.
Rua Patriarca n° 299 - Vila Regina - Goiânia - Goiás - CEP: 74453-610

metrobus@metrobus.go.go.br / PABX: (62) 3230-7500
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AVISO DE LICITAÇÃO

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio,
comunica aos interessados que será realizado através do site www.comprasnet.qo.aov.brf o
seguinte procedimento licitatório:

Pregão Presencial n°: 002/2016

Tipo: Menor preço (maior percentual de desconto)

• Abertura: 26/12/16

Horário: 09:00 horas

Processo n°: 2016000917

Objeto: Contratação empresa especializada para o fornecimento parcelado de GASOLINA
COMUM E ETANOL, em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das
necessidades da Metrobus Transporte Coletivo S/A, quanto aos equipamentos e veículos
que compõem a frota de apoio da empresa, por período de 12 (doze) meses, de acordo
com as condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.

As empresas poderão retirar cópia do edital via Internet, através dos sites
www.comDrasnet.go.gQV.br ou www.metrobus.qo.qov.br. Outras informações através dos
telefones (62)3230 7531/7532 - das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, Comissão
Permanente de Licitações.

joiânia, 08 de dezembro de 2016.

OLICIO LOPES VILA VERDE
Presidente da CPL



8 Diário Oficial GOIÂNIA. SEGUNDA-FEIRA. 12 DlSfll̂ EMBRO DÊ
ANO 180- DIÁRIO i

Considerando a decísflo do Tribunal de
Justiça do Fstado de Goiás, constante aã Mandato de Segurança
(autos n° 201194548466). em que os integrantes da Terceira Turma
Julgadora da 4' Câmara Cível, do Tribunal de Jusliça do Estado de
Goiss.

Considerando B Determinação constanle
do Desoacho 'CG" n° 2662/2016, tíe 09/11/16, referente ao? Autos
do ConselMo de Justificação n" 005/2009.

RESOLVE:

Art. 1" - Afaslar o cumprimento do Despacho n
1692/2011. «m qua dolerminou a Perda das Prerrogativas do 1° Teu
QOAPM R/R RG 12253 DEOCLECIANO JOSÉ COELHO LIMA.
CPF 283621 201-91, filho de João Pedro Rodrigues Lima e de
Helena Coeltio Uma, natural de GrajBu - MA, nascido sós 24 de
setembro Oe 1961.

Ari 2°. SUSPENDER j|Jf j MdiÇB tj? Hmtòftf os efeilos
da Portara n° 17B9Í2011, de 19ÍOB/2011. publicada no DORPM nc

25/2011, de 25(08/2011, que eiduiu as Prerrogativas Inerentes ao
Policial Mililar, do fnpelrante, até o l̂igamento do mérito, em
cumprimento ao acórdão proferido am sede de Mandado de
Segurança n 2G1IM54&466, OCD n. 764/201 2 -RI/PGE e OCD n
1 46-201 3-PJ/PGE

Alt 3D- AoCGF através das Chefias de Recursos Huma-
nos e de Execução Orçamentâna e Financeira, providenciem o que
lhes compele™

Art. 4° - Esta portaria entrara em vigor na data de sua pu
blicaçSo

Art 5° - Comuniquem-se a puhliquem-se em Diâno Oficial
dasla Corporação

Comando Geral da Policia Militar, em Goiania-GO. 23 de novemBro
de 2016.

DIViNO ALVES DE OUVEIRA - Coronal PM
Coma nda nie-Ge rã l

PORTARIA N. OOBS7S

O Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Goiás, no uso
da suas atribuiçfiea, resolve.

Art 1" - Licenciar a Pedklo a partir de '7/11/2016, o
SÓ QPPM RG. 35404 FERNANDO DOS SANTOS SOUZA, CPF
622.809.591-00, da 1'CIPM, filho de António Lourenço de Souza e
de IzauiB dos Santos EOUIB, natural de Atagarças - GO. nascido
aos 05 de jBnstro de 1978. com Fulcro no art 1D9, Inciso l. S 1° da
Lei fi 033 de 02 Dez 75.

Art. 2° - Reslitua-se-llie o Certificado de Reservista da 1" Categoria
n° 228.937 'D', expedido pelo EB

Ar! 3° - Fernando dos Santoi Souza declara residir no endereço
conforme deserto em ma ficha individual.

Art 4°- Ao CGF através das Chefias de Recursos Humanos e de
Execução Orçamentaria e Financeira, providenciem o qiia lhes
competem.

Art. B"- Comuniquem-se e publiquem-se em Dário Oficial desta
Corporação

Comando Geral da Pdtcia Militar, em GoiÉma-GO, 23 de novembro
de 2016

DIVINO ALVES OE OUVEIRA - Coronel PM
C orna nda nle-Geral

PORTARIA W 008540

O Comandante Geral da Policia Militar do Estado da Goiás, rio uso
de suas atnOuioSes legais e regulamenta IBS e, em cumprlnierilo a
decisão constante no Despacho 'CG" n" 2B01/20I6. de 08/11/16 e
Protocolo n" 132447.

Considerando a decisão do Tribunal de Jusliça do Estada
de Gotas de 03/11/15. constante do Mandato de Segurança tf
52B0219.46.2016 8 09.0000 - 6' Camará Cível, sendo relatora a
Desembargadora Sandra Regina Teodoro. Reis

Considerando a orientação contida no Oficio OCD n°
085/2016-AS/SSP. Oe 07/11/16, da Procuradoria do Estado de Goi-
ás. Advocacia Setorial.

RESOLVE:

Alt 1° - REIMTÊGRAf o Sd QPPM RG 34B73 VLADtMIR
WANDERLEY DANTAS CHIORLIN, CPF 027.681 021-05, do 20°
BfM filho de Sidnel Chioilin e de Viviane Wandertey Dantas
Chiorlm, natural de Anchwtó - ES, nascido ao» 26 da janeiro de
1989 na condiçSo de 'sub judice", em cumprimento a decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás de 03/11116. constante do
Mandato de Segurança n" 526021948 2016.B 09.0000-6* Câmara
Cível.

Art. 2"- SUSPENDER os efeitos da Portara n" 008234, publicada
no BGE n" 196, de 20/10/16. que licenciou ex-offlcJQ pO'
conveniência do serviço, o impetrante, até o julgamento do mérito

An 3° - Ao CGF atrave* das Chefias de Recursos Hu-
manos e de Execução Orçamentara e Financeira, providenciem o
que lhes competem

Art. 5° - Gonv-niquem-se e publiquei!-se em Diário Ofici-
al desta Corporação

Comando Geral da Po ;ia Militar, em Goiania-GO. 16 de novem-
bro de 2016

DIVINO ALVtS DE OLIVEIRA - Coronel PM
Comanda nte-Geral

PORTARIA N. 008500

O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, no uso
de suas atribuições, reso.-e:

Ari 1" - EXCLUIR, com pesar, por falecimento co/n fulcro
no art. 116 c/c art 85. inciso VIII, paiàgralo único. V. da Lei S 033
de 02 dez 75, o CG QPPM RG. 30015 PAULO ROBERTO MENDES,
CPF. 830.726.671-87, dl 29* CIPM. filho do Urnbelina Ferreira
Mendes, natural de Amorwôpolis - GO, nascido aos 23 de novembro
de 1978. falecido aos '9 de outubro de 2016, lendo como causa da
morta: T.C.E, fermento nor arma de fogo conforme Certidão de
Óbito Matrícula n° 03502:! 01 55 2016 A 00229 165 0071845 fl5, do
Carlòno do 4° Registro Civil e Tabelionato de Notas, da Comarca de
Goiânia - GO,

Art. y • Ao CGF 4traves dês Chefias de Recursos Humanos
e de Exscuçao Orçamentada e Financeira, providenciam o que lhes
competem.

Art. 3' - E»la penaria. ntrerá em vigor na date de sua punlicaçSo

Art. 4° - Comun-quern-se e publiquem-se em Qiario Oficiai
desta Corporação

Comando Gemi da Pofei.i UrWlar. sm Goiâraa-GO, 03 de novembro
de 2016

DIVINO ALVFS DE OUVEIRA - Coronel PM
Comandante Geral

publicação
Art. 4* - Esta portaria entrara em vigor na data de sui

O »eiegsd»-Geral Adjimlo ..i Policia Civil, no uso da Lompclência que lh<
fui dctegwiir pela Poruiritii1 ]60Cnj(>-DGPf', He l!.1B,2016, c lendo cm
visli o que coulta no Proc- s» n" ÍCI(jlH)(l()70íI4025, t de acordo tom o
Anigo 2-13 da Lei n° ]p.46t de 2,2/01! mt. «Iterado pela lei n" 16.Í7S, de
2l.'tl/200S. e. ainda, o PÍ tcer n" JGlfitCiTHiS. Já Asw«oria Técnico-
Pnlidal̂ C e tendo sni vtsui s ctmxeni&icii Joi servi(os ateios a tsit
Gabinete. RESOLVE: [ - CONCEDER 03 inês) msseidc Ikença-prémio.
referente ao l" (primeiro) ..uinqutnio, iniplranentadn em Jív'OÍ'Iíil6. BII
Agente de Pulicia SllaInl[̂  íinntslvn, CPF n" 1SÍ1.4I2.561-O4. ocupanit
do qaijjn de AgeniE de Pold^da l' Clasw, [i (erem usufruído'! Já scguinic
forms' ai 01 (um) mis no p, rindo de JDimOIS t 20-OI/2017-. h) 01 (um)
más nu períudode JLDl^&í' a 2\!K.:2<3\7; c)(í\) ní* n" penada ás
22-iCí20t7a22,'03ííOI7. II - DETERMWAR a juntada dí cjpia dcsit aw
ati resptcriví) prooe$so c n cmío dt copia ú Superinlendíncui dn PoJícia
Judiciária, ú L1 Delegoiiu KegioBul de Polteii de Goiânia, à 22" Qdcgwia
Diamtal de ['olicia de finiraiia c á CoonicnaçiV de Cii-atJi.' de Pessoas da
l"olícia Cuil para conhecimenui e previdências dividas. CUMPRA-SE.
PLIBLJQUE-SE. GASWE1T; DO DELEGADO-UERAL DA POLICIA
CIVIL. em Goiánij,aOi-06 Jedríembiodc 1016. Muroelo Aires Medeiros -
Del eimdu -Geral Adjunii1

SOCfEDACES OE ECONOMIA
MISTA

Celg

•VwdituttHtto
rANCELAMKNTO

L.íiaumi", tjue D H.LHTU Sr icunjiJL- E\ccuii\ rio
líptuivus, cnnLTftMjn cor a cnHíim AOF Cur

ÍYaJisdoiifll - HIRHL1, publi-vto no exímio de conír
mlím de 2016, na r ' i; Iti de^lp jornal. riSii

GOIÁS

5iXl DestSo

npn Illc!

lie n3d efelumpcis nenhum p*,iimeiHo icíci

CEl^GEBAÇAO
EXTRA

•H-CHi.i MS/1011
a. Guano U

! S.'A

t TRANSMISSÃO SÁ. - CU! GT
11 RA l O - Art. 61 P.l-, Lf.l íi.6Wî 3
i n' UÍ011M-7) SEPNÊT ZOIJIlSdTOOOMU
. 30 tonlralí. PR-PROE 033/2(1! 1. Conluiada
«SSÍ-IST-íiOCH-í?. Vali» CibbJl. Ri MJiO.(»

PH-FKÍÍÍ OW/IUI6 (Pn-CC!
o Oi>*1" lanio adi""íi r

J 7653) 7M'iMHM.1 V
crdas c KlesUn e^uain^Te.

n- I2K1Í6.Í-); SEPNET. S14I1M7COMI6,
amimo PR-PBOb OSí«II12 C'ís"rs!iida 01 SíA
nríil<*sl «l l»|77J.4õ(«rit(ilMmw!iiUíu»i,

^*ycf(*. ftcjlllKlD <1& 30V1Ç.

liva de veicukiã Cúntial,
10604.1í!,'QO'JI-97 Valof Gl(

PR-PHGK Ml/1011 (Pliness' n' !6«iJHWHi SFPM'1 Í01WT04W3ÍH8
M IirniGaic JOHD SCTVUJO de Sumule ww
tic ?00t5 t Ucínçi \JTM Bundlí **J r-jn^Cuc

i mil mis) Viitènir(.Uml Rt 37 000.00 |n i,

Metrobus

c*nl;jal Jc OÇKIHIÍB;

Abertura;
riurirlo.

i, Jí n- ocrfínWo ai Mló

LOPPS VltA VIBDÍ

Codego
REGULAMENTO PARA ALIENAÇÕES ~DE ÁREAS E
EMPREENDIMENTOS DA COtMEGO SÁ.

CAPÍTULO l
DJSPOStÇÕES GERAIS

Ari. 1° O presente regulamento estabeleça normas básirae sobre o
procedimento admmstrauvo para abenaç3o de áreas e empreendimentos
pertencentes Â Compannii de Desenvolvimento Eajnõmi™ de Goiás ~
CODEGO
§r - Todas as pessoas |undicas tSe diíeito público ou prrvaòo i'-i ti ,.i, .
ou aquelas B sé mslalar nas areis e empreendimentos administrados
pela COLX: GO «Mio sujeitas aos dispositivos deite regulamento.
$2° - A Companhia de Desenvolvimento Econflmco de Goiás ••
CODEGO. poder* utitear o presente regulamento em outras (coedaOes
que integre

Art. r - Para os fins Oeste regulamento, consideram-(e
! - Área. a glet» de terra não parcelada,
li - Empreendi monto ímâvel destinada á attvidade econAmlca, podenao
ser unidadee autónomas, condomínios, distritos, poios, entre outros que
promovam o desenvolvimento económico do Estado de Golas:
II! - Distrito indusln». parcela do solo urbano destinaQo a atividade
industriai devidamente enquadrada no saneamento urbano, que se
compatiDilire "'"' B proleffio ímbienlal podendo abngar alivldades de
Sigmfiiatmo impado ambiental, rws termos da >ei, indepffliòentemenle de
sãs érea,
IV - Polo Industrial parcela do Mio urbano com área infenor a cem
hectares, destinado a atimlade inttuatnal. devidamente enquadrada no
ioneam«nlo urDam. que se Compatibiliie com a protacão ambiental.
podando »tnigar zonas de uso píêdommamemBnte Industrial e oe uso
diversificado, sendo vedado a instalação de alrvidadee causadoras de
significativa degradação ilo ambienta
V • Apoio locactonal' as operações reterantas a cea»ao, venda, locacío,
direito de superfície, autorização, permissões e contosslo de áreas
destinadas à implanlaçfio de empreendimentos píOdullvos que promovam
o dssenvohftrnenlo económico, a preço final subsidiado eni proporção
delirada pelo Conselho tte Adrnm/ttaçío;

Ari. 3° - As áreas e empreendimentos pertencentes i CODEGO somente
serão alienados a pestoai jurídicas, que comprovarem sua mgulandade
luridica, (Iscai e coniribuiçfio para o desenvolvimento económico do
Estado de Goiás em proradtmentQ próprio autuado juntn à Companhia.
§i°-Asíteas ou empreendimentos de propriedade ou sob administração
da CODEGO, serão [teimados à Implantação de ndustrias e serviços
auxHtares da industrialização, tais como logística, hotéis, postos de
combustíveis, dentre outros auxiliares ao desenvolvimento económico oe
Goiás.
$2° - As áreas ou empreendimentos de propriedade ou sob adminislraçáo
da CODEGO, que possuem destíiaçío diversa tia atnddade inQusirtal
poderio ser alienados, locados, arrendados, derme outros usos que
recaiam sobre o dreitn de propriedade MI posse

Art. «° - A CODEGO em seus procedimentos obedecera, dentre coiros.
aos princípios da teflílidade. impessoalidade. morílKjade. publicidade,
eficiência, finalidade, motivação, raioabilidade. proporcionalidade, .mu, „
defesa, contraditório, segurança Jurídica e Interesse publico

An. 5° - S3o teoSrnadoa como Interessados no processo administrativo
os representantes legais das pessoas jurídicas, titulares de direitos eu
interesses individuais ou no enercioo do dkerlo òe repreaenlaçflo
devidamente cornprovido.
Pariursto único - O instrumento de representação dos "eflltimBdns
Meada no casul dewe artigo â a piocmacao publica ou privada, com
poderes eepecificoe do rapresenlacio Junto â CODEGO. dispensado da
apresenaçSo aos sdra Inteirado ré» indicados no alo Donstitutivu da
sociedade.

Art. 6" - Os *los do processo adminWrativo nío depondem da forma
determinada senão quando B lei expresiamenie e exigir
§t" - Oe aios do procaíso devem ser pioduridoE par ascnto em
português, com i data e o local de sua realização e * assinatura da
autoridade responsável ou do legitimado
£2° - Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma eomente Sírs
ettgDo guandu houver dúvida de autenticidade
§3° - A autenticação de documentos exigidoa cm cópia poderá ser feita
pelos órgãos da CÚOEGú,

§4° - A eicsç^o do processo elatrúmco. o processo deuera ter suas
páginas numeradas seQuenoatitenta e rubricadas pelo responsável por
stiii autuação e, em sua tramitação, por quem nele inserir quaisquer
rjocumentos
S 5" - Os aios administrativos e todos os documentos produzidos pala
AdministraçRo Publica que instruírem os processos eteTronicos deverão
sor transmitidos, armazenados fl assinados eletronicamenle na torma de
tei especifica
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Imóveis
VENDA

Imóveis
ALUGUEL

Negócios Empregos j Veículo
EDITAL DE COM JN1CAÇAO

JOSÉ VIEIRA DS CARVALHO ÍO6RINHQ. empresário
rural, toma público qixi requereu i ;i Secretaria Municipal da
MeJo Ainl)l«nte - SEMMA, a LICET iJA AMBIENTAL SIMPLI-
FICADA par» a etivkJade tíe At CULTURA, processo n"
20*6028008. aftuacfo em Mineiro» - GO. a*rnpreendirnôi.ik>
nAoMarvjuadra naRoaatuçflo C

jmwfm. 90. gov.
iJna»na

PMito Roberto Brandia d* Cmtfo

AVISO - REVOGAÇÃO DE UCfTAÇAO
PREOAO PRCSCHCIAL W 027rt«

A FtnMtura Municipal de Uruana, Gw*», pw ranmMdio ao
ff uwa<ú6T«rido que afolivaiwntt owreu «ira

4uendci da toturs do t*f rno d» mtertncia do ÊdBaí
:f (Í2T/16, u qu« rrwcul» s«w díwtda »Jow"« o

r»gutar da licltaçftci, tcirn» Bíblico i
REVOOAÇÍO do EDITAL Pf̂ QAO n" 027716. O

HcttMúno wiantra^e A dttpouJçfc dos
bMrawado* if*rti rnanifeBtaçfto nc prazo icy*!.
Jo*o Rocha, s/n. sentro, Oow.«, GoUa.

Línuuia, GoiAs, ao» 00 de Dozamtxn je 2018
PAUtO RO«ERTO BRAW3AD DÊ CASTRO

Pragoofro Muntótort

3ÈDUCE GOIÁS
f AVISO DE JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO

DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N» 045/201B

O Estado da Gotaa. pof meio da Secretaria de Estado
da Educação, Cultura e Esporte, toma público O resul-
taito d« julgamento da documentação, referente ao

n* 2016.00OO.KI0.09B6, do tipo Menor
Regime de Execução Empreitada por Preço
Obj*ío Contratação cfe empresa de engen-

. Só d» cobertura de Quadra escolar
i, 110' CcJléfl'0 Esíatlu"! Joáo Lobo Ftítio, tui
' de lnhumas/GO. EMWtESAS HWSILI-

jCVE MAfíOCLO Engenharia, por fenr os tens
~ !«4.5.6.2, doEdflalLe, PIRENEUS EDcen-

iHanejanrenlo Lida., por ftwlr o Wsm 4.5.2-1 do
-HIPRE5AS .HABILITADAS: 1-ConsHutara

íc 2- Amaral Castro Engenhei» Ltíte., í-
Lftoro e Terraptoiagein Lhtei.; 4- RN Con-

i líwraulanagerii Ltfla.; 3- Coostrufixa 3«ra
í LWe.; 6- Comtnfli)ra MJHP EIRELI; 7- HM

i B IníxxporatotH ÊIHELÍ-Í̂ ; fH-travefeu
a Acúsoca Udn; M-OOttHAL GitgBrttana
Lide,; 10-CSíB Ct»r*u*ora IJda,, 11-GP

12-LR escavações TJ««*I«?»S e Contér-
jenhána Lbte.. 14

i Aíterosa LJda . e. IS-RM Serviços Ltoa.
tos Prme(p«ceí do CootracHòno e da

pb Õefesa, e aos ermos -do art 48 da Lei Federei
í* H.WSÍ33, aU-eae o p«zu ifc 06 ^ãrKQ) rfes úteis

• ; a pertí cb P«**Eiasíted«*B a*a. par? Que

- •

SancfenlrKíiB-OD," «ift!
dezembro dê 016

Jânio Fau»to C trdoco
Pregoeiro Mu idpal

A Motr olíiis Transporte Co(«;vo S/A,
da céu Pregosiro e Equipa de Aooio, comunica aos in-
tanwsados que será reatizí-Jo através do Slí«
wtfífLcotnprasn»L<ia.gQv.tor. o seguinte prooadl-
mdftto llcrtetõrio:
• Pregão PrwMnctal n°: f»2/;.D16
• Tipo; Menof pruço (maior pefcentual de desconto)

eapeciBlizsda para o
'.SOLINA COMUM E
imento próprio, com
aid3des da Metrobus
aoe equipainentos e

M apoio da empresa,
G, d* acordo com as
Telècklas no edital e

. ifa do aditai ^a Inter-
iJ£Sai)aUUÍflQ£b[ ou
infonriãçõãs através
!Í32 - das 08:00 às

^s. Comissão Perma-

iod«20lB.
> VERDE
"Pt

• Horário: 09:00 horas
• ProcfcMO n°: 2016000EM7
• Otajeto: Contratação empres-
forntH-Jmento parcelado da Q '
ETAHOL, em posto de abaste-
vista ao atendimento das nece
Transporte Coletivo S/A. auanti
valrajlos que compõem a frota
poi1 período de 12 (doze) me»
iwndíçOes e especificações eal.
seus anexos.
As empresas poderão reffrar o! .
net, através dos sitos íaâfcCQI

Outra
dos tete/onee (62)3230 7531/"
12:00 e das 13:00 às 17:00 hot
nente de Licitaçdea.

Goiânia, 08 de dezern
OLÍCIO LOPES WL

Presidente da

PODER JUDICIÁRIO DO ES
í>61575/2C16 COMARCADÊ G'
AV. BRASIL OESTE 1086 SET'
CFP - 76352000 TEL: (62) 3389- -
9B02 1* VARA CÍVEL - 1 ANOA.
EPITAL DÊ CITAÇÃO. PROCES
TOCOLO NUMR; 40954
(200904095^7) AUTOS NUMI
ftEVOCATORIA (PAUUIANA). RI
NIA LOURDES DE SOUZA. AC
GOJ UIGVAN PEREIRA OU.'
QUERIDO. DIANA ABADIA TELÊ
NOVA CAPITAI NUMR- O QD'
CIDADE JARDIM CEP: O MUN
TADO. GO. CPF/ÇGC: OOOOOt
CAU&A; 161.796,89. JUI^ (A).
FRDA (JUtT 1). Prazo do EdHW
contactar; 13 dias. OtlMHvacfio: O

:ADO DE GOIÁS.
IIANESÍA. FÓRUM -
'R UNIVERSITÁRIO
1800 FAX: (62) 3309-
'(. EMITENTE; 98W.
?O/027L156- PRO-
'-41,?c;>9.8.[je.OlMa
.: 666, NATUREZA:
HUÊRENTE: ANTO
.' (REQTE); (2230B
ItJS. FILHO. RÊ-
i ENDEREÇO-RUA
'O LI. 20. BAIRRO:
:;.- ANAPOUS. ES-
00-00 VALOR DA
;>IDRE REIS LAC-
20 ifias Prazo para

ía) Jtã (a).«ie Qiittio ANDRÉ 'flCl LACeF-rOÀíJiilZ 1)

x.)sobMi Tf» f,w dW o ;í f téf

EDÍTAL DE COMUNICAÇÃO
HEKMOGENES nAlMUNOÚ OGLIARI, «iTlprísano
rural, toma público que nequeiau da S»crwt»rte Municipal
de Mefo Ambienta - SEMMA, • UOCNÇA AMBIENTAL
DE INSTALAÇÃO AMPLIAÇÃO p*ra a «ttvioadeiis AVK
CULIURA, proo«asii na aoififfsotn,. «iiuaCo »m
Mineiros - GO. Õ «rn;ir*fe(Sif>«rtci riB
Resolução CONAMA MM«.

a quem pnterwtar posw qu» f*rí realizar no dia
23/12/2016, ii 09:00 hor**. no andKeço supra, na
mooa&lada Pregão Presencial, Tipo ManerPwço por ttwn,
tenda poi objeto Aquiwçíc d« fiomhustfvef (Gasolina,
Di«»l S 111). [.MIS fltBfKfBf as riecasaW«d*a do Munkjipio
ds aunrfnoí - GO, m» termos <M \J# 13-5200002 8 sut>-
stfariwnwit» a Lei î abami n" BOWVaSesuasaíieraçfles
postertor»», • p*lB»eltep«*ja»B d*«te gcfto»! M«ttor*a In-
IbfmaoSwi fttiw/A* ao TWWFax (Ujoc82) 3341-6183. dai
ftOflh. A» 11;30h. a das 13.30n às irrOOh, ou no «its

JKfcl

GiiBrínos, aps 07 d» Daiembro d« 2016.

Angéflc» M*rt* d« Um*
Pregoeira.

PRÊFEfTURA WWVOtPAt Oe GUARWOS
EDITAL PREGÃO f*RESCNCWi n". 045/2016

«tWICfPIO DC OUARWQft̂ O, n*s»àa jffcttca d* dlterto
pútMicQ Interna. inscrfto no CWP.I n" 01.48*. 170/0001-07,
com íecte ria Av. Jowtto RixWgnw do Nasdmwit» n8. 32
• Centro - Guartnos - 30 via ComlasAo da PefmflnenM

da Licilaçflo « Pregões, torna público a ijusm interessar
possa que fará realizar no dia 33/12/2018, i» 10:30 hora*.
no «ndaraço sede tia Prefeitura, na modtódad» Pregão
Presencial, Tlpg Menor Preço por H»m, tondo por otyeto
Contmtaçfto de SmpreM pui» Fomecirrunto c» Mennltex
a R»í«ofi«a, nos Ormos d» W 10,520/2002 e *iiO9Ídi«f*a-
manto a L*l Faderal n" 8. WSS3 • iiiw» aft»raí*«« po»ta-
norM, » palas disfootçAos dasfe Éd£t«) Maiorvs
informaçOes através aã TaWFox (OwcfiB) 3341-S1R3. d*«
SrOOIi. eu 11:30h. a da» I3:3ôh. àa 17:00h-

tSuarinos, aos 07 d» Dwnmttrfo tia 2018
An0Mo« MMI« da Lim»

PraaidBtioi 0» CPUPregoema-

ESTADO DE «X*.S
PHEFEITURA MUN1OPAL M SAWCUÊíOJkNOW

AVISO DE UCtWCAO
Pr»g*o Pr*«nclal M- 007/201B

0 MUNICÍPIO DE 5ANCLERLANDIA, Est*Jc> de Gwét,
oom ssde na Praça íris Ptxi»r», n* 07 - Cantru. DMM
cidade Inscrita no CNPJ n* 02.164.8GWJC1-Í1, torna
pilblkxi aos intareswtlot qu» Cará raalu»- om sua sedo, à*
14:30 horw do dia 23/12/3016. ftc*MÇ«a na rnOdaJkUtd«
Pr»QÍo PnM*r)cl*l. ttpo M»nor V^tor Por [j3te. oom vistas
0 aquisição de Equipamento e M«ten'al í'cmieitenle pêra
Piugrama de Melhoria <Jo Aces«o e da OuaJidaO» <>a
Atençflo BiBlcia PMAQ AB - («6ril<9»rio d» S*u'>d*>

Maknsa IfTformeoOea sotjr* edtoí podolftti ««r oWidoe na
rede da PreteMura Montdpol r to aotí̂ reoc) «cinta men-
aonneio, «11 U"Ailo de expecftMita ou peio wMbne (34)

<MOMoUo de A) Kl

CONSTRUTORA .
05.302.590/0001-ffí;
junK) a Secre'
(jri«s, Infrrt :
poíitanos -
Supressão
56*457, T Ç

i f :

ii
i

lecalde^ n •
Ativldades: ReceL

taçao,concretizar

fornecedores dt n

Requisitos: Ensin;

Horário de Trabaíf

Còdkio d* vaga:

Atívidades: Prpffes

realizando lançanif

no sistema alter de

Requisitos: Cursar;

Horário de Trabalh

Càd\go da Vaga: 3

Atívidades. Profissii

ercer as seguintes

como as audiência r

das audiências e rp

andamento "•• :

nentes ao cargo.

Requisitos Ensino í

Horário de Trabafric

Mecânico if > :

Atividacfes. F

que posstié: p

Requistos G >

Hoiáriode



èCSA SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE

Você está em » Por Estado » Município »

Síntese dos Preços Praticados - GOIÁS

Resumo I - Gasolina RS/ l

Período ; De 18/12/2016 a 24/12/2016
n" de postos

município preçopesquisados
médio

Aguas Lindas
* |Ç í lOulS

Anápolis
Aparecida de
Gojania
Caídas Novas
Catalão
Formosa
Goiânia
Goiatuba
Ituinfaiara
Jatai
Luzia n i a

MLQCÍEQS
".íorrinhos
Porangatu
Ri o Ver de
Trindade
Valparaiso de
Goiás

:

U,

i í

12
I n
10
40
! • )
! "

1 i
, !
6
I I
5
15
7

9

3,756

3,925

3,946

3,979
4,043
3,862
3.868
3,893
3,841
4,007
3,847
3,943
3,942
3,832
3,958
3,901

3,828

DAIsO
Preço ao ( 01

desvio pré '0
padrão mínim*

0,052

0,084

0,043

0,081
0,08 1
0,020
0,080
0,032
0,116
0,054
0,047
0,016
0,024
0,067
0,049
0,068

0,076

3,6* 3

3,7. -9

3,8' '0

3.8 0
3,9' 9
3,8 0
3,6 -0
3,8 0
3,6' '0
3,9 0
3,7' .0
3,9!0
3,8 '3
3,7 3
3,8 0
3,8 0

3,7 0

;OS MUNICÍPIO
onsumidor

preço margem preço
mo máximo média médio

3,799

3,999

3,990

4,127
4,150
3,899
3,990
3,959
4,030
4,090
3,899
3,970
3,990
3,890
4,050
3,990

0,427

0,537

0,581

0,651
0,622
0,526
0,469
0,517
0,509
0,649
0,525
0,583
0,644
0,402
0,563
0,503

3,329

3,389

3,365

3,328
3,422
3,336
3,399
3,375
3,331
3,358
3,322
3,360
3,299
3,430
3,395
3,399

Preço Distribuidora
desvio
padrão

0,000

0,014

0,035

0,013
0,050
0,015
0,025
0,050
0,008
0,000
0,009
0,000
0,000
0,000
0,027
0,000

0,000

preço
mínimo

3,329

3,379

3,340

3,319
3,370
3,326
3,364
3,340
3,326
3,358
3,315
3,360
3,299
3,430
3,366
3,399

3,386

preço
máximo

3,329

3,399

3,390

3,337
3,470
3,347
3,436
3,411
3,337
3,358
3,329
3,360
3,299
3,430
3,420
3,399

3,386

O cálculo do preço médio foi ponderado de acordo
à ANP no ano de 2015, por meio do i-SIMP (Sistert

3,970 0,442 3,386

Exportar
om as vendas de combustíveis informadas pelas distribuidoras

.1 de Informações de Movimentação de Produtos).

Data de Emissão : 26/12/2016
Sitc melhor visualizado com o Microsoft Internet Exp urer

Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre en conlato com o

Centro de Relações com o Consumidor da ANP-Telefone 08i i j - 9 7 0 0267

É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados j: blicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte
(endereço cletrônieo e data de aeesso) de forma clara < visível.

ANP - Agência Naeional do Petróleo, Gás Natural e í: locombustíveis
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i
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SLP
SISTEMA DE

Você está em » PonEstado » Município »

Síntese dos Preços Praticados - GOIÁS

Resumo I - Etanol RS/I

Período : De 18/12/2016 a 24/12/2016

município

Aguas Lindas
de Goiás
Anápolis
Aparecida de
Goiânia
Caldas Novas
Catalão
Foqnoga
'Goiânia
Goiatuba
Itumbiara
Jataí
Luziania

€ineiros
orrinhos

Porangatu
R ip^ Verde
Trindade
Vai para LSQ de
Goiás

n de postos
pesquisados

5

16

13

12
10
! l
40
10
1 7

14
13
7
11
7
16.

9

DADOS MUNICÍPIO
Preço ao ( onsumidor

preço
médio

3,050

2,949

3,063

2,948
3,000
2,965
2,872
2,955
2.865
3,032
2,932
2,846
2,974
2,921
3,036
2,901

2,875

desvio
padrão

0,055

0,052

0,139

0,103
0,031
0,080
0,076
0,036
0,111
0,073
0,058
0,026
0,064
0,162
0,028
0,068

0,064

prev'0
mínimo

2,9^0

2,8 .̂9

2,890

2,790
2,959
2,8- '9
2,579
2,910
2,690
2,940
2,8;" 0
2,8,0
2,790
2,640
2,990
2,8 0

2,7 "0

preço
máximo

3,090

2,999

3,190

3,127
3,080
3,169
2,990
2,999
2,999
3,190
2,990
2,890
3,050
3,080
3,090
2,990

2,970

margem
média

0,414

0,426

0,443

0,588
0,502
0,465
0,369
0,461
0,391
0,555
0,442
0,369
0,538
0,412
0,541
0,379

0,439

preço
médio

2,636

2,523

2,620

2,360
2,499
2,500
2,503
2,493
2,474
2,477
2,490
2,476
2,437
2,509
2,495
2,523

2,437

Preço Distribuidora
desvio
padrão

0,000

0,022

0,038

0,009
0,031
0,104
0,059
0,019
0,000
0,000
0,017
0,000
0,000
0,046
0,030
0,000

0,000

preço
mínimo

2,636

2,507

2,594

2,354
2,466
2,427
2,438
2,480
2,474
2,477
2,478
2,476
2,437
2,477
2,465
2,523

2,437

preço
máximo

2,636

2,538

2,647

2,367
2,528
2,574
2,573
2,507
2,474
2,477
2,502
2,476
2,437
2,542
2,526
2,523

2,437

O cálculo do preço médio foi ponderado de acordo :om as vendas de combustíveis informadas pelas distribuidoras
à ANP no ano de 2015, por meio do i-SIMP (Sisten ti de Informações de Movimentação de Produtos).

Data de Emissão : 26/12/2016
Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Expnjrcr

Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre err contato com o

Centro de Relações com o Consumidor da ANP - Telefone 08í i» - 970 0267

É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados p .iblícados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte
(endereço cletrônico e data de aeesso) de forma clara i visível.

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Piocombustíveis



MlJ
MtTROiUS
ransporte Coletívo S/A

Cl n° 178/16 Goiânia, 26 de dezembro de 2016.
De: Comissão Permanente de Licitação
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Pregão Presencial 1° 002/2016 - Processo 2016000979 -

Relatório Final

Senhor Assessor,

Através desta encam nhamos o processo de n° 2016000979,

referente à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 002/2016, tipo

Menor Preço (maior percentual de desconto)!, para análise, parecer

conforme relatório abaixo:

A licitação foi realizad i em 26/12/2016 às 09:00 horas, através

do site do Comprasnet, tend > como objeto a Contratação empresa

especializada para o fornecime ito parcelado de GASOLINA COMUM E

ETANOL, em posto de abastec nento próprio, com vista ao atendimento

das necessidades da Metrobu; Transporte Coletivo S/A, quanto aos

equipamentos e veículos que cc mpõem a frota de apoio da empresa, por

período de 12 (doze) meses, de acordo com as condições e especificações

estabelecidas no edital e seus anexos. Com o valor estimado em R$

138.523,00 (cento e trinta e oit > mil, quinhentos e vinte e três reais).

Após aguardar por o p-azo de 25 (vinte e cinco) minutos, após a

abertura do Pregão, não compareceu nenhum interessado, então o mesmo

foi DECLARADO DESERTO e a ;;essão encerrada.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

i i
Metrobus Transporte Coletivo S/A- Rua F atriarca N°299 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610



ImprimirLicitação 40028 - SE@CS

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO n.° 002/2016

As 09:00 horas do dia 26 de dezembro de 2.016, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e
respectivos Membros da Equipe de Apoio, resignados pela Portaria 051/2016 - 19/05/2016, para, em
atendimento às Disposições legais pertinentes à matéria, bem como às disposições do edital e seus
anexos, conduzir a sessão do Pregão Presencial n.° 002/2016, referente ao Processo 2016000979.
Objeto: LOTE ÚNICO - DISPUTA GERAL, No horário preestabelecido, em conformidade com as
diposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão e efetuou o credenciamento desinteressados.
A seguir, os credenciados entregaram os envelopes de Proposta e de Documentação. Após a
divulgação aos participantes dos preços ; presentados, o Pregoeiro, conforme determina o edital,
procedeu à classificação das propostas c je participariam dos lances verbais. Nesta fase, foram
apresentados os lances registrados no histórico abaixo, que no final da sessão, produziram o seguinte
resultado:

RESULTADO FINAL DA SESSÃO

Lote n°: 001

Lote: LOTE ÚNICO' DISPUTA GERAL

Situação: DESERTO

Aceito para:

PARTICIP/ NTES CREDENCIADOS

Licita nte

CNPJ/CPF
Razão Social

Representante

Identidade/Emissor
Nome

(Lote n.°1) l ote Único - Disputa Geral

Observação: Participaram deste item os licitaníes abaixo selecionados, com suas
propostas e os proponentes convocados pé ^a fase de lances:

respectivas

Propostas

CNPJ/CPF Ra ao Social/Nome Valor

Lances

Valor CNPJ/CPF Data do Lance

• (D) Fornecedor desistiu de continuar a efetuar lances.
* (In) Todos os iances do fornecedor foram inabilitados peio pregoeiro.

Ordem de Classificação

Ordem CNPJ/CPF Razão Social

Valores Adjudicados por Item

Produto Quantidade *>™*>
Contratação

Valor
Unitário

Ativic-ades do Pregão

Pregoeiro: ÀS 09:OOH FOI ABERTA A SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
002/2016 E APÓS AGUARDAR O PRAZO DE 25 MINUTOS, NÃO
COMPARECENDO NENHUM INTERESSADO NO PREGÃO, O MESMO FOI
DECLARADO DESERTO.

Pregoeiro: Desta forma, estamos f ̂ cerrado o Pregão.

Após verificada a regularidade da doeu nentação do(s) licitante(s) melhor classificado(s), o(s)
mesmos(s) foi(ram) declarado(s) vencedorfe ;) do(s) respectivo(s) item(ns), tendo sido, então, concedida



a palavra aos participantes do
recursos, este pregão foi decla/adi
Resultado Final da Sessão.

ame. N; :> havendo, por parte dos licitantes, intenção de
encerra Io e^setj resultado divulgado conforme indicado no

interpor
quadro

ASSISTENTE - Braz A^es Cordeiro

ASSISTENTE - Newmary Pereira da paixão



Sistema Etetrònico de Admini: íração de Compras

TERMO DE JULGAMENTO E AD 1UDICAÇAO DO PREGÃO PRESENCIAL n." 002/2016

Aos 26 dias de de/embro de 2.016, após analisados os atos referentes ao PRBGAO PRKSHNCIAL 002/2016 - Oferta de
compra n" 4002X, o pregoeiro adjudica aos licitantes .ihaixo relacionados os respectivos itens, conforme indicado no quadro

"Resultado da Adjudicação".

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

. í.or<? Único - Disputa Geral
-ãn: DESERTO

Adjudica d <t à «iitj>resa:
Total do Lote:

Item n": l

Produto/Serviço: GASOLINA COMI ,'M, COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO.

Item n": 2

Produto/Serviço: ÁLCOOL HIDRA! \DO, COMBUSTJ PARA VEICULO AUTOMOTIVO.

Emitido em: 26/12/2016 09:32:11
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T :insporte Coletivo S/A

P A R E C E R n°</Or/2016

Processo n° : 2016000979

Interessado : Gerência de Serviços Gerais

Assunto : Pregão Presencial ne 002/16 - fornecimento de gasolina comum

etanol - deserto.

Trata-se íe resposta à consulta formulada pela CPL

Comissão Permanente de Licitação, por meio da C.I n° 178/16, do dia 26 de dezembro de

2016, acerca do resultado do processo licitatório n° 2016000979, na modalidade Pregão

Presencial ne 002/2016, tipo menor n reco (maior percentual de desconto), tendo como

objeto contratação de empresa especializada no fornecimento de gasolina comum e

etanol, procedimento que restou deserto.

O presei te processo, declarado deserto pelo pregoeiro, teve

sua abertura em 26/12/2016, às 09:00 r oras, por meio do sítio do Comprasnet.

Ressalta ?;e que o valor global estimado para contratação é

de R$ 138.523,00 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e três reais).

CompuL indo os autos, verifica-se que o presente processo

fora submetido, inicialmente, quandi da análise do Edital e Anexos, à apreciação desta

Assessoria Jurídica, por meio do l arecer n° 210/2016 de 06.12.2016, tendo opinado

favoravelmente ao seguimento.

Aberta í Sessão, o que se extrai da Ata de realização do

Pregão, é que o pregoeiro após esper ir por cerca de 25 (vinte cinco) minutos, constatou o

r\

Rua Patriarca, n° 2( :, Vila Regina, CEP 74453-610, Goiània-GO
Fone: 62 3230-7500



METROBUS
T ansporte Colellvo S/A

não comparecimento de nenhum inti ressado, pelo que declarou o pregão como deserto,

tendo tudo lavrado na ata do pregão: 10 sítio do Comprasnet.

Posto isto, SUGERE esta Assessoria que sejam os presentes

autos encaminhados à Presidência, via Secreta r ia-Geral, para que seja declarado deserto

pela Autoridade Superior.

Devendo ainda determinar a remessa dos autos à Gerência

de Serviços Gerais, visto ser a Gerônc a solicitante^ para manifestar sobre:

1 - Quanto ao valor estimado descrito no Edital, se está de

conformidade com o valor atua! de mercado, sendo que:

a) Caso afirmativo, repetir o certame utilizando os dados

anteriormente apurados;

b) Caso negativo, repetir o certame, formulando novo valor

estimado, através de novos orçamentt -s e precificação.

2 - Caso a empresa esteja sofrendo ou prestes a sofrer

prejuízo, pela necessidade premente do fornecimento do objeto, não suportar esperar o

decurso do prazo de novo certame, pi 'dera contratar de forma direta, pelo valor estimado,

devendo apresentar as devidas justifi- ativas sobre esta situação.

Submet.i-se à apreciação da Chefia da Assessoria Jurídica,

nos termos da Portaria n9 082/13

É o Parecer, S.M.J.

Goiânia GO, 26 de dezembro de 2016.

RAFAE DE CAjÇTRO JÚNIOR
l 3SESSORTURÍDICO

OAB/GO 23.980

Rua Patriarca, n° 2! :', Vila Regina, CEP 74453-610, Goiânia-GO
Fone: 62 3230-75UO



MtTROBUS
Trans ;orfe Coleflvo S/A

Processo n° : 2016000979

Interessado : Gerência de Serviços Gi rais

Assunto : Pregão Presencial n° C J2/16 - fornecimento de gasolina comum etanol -

deserto.

DESPACHO N°2O3 /16-ARJR. Trata-se de resposta à consulta

formulada pela CPL - Comissão Permar ente de Licitação, por meio da C.I n° 178/16, do dia 26

de dezembro de 2016, acerca do resultado do processo licitatório ny 2016000979, na modalidade

Pregão Presencial n° 002/2016, tipo menor preço (maior percentual de desconto), tendo como

objeto contratação de empresa especia izada no fornecimento de gasolina comum e etanol,

procedimento que restou deserto.

Posto isto, \DOTO o Parecer n° JOO T / 16, por seus próprios

fundamentos, emitido pelo advogado R kFAEL DE CASTRO JÚNIOR, Assessor Jurídico desta

empresa.

Encaminhe se à Presidência, via Secretaria Geral, para que, caso

acate a recomendação ora dada, proceda a declaração de Licitação Deserta, devendo ainda,

determinar as providências descritas no 'arecer Jurídico.

ASSESSO1 IA JURÍDICA DA METROBUS TRANSPORTE

COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 36 DIAS DO\MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

[O PRIMO
Asse ssor Jurídico - Chefe

OAB-GO 23.950

Rua Patriarca, 299, \a Regina - Cep: 74453-610 Goiânia - GO
Cone; (62) 3230-7500
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PROCESSO NL>: 2016000979

INTERESSADO: GER. DE SER. GERAIS
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO
DESERTA

DESPACHO NL> 230/16-PRES.- Tendo em vista o que consta

nos autos, o Diretor Presidente acata o Parecer Jurídico nQ 237/2016, e declara deserta a

licitação relacionada ao Pregão Presencial n° 002/16, tipo menor preço (maior percentual

de desconto), para contratação de empresa especializada no fornecimento de gasolina

comum e etanol.

À Gerência de Serviços Gerais para manifestação na forma

indicada ao parecer n° 237/16. fls.83.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS

TRANSPORTE COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 26 DIAS DO MÊS DE

DEZEMBRO DE 2016.

Marlius Braga Mach4do
Diretor-Presidente

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S.A.
Rua Patriarca n° 299 - Vila Regina - Goiânia - Goiás - CEP: 74453-610

metrobus(5)metrohLJS no no hr / PARX



METROBUS
!• jnsporte Cdetivo S/A

Ci: 655/2016 Goiânia, 27 de Dezenjbro de 2016.

De: Gerência de Serviços Gerais
Para: Presidência Vr. ^

^Assunto Resposta ao Despacho n° 230/16-PRES.

Senhor Pres dente,

A Par em cumprimentá-lo, em resposta ao Despacho n°
230/16-PRES, o qual determina manifestação conforme Parecer n° 237/16,
que versa sobre o pregão Presencial n° 002/16, tendo como objeto o
fornecimento de gasolina e eta lol, cujo resultado foi declarado deserto,
vem esta Gerência de Serviços C erais manifestar da seguinte forma:

1 O vai >r estimado estipulado no Edital está de
conformidade com os valores pi atiçados no mercado, visto que dentro dos
parâmetros da tabela da ANP;

2 - Quanto i repetição de novo certame licitatório, não
existe tempo hábil para seu desenvolvimento, visto que o contrato de
fornecimento atual vence em .i 1/12/2016, sendo o objeto de extrema
necessidade para o bom andan ento da companhia, assim, tem-se que a
demanda de nova licitação, acari etária enorme prejuízo a esta empresa.

Diante do a;ima exposto, solicitamos providência no
sentido de garantir o abastecimento da frota de apoio da Metrobus.

Respeitosan ente,

Lorer a Lopes Jaime Perillo

Ger; nte de Serviços Gerais

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua Patr arca N°299 Vi la Regina - Goiânia GO. CEP 74.453-610



METROBUS
'ransporte Coiellvo S/A

Goiânia, 27 de dezembro de
De: ASSESSORIA JURÍDICA
Para: PRESIDÊNCIA
Assunto: Manifestação acerca da Cl n° 655/16 da Gerência de Serviços Gerais
Cl n°: 67-3 /2016

Sr. Presidente,

Cumprimentando-o, vimos pela presente, manifestar acerca do

encaminhamento desta Presidência, atra1 és de Despacho manuscrito da Chefia de Gabinete na

Cl n° 655/16, que atendeu ao Despac 10 n'- 230/16-PRES, que trata de resposta sobre as

indagações contidas no Parecer Jurídico n- 237/16, que versou sobre relatório final da CPI, -

Comissão Permanente de Licitação acere i do Pregão Presencial n-' 002/16, sessão realizada em

26/12/2016, cujo resultado foi deserto.

A vista da declaraçí .) de Pregão deserto como resultado, para melhor

aplicação da legislação, a Gerência de St rviços Gerais manifestou que os preços estimados do

objeto estavam de conformidade com o ireço de mercado, por outro lado, devido o iminente

vencimento do contrato de fornecimento itual (31/12/2016), não há tempo hábil para tramitação

de novo procedimento licitatório.

Desta forma, a vista da justificativa da Gerência de Serviços Gerais, a

legislação no disposto no art. 29, III, da lei 13.303/16, autoriza a contratação direta, conforme

abaixo colacionado:
Art. 29. E_ lispensável a realí/ação de licitação por empresas públicas e

sociedade de economia mista:

( . . . ) Om ^sis.

III- quaru o não acudirem Jnteressados à licitacão_ anterior e essa,

j usti ficada nentQz não pudor _sor repetida som prejui/o para a empresa

pública o í a sociedade do economia mista, bem como para suas

respectiva - subsidiárias, desde que mantidas as condições

pR.'1'stabel Acidas; (grifo nosso).

A vista do prejuízo :aso se repetisse novo certame, deve a Autoridade

Superior autorizar a contratação direta, r js moldes do dispositivo acima transcrito, após, sejam

encaminhados os autos à Gerência solicrante para levantamento de propostas, a seguir à CPL

para as providências subsequentes.

Sendo só o que temos j tratar no momento, subscrevemo-nos.

AUTORIZOiNA FORMA DA LEI
RAFAEL DE CA^RO JÚNIOR/ GQÍânír A / /<L fr

A isessor Jurídico ^/ -} 2^> / / y
i. 'AB/GO 23.980 Wf t^Y / -^^- t/V^

Maríius Braga bfachado
Presidência

Metrobus Transporte Coletivo S/A - Rua ' atriarca N°299 Vila Regina - Goiânia GO Cep 74.4!í3*To*
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C.l. 004/17

De:

Para:

Assunto:

Goiânia, 02 de Janeiro

Gerência de Serviços Gerasi

Diretoria de Gestão

Precificação para Aquisição de Combustível

Senhor Diretor,

Em atendimento a C.l. N^ 591/16 desta Gerência, que trata da

precificação com vistas à contratação de empresa especializada no Fornecimento de

Combustíveis, tipo gasolina comum e etanol, acostamos ao referido pedido em

conformidade, o pedido de compra e o mapa de cotação para os itens.

O valor médio global r>purado para o lote é R$ 136.235,50 (cento e

trinta e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) e o menor

valor apurado é R$ 134.937,50 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e trinta e

sete reais e cinquenta centavos).

Estamos a disposição p.ira colaborar com o bom prosseguimento do feito.

Atenciosamente,

Lorena
Gerem-.' de

Jaime Perillo
viços Gerais
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METROBUS
Transporte Coletivo S/A

Itens para Cotação

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Pedido de Compra - Rotina - 0305/2016 0)4239789

Objeto:

Pró- sr'

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

Empresa:

Cond. Pag.:

COMERCIAL F
CO,V1B'JSYIVÊIS LTUA

AV CAÍiTfcLO BHÍNCO GTÍ QD. 69

LIS. 1 2, 3 P imA-^A

L.CEP 74455 050-Goiánia-GO j

sã
i
2

Produto

10413 GASOLINA COMUM

8557 ÁLCOOL ( comum ) - ETANOL

Referenda

A
Marca

U
AU ,

Qtde

30.000

6.250

UN,

LIT

LT

Preço Unit.

$-i>à$o
&JW

Preço Total

£4 mo
& IM

K
Preço Total:

'Hwv.= i - , ' i ! . . / i - i - ' • -h [ i i j i i i r . j . s : . r ' - ' •','• -"s.in,,)

Aos cuidados de

. / Gerência de Suprimentos/ Empresa METROBUS Transporte Coletivo 5/A.

. / Empresa: ____^

Agoardamos retorno do orçamento com s maior brevidade possível. Cumpre-nos observar que o orçamento deverá:

* Conter os valor (es) unitário (s) e valor (es) global (is) c)o(s) produto (s);
* Constar prazo(s) r. forma(s) de pagamento;
* Constar telefone(s), endereço e número do CNP] da empresa;
* Estar em papel timbrado ou conter carimbo da empresa;
* Estar datado e assinado.

Dúvidas e retorno,
Fone/fax: (62) 3597-5101

E-Mail- suprimentos@metrobus.cgrn.br

. ' Pagitut Í



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídico e, se houver qualquer divergência, providencie juntoLa""
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDEERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

04.239.789/0001-99
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

18/01/2001

NOME EMPRESARIAL

COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

AUTO POSTO PUCCI II

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS

47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV CASTELO BRANCO

CEP
74.455-050

i-.. Hl i .i i - i i u
SÃO FRANCISCO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

POSTOSPUCCI@GMAIL.COM

J

]

]

NUMERO

5478
COMPLEMENTO

QUADRA68 LOTE 1/3

MUNICÍPIO

GOIÂNIA

t
GO

TELtFONE
(62)3295-1497

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

AT l VA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

18/01/2001

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 02/01/2017 às 10:08:56 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar -
. para jmp'fissão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua rumina



.-• Acesso à informação Partícipe Serviços Legislação Canais

Receita Federal
CERTIDÃO .;.. • •

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 04.239.789/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Naciona. cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei r£ 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Aliva da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGKN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd1 do parágrafo único do art. 11 da Lei n- 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:32:58 do dia 11/11/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/05/2017.
Código de controle da certidão: FF14.F8A6.14B8.ED8F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta
nPreparar pagina
para impressão
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04239789/0001-99

Razão Social: COMERCIAL p p DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Endereço: AV CASTELO BRANCO 5478 QD 68 LT i A 3 / SÃO FRANCISCO /

GOIÂNIA / GO / 74455-050

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/12/2016 a 28/01/2017

Certificação Número: 2016123002385700439003

Informação obtida em 02/01/2017, às 10:45:00.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABÎ Í
DADE LIMITADA

COMERCIAI, P.P. t)E COMBUSTÍVEIS LTDA

Por este Instrumento Particular de Sociedade Comer
ciai os abaixes assinados:

01- LUIZ PUCCI FILHO - CPF.026.619.851-15, brasileiro, separa
do, judicialmente, empresário, residente nesta Capital a Rua 3 n.
120,Qd.l Lt.13, St.Oeste, portador RG.2.718, inscriao n.2950,expe
dida OÀB-GC, 12.07.78, natural de Goiania-GO, nascido em 12.06.48

02~LOJR£N2;o BAIOCCHI PUCCI - CPF. 992.405.721-04, brasileiro,
solteiro,empresário,residente nesta Capital a Rua 3 n.120, Qd. 01
Lt. 13, Setor Oeste, portador RG.4.552.078, expedida pela S3P-

)̂ GC, em 11.12.2000, natural de Goiania-GO, nascido em 26.11.1983,
neste ato, REPRESENTADO, pelo seu pai Sr.LUIZ PUCCI FILHO, acima
qualificado.

Resolvem de comua acordo Constituir uma Sociedade
por Cctas de Responsabilidade Limitada, que se regera pelas clau

as e condições pactuadas na forma a seguir:

CLAUSULA 01
DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO E OBJETIVO

1. A Sociedade girara sob a denominação social de
COMERCIÀ3L P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA Fantasia de Auto Posto Puccí
II.

2. A Sociedade terá sua sede a AV. CASTELO BRANCO,
5478. Qd.6H, Lt,lf2 e 3, 3. IPIRANGA, nesta Capital.

3. O prazo de duração da sociedade e por tempo in
determinado e o inicio das atividades dar-se-a em 10.01.2001.

4̂  4. O obietivo da sociedade será COMERCIO DE COMBUS
TIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO , ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS E LANCHO
NETE.

CLAUSULA 02
CAPITAL SOCIAL

1. O Capital Social será de R$50.000,00-( CINQUENTA
MIL REAIS) correspondente a 50,000 (Cinquenta Mil) cotas de $1,00
(Hum Real) cada una totalnente integralizado em moeda corrente no
no Pais, neste Ato, distribuídos entre os sócios da seguinte for
ma:
Ol-LUIZ PUCCI FILHO 35-000 cts- R$1,00 R$35.000,00
G2-LOREN2Q BAIOCCHI PUCCI 15.000 cts. R$1,00 R$15,000,00

50.000 R$50.000,00



2. As cotas de Capital da sociedade são intfivára-?
veis e nac poderão serem cedidas ou transferidas a terceiris—.só**
expresso consentimento dos sócios, que terão preferenci^ ̂  frr:
igualdade de condições, na sua aquisição,

3. A responsabilidade aos sócios e limitada a
lidade do Capitai Social, conforme art. 2 do Decreto-lei 3.708 de
10.01.1919, • -r

CLAUSULA 03
ADMINISTRAÇÃO E PRO-LÀBORE

1. A sociedade será administrada somente pelo sócio
Sr- LUIZ PUCCI FILHO, como Gerente e que terá todos, os poderes
para conferir e assinar todos os documentos Individualmente o
que necessário no expresso interesse dos negócios sociais sendo
vedado o uso das assinaturas em Avais, Endossos/ Fisncas ou Atos
alheios ao objetivo social.

2* Somente o sócio Sr. Liiá PUCCI FILHO, fará juz a
•uma retirada mensal a titulo QÔ Pro-Labore, sempre respeitando os
limites da Legislac-ao do Imposto de Renda e de valor estipulado
or todos os soei es.

CLAUSULA 04
EXERCÍCIO E RESULTADO

1. O exercício social será encerrado em 31 de De-
ze~brc de cada ano, época em que será levantado o Balanço Geral e
a Demonstração do Resultado de Exercício, dentro das prescrições
legais e técnicas-

2. O resultado apurado será atribuído ou suportado
Bócios e será levado a conta de Lucros/Prejuízos Acumulados,

para futuro aumento de Capital,

CIAUSULA 05
RETIRADA OU FALECIMENTO

1. Em caso de retirada de qualquer um dos sócios,
não acarretara na dissolução ou extinção da sociedade, o sócio
remanescente poderá admitir QIJ escolher um novo socic.

2. No caso de falecimento de um dos sócios a socie-
dade não se dissolvera e prcceder-se-s ás acordo com a Lei.

CLAUSULA 06
DECLARAÇÃO DOS SÓCIOS

Os Sócios declaram sob as penas da lei, que não es-
tão sendo processados ou condenados em qualquer parte de territó-
rio nacional, pela pratica de quaisquer crimes que vede o direito



de exercer as atividades comerciais.

CLÁUSULA O?
DISPOSIÇÕES FINAIS

1. A sociedade poderá abrir filiais em todo
ritorio nacional, desde cus atenda a Legislação comercial.

2. AOS casos** omissos neste instrumento de Contrato
Social, serão aplicados os dispositivos legais aplicáveis a maté-
ria, ficando eleito o Foro ãa 'Comarca de Goiania-GO, com expressa
renuncia de qualquer outro, por mais previlegiado que seja.

E, por estarenr. justos e contratados,assinem o pre-
sente ir.strunen.tc er* 03 (Três) vias de igual teor e forma, a vis-
ta das testerrunhas abaixo assinadas para fins de arquivo dos in-
teressados e para que produza os efeitos legais.

,
Goiani«í/Go,28/de2embro/2000

Lui2 Pucci !.Fi'lho /

/-_ __._— _,
LcrenzQ Ba;ix5ccjKi Puccl; Ties-í

por seu pai Sr^ Luiz F '̂
reprsentado

T E S T E M U N H A S :
f '< ' "i
Wb. cV !-'vl>--AA,

C P . 649V929.341-53

CFF. 438,242.771-15
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE SOCIEDADE I.TDA

COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ML
CNP.?. íM.239.789/0001-9^
Av. Castek) Branco, 54"X. Qd, 68, Li. 1/2/3, Bairro i piranga

Goiania-GO - CEP. 74465-539

EMENTA:
ao Objcii

Pôr csic
. senhores:

et̂ viío eu- i i

LI IZ PlíCCI FILHO '
cianfe. residente nesta

-

!Í

M. Já.

2 LORENZO B
.lesta C'ap

:

1*1 í4 . br;isik;irn.

iocioí • ncntes aã empresa í OMKRCJAi. P P Dh
l.'n>A,-V' : . Au ;, pôr Contrai • i :« .rumi

•crcài d - S 1QI?48' ; ' .
!\L'Soívem Jc comu i l ré •

rsç*r «anra' ! . ..intc ;'̂  clausulas-,

i . era U c Conv i -i^jlsía de Combustíveis
•r^ados de PcWÉIco IK e Lanchonete . neste ato passa para

MFRCfO VA' ÍS . DHRíVADOS DC PCTROLEO ,
^SSORK) -, B.S t-; Tk \\SPORTn DE CARGA

PRÓPRIA.
Os s declaram sob Lei que não estão

wndo processados ou , k-s em qua^jaer peete do território national ,pela pratica de
crime que vede o direito - cr a adnir -ocicdade

J



Ficam neste ato consolidado contrato social e respectivas alterações.
que passam a vigorar com a seguinte redação:

CLAUSULA !
DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, PRAZO F, OBJETIVO
1- A sociedade gira sob a denominação de COMERCIAL P P
DE COMBUSTÍVEIS LTDA-MK, com nome fantasia de
POSTO PUCCÍ I I
2- A sociedade tem sede a Av. Castelo Branco.nr. 5478. Qd. 68,
Lt. 1/2/3, Bairro Ipiranga. Goiânia-Go, CEP. 74465-539 .
3- O Objelivo da sociedade e COMÉRCIO VAREJISTA DE
COMBUSTÍVEIS. E DERIVADOS DE PETRÓLEO .
ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS , LANCHONETE E
TRANSPOR TE DE CARGAS PRÓPRIA
4- A sociedade tem seu tempo por prazo indeterminado, e
sua ativídade teve inicio em 10.01.2001.

CLAUSULA 2
DO CAPITAL SOCIAL E DAS COTAS
!- O Capital Social da sociedade de RSIGO.OT: ?m Mi!
Reais) eoiresj nndente a 100.000( Cem Mi i i cotas de RS-1.00
iHum Real), cada uma . totalmente subscritas e integral izadas em
moedas corrente do Pais, e distribuído da seguinte forma:

1- LUIZ PUCCÍ F1IJ IO 70.000 Cís, R $1,00 R$ 70.000,00
2- LORENZO BAIOCCIII PUCCI 30.000 Cts. R$1.00 R$ 30.000.00

Total 100.000 R$ 100.000,00

2- A Responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas
cotas, mais todos respondem solidariamente pela integralizacao do
Capital Social, advento do novo código, Art. 1052 da Lei
10.406/02.

CLAUSULAS
DA ADMINISTRAÇÃO E DAS RETIRADAS
l- A sociedade será administrada por todos os sóeios e
assinatura individual, os poderes para conferir e assinar todos os
documentos individualmente o que necessário for no expresso
interesse dos negócios sociais sendo vedado o uso das assinaturas
em avais, endossos, fianças ou atos alheios ao objetivo social.
2-Todos os sócios fará jus a uma retirada mensal a titulo de Pro-
Labore «dentre do limite estabelecido pela Legislação em vigor.



CLAUSULA 4
DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS RESULTADOS
l - O exercício social será encerrado em 31/dezembro de cada

ano época em que se promovera o encerramento do Balanço
Gera! c da.s Demonstrações dos Resultados do exercício dentro
das prescrições legais e técnicas.

2-Os resultados apurados serão distribuídos ou suportados aos
sócios , na proporção de cotas de Capital de cada um, se lucros
poderão ser levados a conta de Lucros Acumulados, se prejuíxo
poderão ser levado a conta de Prejuízo Acumulados para serem
liquidados em exercícios futuros, de acordo com a Legislação
do Imposto de Renda., e suas obrigações sociais dentro da
responsabi l idades de acordo Art. °97 da Lei Í 0.406/02.

CLAUSULA 5
DA RETIRADA OU FALECIMFNTO
í - Em caso de retirada de qualquer um dos sócios a sociedade não
acarretara a dissolução ou extinção da mesma, o sócio
remanescente poderá admitir e escolher um novo sócio, mas
sempre com o expresso consentimento do outro sócio , que terá
preferencia na aquisição das cotas em igualdade de condições.
2-\v» caso de falecimento de um dos sócio a sociedade não se
extinguira, hipóiese em que prosseguira entre os sócios sobrevivos
e herdeiros do falecido de acordo com a Lei.

CLAUSULA 6
DA DECLARAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
l -Os administradores declaram sob as penas da Lei , que não
estão sendo processados ou condenados em qualquer parte do
lerritório Nacional, pela prática de quaisquer crimes que vê J.
direito de exercer a Administração da sociedade . art, 10! í do
códio civil. ,

CLAU9 l A ?
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
í- A Sociedade poderá criai- ouíras filiais em qualquer parle do
Território nacional, atendendo os requisitos legais exigidos pela
Legislação Comercial
2- A s neste instrumento particular de Alteração e

Jo Contraio Social de responsabilidade limitada
• lispositívos legais ficando eleito o foro da

comarca de i'í(). com expressa renuncia de qualquer
outro por /ru: ' Jo que possa ser.



E por estarem justos c contratados assinam o presente INSTRUMENTO PARTICULAR
DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇ \ cm 03 (três) vias de igual forma e teor , para os
fins legais c arquivo dos interessados, na presença de 02(duas) testemunhas idóneas,
a ha í Y ri íiçsinaHnsabaixo assinados.

Goiânia-GO, 137 OUTUBRO/ 2010

•

Fernando Ferreira N^ves
RG. 5.357.449 SSP/S
CPF.:

Hízenilda G. da Siíva Neves
RG. 234.652 SSP/GO
CPF.: 069.516.861.49

J Junta Comercial do Estado de Goiás

:S.'iO.'20ií) £08 N15- sl
í-'rflícco'0 'U/151515-0, DE 1S/10/ÍOIO
Enpjresí*:52 .? 01748^1 4

'..L r P PE -JCSÍBUSTTVLIS LTOA ME

-CQral " "* ̂
filiiittBriimjiiiiiiBntiiiu

U
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AUTENTICAÇÃO - Cartório índio Artiaga - Setor Oes/.e - Rua 09, nn 1155 - ÇERTiFffít) que esta cópia é reprodução fie! do
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Confirme a Autenticidade do selo no site: http://exttajudiciâ!.tjg0:fus.br/selò
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P R O P O S T A CO M E R C I A L

EMPRESA: POSTO DUMONT LTDA

CNPJ: 02.102.630/0001-00

ENDEREÇO: AV. ANHANGUERA, N°15.466 ST. SANTOS DUMONT

CEP: 74463-350

TELEFONE: 62 3297-1131

E-MAIL: postodumont@hotmail.com

01 Gasolina Comum

02 i Álcool Comum (Etanol)

IUUU1.U!» V1-"

130^000
!

anol) 6.250

u mi

Litro

Litro

Unitário

Posto 3,99
)umont

'ercentual de desconto

Total RS

Posto 2(99

Totai

119.700,Í

t

119.700,(

18.687,

Percentual de desconto %
. .. j .._.___„_ . __

Total R$ 18.687,50 i

Total Gerai R$ 138.387,50

DATA: 29/12/2016

CARIMBO CNPJ:

ASSINATURA:

'02102630/0001-00^
POSTO DUMONT LTD V

Av, Anhangucra n" l 5. 4 1 G
S e ter Santos Uutnont

74.4(i3-350-Goidnia-C:Oj



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERODE INSCRIÇÃO

02.102.630/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

12/03/1976

NOME EMPRESARIAL

POSTO DUMONT LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

POSTO DUMONT

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

47,31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

*
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AVANHANGUERA

CEP

74.430-500
BAIRRO/DISTRITO

SANTOS DUMONT

ENDEREÇO El ETRONICO

NUMERO

15466

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

GOIÂNIA
i i

GO

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

AT l VA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

21/07/2001

MOTIVO DF SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 02/01/2017 às 10:09:29 {data e hora dfi Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página



s Legislação
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procurado ri a-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: POSTO DUMONT LTDA
CNPJ: 02.102.630/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a1 a 'd1 do parágrafo único do art 11 da Lei n- 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 22:29:25 do dia 31/12/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/06/2017.
Código de controle da certidão: 91A2.291F.BB3D.7EAE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

^Consulta
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02102030/0001-00
Razão Social: POSTO DUMONT LTDA
Nome Fantasia:POSTO DUMONT
Endereço: AyE ANHANGUERA 15466 / SANTOS DUMONT / GOIÂNIA / GO /

74463-350

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/12/2016 a 22/01/2017

Certificação Número: 2016122402021118704529

Informação obtida em 02/01/2017, às 10:45:37.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



P R O P O S T A C O M E R C I A L

EMPRESA: A(s4o

CNPJ: / 7 2^5

ENDEREÇO:

CEP:

TELEFONE: 5

E-MAIL:

00015*3

Item Descrição dos Produtos Qtc Und Marca

01 Gasolina Comum

DATA:

Preço médio R$

Unitário Total

30.0HO Litro

02 Álcool Comum (Etanol) 6.250 Litro

Percentual de desconto

Total R$

Percentual de desconto

Total R$

Total Geral R$

%

%

l 3 5~

CARIMBO CNPJ:

ASSINATURA:



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídico e, se houver qualquer divergência, providencie junto
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

17.245.402/0001-59
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

26/11/2012

NOME EMPRESARIAL

AUTO POSTO ROMARIA LTDA - ME

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

KURUJAOXI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV BANDEIRANTES l
CEP
74.453-040

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO (PIRANGA

TNDEREÇO ELETRONICO
ESCRITOR IOLACERDA@HOTMAIL.COM.BR

J
]

NUMERO
469

COMPLEMENTO

QD-86 LT-05-E

MUNICÍPIO

GOIÂNIA
l i

GO

TELEFONE
(62) 3251-6833

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

AT l VA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

26/11/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 02/01/2017 às 10:09:54 (data e hora d í Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualizc sua página



Acesso à informação

Recerta Federal

Participe Serviços Legislacâ>~-- ,̂ Canais
x^KU/Ov

&
CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATI VA DA UNIÃO

Nome: AUTO POSTO ROMARIA LTDA - ME
CNPJ: 17.245.402/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Naciona1 cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art 11 da Lei ns 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n^ 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:43:05 do dia 02/01/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2017.
Código de controle da certidão: FA6D.ED4F.A6DE.417D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar pagina
para impressão
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17245402/0001-59
Razão Social: AUTO POSTO ROMARIA LTDA ME
Endereço: AV BANDEIRANTE 469 / IPIRANGA / GOIÂNIA / GO / 74453-040

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
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03^01/2017

Zimbra

Zimbra

ruancline@metrobus.go.gov.br

Proposta Comercial - Combustível A c

De : Ruancline Benjamim da Silva <ruancline@metrobus.go.gov.br>

Assunto : Proposta Comercial - Combustível

Para : alan955@gmail.com

Ce : Ruancline Benjamim da Silva <ruancline@metrobus.go.gov.br>

Qua, 28 de Dez de 2016 09:40

l anexo

Segue proposta comercial da empresa Metrobus Transporte Coletivo S/A, referente ao fornecimento de combustível
(gasolina e etanol), no período de 12 meses.

P S O r O S T A C G M E R C I A L.doc
21 KB
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03/01/2017

Zimbra

Zimbra

ruancline@metrobus.go.gov.br

Fwd: Proposta Comercial - Combustível- fosro soVA

De : Ruancline Benjamim da Silva <ruancline@metrobus.go.gov.br>

Assunto : Fwd: Proposta Comercial - Combustível

Para : raphaelagobb@hotmail.com

Ce : Ruancline Benjamim da Silva <ruancline(g)metrobus.go.gov.br>

Qua, 28 de Dez de 2016 11:18

anexo

De: "Ruancline Benjamim da Silva" <ruancline@metrobus.go.gov.br>
rb>a: iaphaellagobb@hotmail.com
Ce: "Ruancline Benjamim da Silva" <ruancline@metrobus.go.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 28 de dezembro de 2016 9:40:31
Assunto: Proposta Comercial - Combustível

Segue proposta comercial da empresa Metrobus Transporte Coletivo S/A, referente ao fornecimento de combustível
(gasolina e etanol), no período de 12 meses.

P R O P O S T A C O M E R C I A L.doe
21 KB
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03/01/2017

Zimbra

Zimbra

ruancline@metrobus.go.gov.br

Proposta Comercial - Combustível - ?o^ro

De : Ruancline Benjamim da Silva <ruancline@metrobus.go.gov.br> Qua, 28 de Dez de 2016 11:27

Assunto : Proposta Comercial - Combustível l anexo

Para : postoperimetral@hotmail.com

Ce : Ruancline Benjamim da Silva <ruancline@metrobus.go.gov.br>

Segue proposta comercial da empresa Metrobus Transporte Coletivo S/A, referente ao fornecimento de combustível (gasolina e
etanol), no período de 12 meses.

P R O P O S T A C O M E R C I A L.doc
21 KB
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03/01/2017

Zimbra

Zimbra

ruancline@metrobus.go.gov.br

Proposta Comercial - Combustível posro

De : Ruancline Benjamim da Silva <ruancline@metrobus.go.gov.br> Qua, 28 de Dez de 2016 11:23

Assunto : Proposta Comercial - Combustível .;.'! anexo

Para : elainesouza89@yahoo.com

Ce : Ruancline Benjamim da Silva <ruanctine@metrobus.go.gov.br>

Segue proposta comercial da empresa Metrobus Transporte Coletivo S/A, referente ao fornecimento de combustível (gasolina e
etanol), no período de 12 meses.

F R O P O S T A C O M E R C I A L.doc
21 KB
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fMf METROBUS TRANSPORTE COCFflVO S/A

METROBUS pedido de Compra Oireta: 0001/2017
Transporte ColeWo SVA Processo:

ITEM QTDE UN PRODUTO

Mapa de

Fomecedor(es):

1087] - AUTO POSTO ROMARIA

1901 - POSTO DUMONT LTDA.

2362 - POSTO PULCCI
MEDIA VALOR

1

2

300 LIT GASOLINA COMUM
00

625
0

LT ÁLCOOL ( comum ) - tTTANOL

Unit.
Tot.

Unit
Tot.

R$ 3.93
RS 117.798.00

R$ 2.95

R$ 18.437.50

Total por Fornecedor:

1901

RS 3,99
RSM'J.700,00

2362 10871

R$ 3,90
RS 1 17.000.00

RS 3,89
RS 1 16.700,00

RS 2,99 RS 2,87 RS 2,99
RS 18.687.50 RS 17.937,50 RS 18.687.50

6,98

138.387,50
6,77

134.937,50
6,88

135.387,50

05-1198

Média Total das Médias por Itens: 136.235,50

AUTORIZO

Goiânia Goiânia

AUTORIZO

Diretor Financeiro/Administrativo

0201 201?

Rres>dente



Rua Patriarca n°299 Vila Regina - Goiânia GO - CEP 74453 610

Processo: 2016000T9

Interessado: ME11 OBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A.

Assunto: Forneciiti< n to de Combustível

l
METROBUS

DESPACHO N" U01/2017-DG.

Tendo em vista tudo o que consta dos presentes Autos, em especial a C.I. N°

004/17 da Gerência de Serviços Gerais, encaminhc-se à Presidência para conhecimento c

decisão quanto a viabilidade do prosseguimento do processo informando, à oportunidade, que

o valor médio global apresentado foi de R$ 136.235,50 (cento e trinta e seis mil. duzentos e

trinta e cinco reais .. cinquenta centavos) e o menor preço apurado foi de RS 134.937,50

(cento e trinta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos),

Gabinete da Diretoria de Gestão da Metrobus Transporte Coletivo S/A,
em Goiânia aos 03 .lias do mês de janeiro de 2017.

TRICARDO LUIZ ÍIAYMF
DIRETOR DE GESTÃO

Presidência
METROBUS

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Rua Patriarca,299 - Vila Regina CEP 74453-610 Goiânia - GO

Fones: (62) 3297-7790/: " -7791 - PABX: (62) 3297-1333 - FAX:(62) 3297-1206/3297-1312 - E-mail: dirfinanceira@metrobus.com.br



Cl 02/201 7

METROBUS
Transporte Coíetivo S/A

Goiânia, 03 de Janeiro de 201K
De: Comissão Permarente de Licitação
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Dispensa 001/17 - Processo n° 2016000979 - Aquisição de

Gasolina e Etanol.

Senhor Assessor,

Tratam os presentes autos de pedido da Gerência de Serviços Gerais,

através da Cl n° 655/2016, datada de 27 de Dezembro de 2016, solicitando a

contratação de Empresa Especializada no fornecimento de Gasolina e Etanol, a

serem usados nos Veículos que compõem a Frota de apoio da Metrobus, com

entrega parcelada e projeção de consumo para 12 (doze) meses

Devidamente instruído com 03 (três) orçamentos, sendo:

EMPRESA

COMERCIAL P.P. DE

COMBUSTÍVEIS LTDA.

POSTO DUMONT LTDA.

AUTO POSTO ROMARIA LTDA.

CNPJ

04.239.789/0001-99

02.102.630/0001-00

17.245.402/0001-59

Valor Total R$

134.937,50

138.387,50

135.387,50

Tendo em vista a igualdade entre as propostas quanto ao objeto a ser
fornecido, bem como, em razão da regularidade das mesmas, apontamos como
válidas e concluímos ser da empresa COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS
LTDA., a proposta mais vantajosa para esta companhia;

Quanto a razão da escolha do fornecedor, entendemos, por motivos
óbvios, estar plenamente demonstr. do o respeito aos princípios da economicidade,
isonomia e a impessoalidade, vez que a proposta da empresa COMERCIAL P.P. DE
COMBUSTÍVEIS LTDA, é a que melhor atende ao objeto em questão.

Quanto a justificativa do preço, entendemos, com base nas propostas
juntadas, que o valor propôs :o pela empresa COMERCIAL P.P. DE
COMBUSTÍVEIS LTDA, de R$134.937,50 (Cento e trinta e quatro mil,
novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), está em consonância com o
praticado atualmente no mercado ern questão.

Quanto aos Recursos Or;amentários - A Metrobus Transporte Coíetivo

S/A, uma sociedade de econom a mista, não conta com qualquer recurso

orçamentário do Estado, razão pel i qual todas as despesas são suportadas com

receitas próprias, através da Conta i ontábil de receitas n° 4.1.1.01.

l .1
Metrobus Transporte Coíetivo S/A - Rua Pati jrca N°299 Vila Regina - Cioiânia GO. Cep 74.453-610
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METROBUS
1'Qnsporte Colelivo S/A

Quanto ao recebimento do objeto: - A Gestão ficará a cargo da servidora

Lorena Lopes Jaime Perillo e a fiscalização será feita pelo servidor Ruancline Benjamim

da Silva;

Após a devida instrução do processo, concluiu esta CPL pela declaração

de Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 29, inciso III, da Lei 13.303/16 e

art. 33 e 34 da Lei Estadual n° 17.928/12, para contratar a empresa COMERCIAL

P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo valor proposto de R$ 134.937,50 (Cento e

trinta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) para o

fornecimento de Gasolina e Etanol, objeto desta dispensa.

Vale ressaltar, que a decisão desta Comissão de Licitação, em declarar

a Dispensa de Licitação, de acordo com os artigos supra - citados, tem como base,

as informações contidas na ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO n° 002/2016,

contemplando esse objeto, declarando-o DESERTO, na Cl n° 655/2016, da

Gerência de Serviços Gerais, esclarecendo a necessidade urgente desse objeto, na

Cl n° 673/2016 contendo a Manifestação da Assessoria Jurídica, com a devida

AUTORIZAÇÃO NA FORMA DA LEÍ, do Presidente da Empresa,

Em cumprimento às determinações legais, convêm a esta Comissão

informar que neste exercício, não existe outra licitação com o mesmo objeto, não

excedendo assim, o valor previsto em lei para dispensa de licitação.

Assim sendo, encaminhamos o presente processo a esta Assessoria, para

manifestação sobre o enquadramento da Dispensa de licitação, em questão.

Atenciosamente,

Olício L%tfeMfila Verde
Presidente da CPL

2/3

Mclrubus Transporte Colelivo S A - Rua Pati irca NT299 Vila Regina - Goiânia GO. Cep 74.453-610



M I N U T A

CONTRATO N° /16

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE

~ QUE ENTRE SI CELEBRAM METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A E

NAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO:

CONTRATANTE:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, n<> 299, Vila Regina, nesta
capital, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas de
CONTRATANTE, representada pelo Diretor-Presidente MARLIUS BRAGA MACHADO e Diretor de
Gestão RICARDO LUIZ JAIME, portadores das CI's. N° 1.404.934 SSP/GO, 1141434 SESP/GO,
CPF/MF n° 307.798.551-91, 307.303.681-49, respectivamente, todos residentes e
domiciliados em Goiânia-GO e;

CONTRATADA:

Tem justo e acordado o presente Contrato de Fornecimento, conforme cláusulas e condições
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Procasso n° 2016000979 Dispensa de Licitação n°
001/17, à proposta de preços apresentada em /_ __7201 e às determinações da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1933; Lei Federal n° 13.303/2016, de 30 de junho de
2016 e Lei Estadual 17.928/12, de 27 de dezembro de 2012.

Aplicam-se ainda à presente relação jurídica contratual os preceitos de direito público e,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a fornecer à CONTRATANTE GASOLINA COMUM E ETANOL,
conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.



, „

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados "^
assinatura.

A gestão e a fiscalização da aquisição, ficará a cargo da servidora Lorena Lopes Jaime Perillo,
Gestora de Contratos pela portaria n° , e do servidor Ruancline Benjamim da Silva,
Fiscal do Contrato ou quem for designado pelo titular desta Pasta por instrumento que o
substitua, nos termo do art. 40, VII da Lei 13.303/16

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Todos os produtos serão fornecidos conforme a necessidade da CONTRATANTE, mediante
pedido formal, através da emissão de Ordem de Fornecimento (Requisição de Abastecimento),
preenchida e assinada pelo Fiscal do Contrato.

Parágrafo Primeiro - DA ENTREGA/FORNECIMENTO:

• A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE, sempre que solicitada, 01 (um)
bloco de requisição de serviços, com duas vias (50x2), numerado, para emissão dos
pedidos pela área competente.

Os produtos discriminados no quadro abaixo, serão fornecidos de forma parcelada,
conforme a necessidade da CONTRATANTE, no Posto de atendimento da CONTRATADA,
mediante autorização formal, por meio de preenchimento do formulário "Requisição",
devidamente assinado e datado pela Gerente de Serviços Gerais ou por funcionário por
ela autorizado.

Item

01

02

Descrição dos Produtos

Gasolina Comum

Álcool Comum (Etanol)

Qtd

30.000

6.250

Und

Litro

Litro

Parágrafo Segundo - O CONTRATADO iça obrigado a manter, durante toda a execução do
contrato, todas as condições de habilita;ão e qualificação exigidas na licitação, bem como
apresentar relação de todos os sócios que compõem seu quadro social, no momento da
contratação e durante a vigência do ajusta, sempre que a Administração o requerer, conforme
art. 55, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.665/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Para o fiel e perfeito cumprimento das obrigações ora ajustadas deverá a CONTRATADA,
dentro de 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato, apresentar à CONTRATANTE
quaisquer das garantias abaixo discriminadas (art. 70, §1°, Lei 13.303/16), no valor
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total da relação negociai, cuja validade coincidirá
com a vigência contratual, prorrogada ou não, quais sejam:

a) Caução em dinheiro, a ser depositada na tesouraria da CONTRATANTE;

b) Fiança bancária, nos termos estipulados pela CONTRATANTE, em estabelecimento
bancário de sua confiança e indicação;

c) Seguro garantia junto à entidade autorizada pelo IRB - Institutos de Resseguros do
Brasil, mediante entrega de apólice, em nome da CONTRATANTE.
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AMO£ **
Parágrafo Primeiro - Das Opções de Garantia acima delineadas, a empresa
poderá preferencialmente optar pela alínea "b" e "c".

Parágrafo Segundo - Caso a opção seja alínea "a", o valor depositado terá
índice de correção da Caderneta de Poupança.

Parágrafo Terceiro - A garantia de que trata esta cláusula terá validade desde sua oferta até
o fim da relação jurídica ora entabulada.

Parágrafo Quarto - Na hipótese de alteração do valor contratual ou no caso de execução da
garantia, deverá a CONTRATADA apresentar garantia complementar, no prazo de 10 (dez) dias
corridos, contados da assinatura do respectivo Aditivo Contratual, no primeiro caso, ou da
Notificação pela CONTRATANTE, no segundo, de modo que seja mantida a proporcionalidade
de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato (art. 70, §2°, Lei 13.303/16).

Parágrafo Quinto - Caso ocorra o vencimento da garantia antes do encerramento do
Contrato a CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, a respectiva renovação, sob
pena de bloqueio dos pagamentos devidos.

Parágrafo Sexto - A recusa injustificada da CONTRATADA em prestar a garantia contratual
por mais de 30 dias, além da sujeição às penalidades legais e contratuais, desclassifica-a e
assegura a convocação da segunda colocada, e assim por diante, para celebrar o contrato em
seu lugar.

Parágrafo Sétimo - A CONTRATANTE poderá deduzir da garantia multas e penalidades
previstas neste Contrato e seus Aditivo:;, bem como o valor dos prejuízos que lhe forem
causados.

Parágrafo Oitavo- Ocorrendo a ruptura contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, a
garantia de cumprimento do contrato, prevista nesta Cláusula, será repassada e/ou executada
à CONTRATANTE.

Parágrafo Nono - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA até que seja aceita, pela
CONTRATANTE, a garantia que trata o "caput" desta Cláusula.

Parágrafo Décimo - Na apresentação de fiança bancária, a Carta de Fiança deverá vir
acompanhada de renúncia expressa da instituição bancária fiadora aos benefícios do art. 827,
do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo Décimo Primeiro - O descumprimento dos prazos estabelecidos nesta Cláusula
enseja imposição de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da garantia ou de
sua diferença, nos casos de complementação.

Parágrafo Décimo Segundo - A garantia de que trata esta Cláusula será devolvida à
CONTRATADA após o término da relação negociai, mediante solicitação expressa e por escrito
da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias, desde que não haja multas ou débitos próprios,
hipótese em que se aplicará o disposto no Parágrafo Quinto desta Cláusula.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Exercer a fiscalização da execução do objeto através da Gerência de Serviços Gerais, na
forma prevista pela Lei 8.666/93;

b) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre irregularidades observadas na
execução do objeto;

c) Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto;



d) Cumprir com obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8.666/93 e derrmrs—
legislações pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

a) Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, nos termos da legislação
vigente;

b) Submeter-se à fiscalização da METROBUS, através do setor competente que acompanhará a
entrega dos produtos, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a
finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;

c) Cumprir além dos dispositivos legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal,
também as normas da METROBUS;

d) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das
disposições legais que regem a execução do objeto do presente Termo serão de inteira
responsabilidade da CONTRATADA devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar
pagamentos de impostos, taxas e serviços auxiliares;

e) Arcar com todos os ónus de tributos, encargos sociais, transporte e fretes, etc., necessários
para a execução do objeto;

f) Assumir todos os custos pela elaboração de proposta e/ou apresentação de documentos,
amostras e análise de produtos necessários para a execução do objeto;

g) Responsabilizar-se pela qualidade e eficiência dos produtos fornecidos;

h) Responsabilizar-se integralmente pelos custos de eventual dano provocado à frota e
equipamentos da Metrobus constantes neste Termo, provocados pelos produtos fornecidos.

i) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no
serviço, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos
do § 10, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

A CONTRATADA fornecerá os produtos de acordo com a Ordem de Fornecimento, discriminada
na Cláusula Quarta, pelo preço global de R$ ( ), inclusos todos os
encargos, inclusive frete, cujo pagamento será efetuado semanalmente, após a entrega da
Nota Fiscal na Gerência de Serviços Gerais, emissora da Ordem de Fornecimento, para
conferência e aceite;

CLÁUSULA NONA- DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

Expedida a Ordem de Fornecimento, e após a sua execução, conforme estabelecido neste
Contrato, no Edital e seus anexos, a CONTRATADA deverá protocolizar no departamento no
qual o Fiscal do Contrato responde, a Nota Fiscal Fatura correspondente.

Parágrafo Primeiro - O Valor a ser considerado para pagamento será a média dos preços
verificada por meio da tabela semanal divulgada no sítio da ANP - Agência Nacional do
Petróleo, com a incidência do percentual cie desconto apresentado na proposta, ou;

O valor apresentado na bomba no momento do abastecimento.



Para aplicação do valor da nota do abastecimento, será verificado qual é
benéfico para a CONTRATANTE. Para tanto, será necessário a anotação em
próprio: (1) o valor exibido na bomba no momento do abastecimento; (2) o valor da
média semanal da ANP.

Parágrafo Segundo - O pagamento à CONTRATADA será realizado semanalmente, contados
do recebimento definitivo do objeto, com a apresentação da documentação pertinente e da
respectiva Nota Fiscal, que deverá ser Eletrônica (NF-e), atestada pelo Fiscal do Contrato.

Parágrafo Terceiro - O pagamento será exclusivamente realizado através de crédito em
conta-corrente bancária (DOC, TED, Depósito), indicada pela CONTRATADA e de sua inteira
responsabilidade os dados fornecidos, devidamente satisfeitas as condições do Contrato.

Parágrafo Quarto -A Nota Fiscal Eletrônica deverá especificar, de forma pormenorizada,
todas as características do produto (marca, quantidade, dimensões etc.) e consignar os
números óo(a):

Processo Administrativo que abrange a relação contratual;

Contrato Administrativo;

Procedimento Licitatório;

Ordem de Fornecimento respectiva, além de estar acompanhada de:

Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela CONTRATANTE, relativamente aos
objetos entregues;

Certidões Negativas atualizadas de Tributos Municipais, Estaduais e Federais (INSS,
FGTS, Trabalhista etc.).

Parágrafo Quinto - A regularidade fiscal da CONTRATADA poderá ser substituída por
Certificado de Registro Cadastral, em situação "REGULAR", perante o Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado •• CADFOR, administrado pela Secretaria da Fazenda de Goiás,
verificada a compatibilidade da atividade da empresa e o objeto adjudicado/licitado.

Parágrafo Sexto - A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar
de apresentar os documentos solicitados nos parágrafos 4° e 5° será devolvida à
CONTRATADA e seu pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis, após a data de sua
última apresentação válida, sem prejuízo do prazo de pagamento estipulado em conformidade
ao parágrafo segundo da desta Cláusula.

Parágrafo Sétimo - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento
executado em desacordo com o disposto no Contrato, Edital, Termo de Referência e seus
Anexos. Se após o recebimento provisório constatar que o fornecimento foi executado em
desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, será notificada a CONTRATADA,
interrompendo-se os prazos de recebimento, e ficando suspenso o pagamento até que seja
sanada a situação.

Parágrafo Oitavo - Em eventual atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha a
ele dado causa haverá compensação financeira, em seu favor, pelo índice IPCA, pró rata die.

Parágrafo Nono - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
deverá apresentar, juntamente com a fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

Parágrafo Décimo - Os créditos da execução contratual de titularidade da CONTRATADA são
inegociáveis.
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Parágrafo Décimo Primeiro - Para efeiro de emissão da Nota Fiscal, o número do "Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - da M,?trobus Transporte Coletivo S/A. É 02.392.458/0001-
03.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FONTE DE RECURSOS

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, sociedade de economia mista, não conta com qualquer
recurso orçamentário do Estado, razão pela qual todas as despesas são suportadas com
receitas próprias, através da Conta contátil de receitas n° 4.1.1.01.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além das
práticas previstas nos arts. 82, 83 e 84 da Lei Federal 13.303/16 de 30 de junho de 2016;
arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993as vedações contidas no
art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei Estadual n° 17.928, de 27 de
dezembro de 2012, ou em dispositivos de normas que vierem a substituí-los.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA que incorra nas faltas referidas nesta cláusula aplicam-
se, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório,
as sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93; arts. 82, 83 e 84 da Lei
Federal 13.303/16 de 30 de junho de 2016; art. 7° da Lei Federal n° 10.520/02; e Lei
Estadual n° 17.928/12.

Parágrafo Segundo -• Nas hipóteses previstas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, o
interessado poderá apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da
notificação do ato, sendo facultada a produção de todas as provas admitidas em direito, por
iniciativa e a expensas daquele que as indicou.

Parágrafo Terceiro Quando necessárias, as provas serão produzidas em audiência
previamente designada para este fim.

Parágrafo Quarto A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado no
cumprimento do ajuste, sem prejuízo das demais sanções previstas nesta Cláusula, sujeitará a
CONTRATADA à multa, conforme infraçõ<ís cometidas e graus constantes nas tabelas l e 2,
abaixo. O valor mensal do Contrato ^erá apurado dividindo-se o valor global por 12,
equivalente ao número de meses do ano, independentemente se iniciadas ou não as Ordens de
Fornecimento no Contrato.

Tabela 1:
GRAU

01

02

03

04

05

06

CORRESPONDÊNCIA
2 °/

4°/

6 °/

7 °/
8 °/

10 c

D sobre o valor mensal do contrato
a sobre o valor mensal do contrato
o sobre o valor mensal do contrato
o sobre o valor mensal do contrato
o sobre o valor mensal do contrato
/o sobre o valor mensal do contrato

Tabela
ITEM

01

02

03

2:
INFRAÇÃO (DESCRIÇÃO)

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e de seus
Anexos, não previstos nesta tabela de multas, por ocorrência.

Recusar-se a executar serviço ou fornecer produtos mediante as orientações da
CONTRATANTE, por ocorrência.

Deixar de manter o quantitativo '1e profissionais alceados na execução dos

GRAU

1

2

2
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serviços, por ocorrência.

Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não
atenda às necessidades, por funcionário.

Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato o coordenador,
conforme previsto no Edital, por ocorrência.

06 Deixar de manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE, por ocorrência.

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e seus
Anexos, não previstos nesta tabeia de multa, em reincidência formalmente
notificada, por ocorrência.

08 Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido
em lei ou convenção, aos seus empregados e de não impor penalidades àqueles
que se negarem a usá-los, por ocorrência.

09 Permitir a presença de empregado sem crachá ou uniforme, com traje sujo,
manchado ou mau apresentado, por ocorrência.

10

l l

12

l -J

14

15

Deixar de zelar pelas instalações utilizadas da CONTRATANTE, por ocorrência.

Entregar o objeto licitado ou prestar serviços de forma parcial ou fracionado, ou
ensejar o seu retardamento, por ocorrência.

Deixar de empregar, na execução dos serviços, pessoal legalmente contratado
nos termos da legislação vigente, por ocorrência.

17

18

Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados ou
fornecer produtos defeituosos ou viciados, por empregado ou entrega.

Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE, por ocorrência.

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços ou fornecimentos contratuais, por atendimento.

19

Deixar de efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais,
bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à
execução do contrato, por ocorrência.

Permitir situação que crie a possibilidade de causar agressões ou ofensas verbais,
vias de fato, dano físico, lesão corporal ou consequências letais.

Comportar-se de modo inidôneo ou apresentar documentação falsa, adulterada ou
que não represente a verdade dos fatos, exigida para o Certame ou durante a
execução contratual.

Fraudar a execução do contrato, por qualquer maneira (marca, quantitativo,
espécie, qualidade etc.)

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato ou Nota Fiscal, no caso de descumprimento total da obrigação, bem como
nas hipóteses de recusar-se à celebração do contrato dentro de 05 (cinco) dias de sua
convocação, ou de prestar a garantia contratual, nos prazos estipulados no presente
Instrumento.

Parágrafo Sexto - As multas previstas no Parágrafo Quarto desta Cláusula poderão ser
aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau de infração
cometida pela CONTRATADA, sem prejuízo de: a) advertência; b) rescisão contratual (art. 78,
Lei 8.666/93); c) cobrança de lucros cessantes e/ou danos emergentes, por ela causados, a
ser apurados pela CONTRATANTE; d) Declaração de Inidoneidade, suspensão de licitar,
impedimento de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de Goiás, e
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goiás - CADFOR,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando



ressarcida a CONTRATANTE dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da respectiva,
sanção. \ ___

W
Parágrafo Sétimo - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será
dos valores eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou ainda poderá, em qualquer csoT"
ser paga espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da
intimação da decisão ou cobrada judicialmente.

Parágrafo Oitavo - A(s) multa(s) a ser(em) aplicada(s) não impede(m) que a CONTRATANTE
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas em Lei.

Parágrafo Nono - Com fulcro no art- 81, da Lei Estadual 17.928/12, a suspensão de
participação em licitação e o impedimento de contratar com a Administração Pública Direta e
Indireta do Estado de Goiás, deverão ser graduados pelos seguintes prazos:

1-6 (seis) meses, nos casos de:

a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornece-
dor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela CONTRATANTE;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

II - 12 (doze) meses, no caso de retardamento (motivado da execução de obra, de serviço, de
suas parcelas ou do fornecimento de bens;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;

b) paralisação de fornecimento sem justa fundamentação e prévia comunicação à
CONTRATANTE;

c) praticar ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Administração
Estadual;

d) sofrer condenação definitiva por prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de tributo.

Parágrafo Décimo. Não será aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na
execução do contrato resultar de caso fortuito ou de força maior.

Parágrafo Décimo Primeiro. Na rescisão do contrato com base nos incisos XII a XVII do art.
78, da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos
devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OA ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 81 da
Lei Federal n° 13.303/16, sempre por meio de termos aditivos.
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, acréscimos ou reduções que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do art. 81, §1°, da Lei n° 13.303/16.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, nas
seguintes condições (arts. 77 a 80, Lei 8.666/93):

a) por determinação unilateral e escrita da Administração, com 30 (trinta) dias de
antecedência, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art, 78, da Lei Federal
n° 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA qualquer indenização, com exceção dos incisos
XII a XVII, quando não haja culpa, sern embargo da imposição das penalidades que se
demonstram cabíveis em processo administrativo regular;
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b) amigavelmente, por acordo entre as portes, reduzida a termo, desde que haja conv.ejaiencU-—
para a Administração Pública; \

c) judicial, nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo Terceiro - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização
escrita e fundamentada da Diretoria Executiva da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO

Será admitida repactuação que vise, exclusivamente, a correção da planilha de custos de
categoria profissional ou insumos, visando à sua adequação aos preços de mercado,
observados o interregno mínimo de l (um) ano, após a apresentação da proposta ou do
orçamento a que ela se referir, conforme definido no Edital, e a demonstração analítica da
variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.

Parágrafo Primeiro - A data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou
equivalente que estipular o salário vigente à época da apresentação da nova proposta pela
CONTRATADA será adotada para fins de repactuação, sendo vedada a inclusão de antecipações
e de benefícios não previstos originariamente.

Parágrafo Segundo - A repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento
dos custos, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços.

Parágrafo Terceiro - Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a vigência do
contrato, a CONTRATADA deverá pleitear a repactuação dos preços anteriormente à efetivação
da prorrogação contratual, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão
do seu direito, caso ultrapasse a anualidade, o índice para o reajuste contratual será INPC.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

É vedada a transferência total ou parcial do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, com expressa renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir todo e qualquer litígio oriundo do presente
contrato, nos termos do art. 55, §2°, da Lei n° 8.666/93.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato, em 03
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo
arroladas.

Goiânia-GO, _^___ de de 2016.

CONTRATANTE:

MARLIUS BRAGA MACHADO
Dirotor-Presidente



RICARDO LUIZ JAIME
Diretor de Gestão

CONTRATADA:

Representante

Testemunhas:
l -
Nome:
CPF:

2 -
Nome:
CPF:
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Empresas Vencedoras

METROBUS TRANSPORTE CO L E VIVO S/A

METROBUS C.N.P..1.: 02.392.459/0001-03
Transporte Coíeíivo S/A RUA PATRIARCA, 299 VILA REG*NA GOIAMA-GO

Forncedor: 2090 - COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Dispensa de Licitação: 0001/2017

Data: 03/01/2017

Processo: 2016000979

Ite Código Produto

1 10413 GASOLINA COMUM

2 8557 ÁLCOOL ( comum ) - ETANOL

Marca

ALE

ALE

Un.

LIT

[T

Preço Qtde

3,90 30.000,00

2,87 6.250,00

Valor Total

117.000,00

17.937,50

Total Geral: 134.937,50
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METROBUS
T1 iinsporte Coletlvo S/A

P A R E C E R NQ Q 04/2017

Processo n° : 2016000979

Interessado : Gerência de Serviços < íerais
Assunto : Dispensa ny 001/2017 - Pregão Deserto - fornecimento de gasolina

Comum e Etanol comum para os veículos de apoio.

Trata-se de resposta à consulta formulada pela CPL •

Comissão Permanente de Licitação, por intermédio da Cl. n" 002/2017, de 03/01/2017,

quanto à legalidade de sua manifestação que concluiu pela caracterização de situação

enquadrávcl na hipótese de dispens.i de licitação, nos termos do Artigo 29, III, da Lei

13.303/16 e Artigo 33 e 34, da Lei Estadual 17.928/12, para aquisição de gasolina Comum e

Etanol comum.

Inicialmente, ressalta-se que neste processo, foi efetivada

licitação na modalidade Pregão Presencial, cujo f inal resultou em deserto, visto que não

acudiram nenhum interessado no certame.

Rua Pjiriarca, 299, \a Regina - Cep: 74453-610 Goiânia - GO
onc: (62) 32311-7500
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METROBUS
Tionsporte Coletlvo S/A

A vista deste fato, a Presidência, atendendo sugestão da

Assessoria Jurídica, encaminhou à Gerência de Serviços Gerais, através do Despacho n°

230/16-PKES, pedido de manifestação, quanto as questões contidas no Parecer Jurídico n"

237, conforme abaixo colacionado:

Devendo ainda determinar a remessa dos autos à_Cerência de Serviços

Gerais, para manifestar sobre:

'l - Quanto ao valor estimado descrito no Edital, se está de conformidade

com o valor atnai de mercado, sendo que:

a) Caso afirmativo, repetir o certame utilizando os dados anteriormente

apurados;

b) Caso negativo, repetir o certame, formulando novo valor estimado,

através de novos orçamentos e preáficaqão.

2 - Caso a empresa esteja sofrendo ou prestes a sofrer prejuízo, pela

necessidade premente dos serviços, não suportando esperar o decurso do

prazo de novo certame, poderá contratar de forma direta, pelo valor

estimado, devendo apresentar as devidas justificativas sobre esta situação.

A Gerência de Serviços Gerais, manifestou-se através da Cl

n" 655/2016, datada de 27/12/2016, nos seguintes termos: "1) O valor estimado estipulado

no Edital está de conformidade com ops valores praticados no mercado, visto que dentro

dos parâmetros da tabela da ANP; 2) Quanto a repetição de novo certame licitatorio, não

existe tempo hábil para seu desenvolvimento, visto que o contrato de fornecimento atua!

vence em 31/12/2016, sendo o objeto de extrema necessidade para o bom andamento da

Companhia, assim, tem-sc que a detrunda de nova licitação, acarretaria enorme prejuízo a

esta Empresa ".

A vista c'a possibilidade de dano no andamento da empresa,

tem-se que este fator provocaria pre;jízo, assim, diante destes fatos, foi autorizado pela

Autoridade Superior a contratação per via direta.

Rua Patriarca, 299, \a Regina - Ccp: 74453-610 Goiânia - GO
rono: (62) 3230-7500



METROBUS
T;ansporte Coletlvo S/A

A vista disso, faz a CPL, em sua comunicação, menção aos

seguintes orçamentos, todos juntados nos autos:

EMPRESA CNPJ VI Total R$

COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA 04.239.789/0001-99 134.937,50

POSTO DUMONT LTDA.

AUTO POSTO ROMARIA LTDA.

02.102.630/0001-00 138.387,50

17.245.402/0001-59 135.387,50

Comunica ainda a Comissão Permanente de Licitação, que a

vista da igualdade entre as propostas quanto ao objeto a ser fornecido, bem como cm

razão da regularidade das mesmas, aponta como válidas e conclui ser da empresa

COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ n9 04.239.789/0001-99, a proposta

mais vantajosa para esta companhia, no valor total de R$ 134.937,50 (Cento e trinta e

quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Esclarecendo que a razão da escolha do fornecedor, está

plenamente demonstrado o respeito aos princípios da economicidade, isonomia e a

impessoalidade, vez que a proposta da empresa COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS

LTDA, CNPJ nQ 04.239.789/0001-99, ser a que melhor atende ao objeto em questão.

Assim, após a devida instrução processual, concluiu que a

situação presente enquadra-se na hipótese de dispensa de licitação, prevista no Artigo 29,

III, da Lei 13.303/16 e artigos 33 e 34, da Lei Estadual 17.928/12, encaminhando os autos a

esta Assessoria Jurídica para manifestação acerca da dispensa de licitação em questão.

Ressalta-se a juntada dos documentos pertinente a

habilitação neste procedimento, relerente as empresas que apresentaram proposta,

Rua Patriarca, 299, V i la Regina - Ccp: 74453-610 Goiânia - GO
f «ne: (62) 3230-7500



MiTROBUS
Transporte Coíellvo S/A

informando ainda, que foi efetuada ampla busca por interessados, conforme solicitação de

propostas encaminhadas via e-mail.

É o Relatório. Passemos à análise.

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, uma Sociedade de

Economia Mista, no âmbito estadual, submete-se, como regra, à Lei ne 13.303/16, que

P estabelece o estatuto jurídico das empresas públicas, das sociedades de economia mista e

de suas subsidiárias.

Frise-se que, até a edição desse novel estatuto jurídico, era

pacífico o entendimento de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista

exploradoras de atividade económica deveriam observar, nas licitações e contratações, as

disposições contidas na Lei 8.666/1993.

Desta forma, temos que, conforme dispõe a Lei 13.303/16,

permanecem sob regência da lei anterior, Lei de Licitações, os procedimentos licitatórios e

contratos iniciados ou celebrados até a entrada em vigor do novel diploma legal,

aplicando-se a nova regra às licitações e contratos firmados após sua vigência.

Pois bem. Existem situações em que a licitação é dispensada,

dispensável ou inexigível, em razão das peculiaridades elencadas tanto em nossa Carta

Magna no inciso XXT do artigo 37, quanto nos artigos 29 e 30 da Lei n<J 13.303/16.

O artigo 29 trata de situações em que se faculta ao

Administrador Público a dispensa de licitação, sendo que o inciso III versa sobre os casos

de dispensa nos casos em que ocorreu licitação frustrada e não puder ser repetido sem

prejuízo à Emprsa de Economia Mista, conforme transcrição abaixo:

Rua Patriarca, 299, \a Regina - Cop: 74453-610 Goiânia - GO
fone: (02) 3230-7500



METROBUS
T-ansporte Coletivo S/A

Art. 29. É dispensável n realização de licitação por empresas

públicas e sociedades de economia mista:

( . . . ) omissis

///- quando não acudirem mteressados à licitação anterior c essa,

jusl if icadamente, não puder ^r repetida sem prejuízo para, a

empresa pública mi a sociedade de L'amomja__mista, bem como

para suas respectivas subsidiárias, desde que jiiantidas as

condições preestabelecidas;; (grifo nosso).

A este respeito colacionamos expediente do TCU sobre a

matéria, conforme abaixo exposado:

Auditoria em licitações e contratos: 2 • Necessidade de
manutenção das condições pré-estabelecidas na licitação
anteriormente fracassada para que se legitime a contratação
direta com fundamento no art. 24, inc. V, da Lei 8.6661993

Ainda na auditoria realizada na Diretoria Regional da Km presa

Brasileira de Correios e Telégrafos do Estado do Rio Grande do Sul

(EBCT/DR/RS), outra possível irregularidade detectada fora .1

rea'ii/.acão da Dispensa de Licitação 59/2007, que resultou na

contratação de posto de abastecimento para veículos lotados nas

unidades de Canoas/RS. Conforme a unidade instrutiva, em duas

licitações anteriores, fracassadas, previu-se a distância máxima de

3,5 km de raio a partir da unidade de Canoas - RS para a

Localização do posto a se responsabili/ar pelo abastecimento. Km

seguida, ocorrera a contratação, por dispensa de licitação, de um

posto localizado a IO km da referida unidade, não se observando,

portanto, as condições prò-estabelecidas nas licitações fracassadas

anteriormente, em descumprímento ao estatuído no inciso V do art.

24 dn Lei 8.666/93. Nos argumentos apresentados pelo responsável,

ouvido em audiência, constou o de que "imo Imvia mais tempo hábil

f>gni uma t e ir e i rã tentativa dcjuslanra_cjio de procedimento licitntória, c,

caso tino lioui<i'sse n dispensa de licitação, havcria^rejnízos para a EÇT".

Em sua análise, a unidade técnica destacou que não fora

formulado, polo l'C U, questionamento quanto à necessidade_de

realizar a dispensa^ de licitação, mas sim "ijttunto iit> criti;ríii_ de

escolha ilo fornecedor, ijiie deveria ter observado as mesmas

contlições ttn licitação. E possível que, caso admitida no certame ti

participação de estabelecimentos situados dentro do mio em que si1

encontra a empresa contratada por dispensa (W km), as licitações não

tcrinm sido desertas". A respeito da situação, o relator ressaltou que

"o responsável não apresentou justificativa, não demonstrando porque nu

licitação se estabeleceu um raio de 3,5 Km e na dispensa um raio bem

maior, de 10 Km". Ao final, t) relator votou pela não aplicação de

multa ao responsável, sem prejuízo da expedição de determinação

corretiva para fu turas licitaçõos a serem promovidas pela

Kuji Tatríarca, 299, Vila Rugiria - Ci?p: 74453-610 Goiânia - GO
Fone: (62) 3230-7500
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í: Bi. T/D R/RS, o que foi aprovado pelo Plenário. AcorSáo n."

22Wl2Q1Q-Plenúrio, TC-005.383/2007-0, rei. Min. Raimundo

Carreiro, T.09.20W.

Ressalta-se que este procedimento manteve as mesmas

condições descritas no Pregão Deserto, de forma a cumprir as formalidades legais.

Da análise, compulsando os autos, tem-se que a informação e

formalização da presente situação, deu-se através da Cl n1' 655/16 da Gerência de Serviços

Gerais, cuja justificativa reside em que o procedimento licitatório redundou em deserto e

o término do contrato de fornecimento vigente em 31/12/2016, o que geraria

desabastecimento e traria enorme pré uízo à Administração.

Da tramitação dos documentos para a devida instrução

processual, verifica-se o encaminhamento da Comissão Permanente de Licitação de

pedido do julgamento que caracterizou o procedimento dispensa de licitação e

apontamento da proposta mais vantajosa, com a devida autorização da Autoridade

Superior, aposta no Despacho n" 001/2017-DG da Diretoria de Gestão.

Desta forma, o que se constata sem nenhuma d ú v i d a d ian te

do contexto do expediente e que encontra total guarida nas demais informações,

A documentos e maniteslacões present. s, é a impossibilidade de aguarda r nova licitação

ordinária sem incorrer em prejuízo, vez que este objeto é para suprir a demanda de

combustível para a frota de apoio da Metrobus.

Correto está o procedimento designado pela CPL, em face

das justificativas apresentadas pela Gerência de Serviços Gerais na Cl 655/2016, uma vez

que o risco de prejuízo é iminente, necessitando assim, a aquisição do objeto com a

máxima urgência, a vista da sua importância no bom andamento das demandas da

Metrobus.

Igualmente, atendida está a exigência contida no § 3" do

artigo 30, da Lei n- 13.303/16, que refere-se à instrução dos procedimentos de compra

Rua Patriarca, 299, \a Roj-ino - Cop: 74453-610 Goiânia - GO
Fone: (62) 3230-751)0
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direta, vez que a CJ. n- 002/2017 oriunda da CPL, contempla minuciosamente, a razão da

escolha do fornecedor e a justificativa de preço, itens cabíveis à espécie.

Ademais atendidas também estão as exigências legais

quanto ao apontamento dos recursos orçamentados e indicação de gestor para o contrato

a ser firmado.

Relativamente no Decreto Estadual n9 7.466/11, que

regulamenta o tratamento favorecido diferenciado e simplificado para as microempresas

e empresas de pequeno porte, ressaltamos, nos termos previstos pelo Artigo 8", III, não ser

aplicável ao presente caso, vez que trata-se de dispensa de licitação.

Ante o exposto, em havendo a demonstração de

enquadramento da contratação aos dilames legais, esta Assessoria OPINA pela legalidade

da declaração de dispensa de licitação, nos termos do Artigo 29, III, da Lei n° 13.303/16,

para contratar a empresa COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ n"

04.239.789/0001-99, pelo valor total de R$ 134.937,50 (Cento e trinta e quatro mil,

novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), para o fornecimento de gasolina

Comum e Eíanol comum.

Retorne-se à CPL, para juntada do Ato Declaratório de

Dispensa. Após, encarninhe-se à Presidência, via Secretaria Geral, para que, caso acate a

recomendação ora dada, proceda a ratificação do resultado apurado pela Comissão

Permanente de Licitação, bem como a publicação, nos termos do art 33, X, da Lei

Estadual n'-'J 7.928/12.

A seguir, à Controladorja para a fonruilixação do pertinente

contrato administrativo, de conformidade com a minuta encaminhada pela CPL.

Ressalta-se ainda a desnecessidade da Metrobus comunicar

formalmente essa providência à CGE, nos termos da IN 031/16.

RIM P.itriarca, 299, \a Rogina - Op: 74453-filO Goiânia - GO
rum-: (62) 32311-7500
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Quanto .10 TCE, dar-se-á nos termos do art. 263, §§ 4- ao 6°

do RITCE.

É o Parecer, S.M.j.

Submeta-se à apreciação da Assessoria Jurídica da

Presidência, nos termos da Portaria iV 082/13, por analogia.

Goiânia/GO, 03 de janeiro de 2017.

RAFAEL DE C A T R O JÚNIO
Assessor Jurídico
OAB-t;O 23.980

Rim Patriarca, 299, Vi la Rcgirui - Cop: 74453-610 Goiânia - GO
Fono: (62) 3230-7500
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Processo n°: 2016000979

Interessado : Gerência de Serviços Gerais
Assunto : Dispensa n° 001/2017 - Pregão Deserto - fornecimento de gasolina Comum e

Etanol comum para os veículos de apoio.

DESPACHO NQ 6/t/V /17-AIUR. Trata-se de resposta à consulta

formulada pela CPL - Comissão Permanente de Licitação, por intermédio da C.I. n- 002/2017, de

03/01/2017, quanto à legalidade de sua manifestação que concluiu pela caracterização de situação

enquadrável na hipótese de dispensa de licitação, nos termos do Artigo 29, III, da Lei 13.303/16 e

Artigo 33 e 34, da Lei Estadual 17.928/12, para aquisição de gasolina Comum e Etnnol comum.

Posto isto, ADOTO o Parecer n° L/O Y / 17, por seus próprios

fundamentos, emitido pelo advogado RAFAEL DE CASTRO JÚNIOR, Assessor Jurídico desta

empresa.

Encaminhe-se à Presidência, via Secretaria Geral, para caso acate a

sugestão ora dada, proceda a devida autorização, após à CONTROLADOR!A para as

providências subsequentes.

ASSESSOKIA JURÍDICA DA METROBUS TRANSPORTE

COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 03 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

ISTENTOPRIMO
A -SI-.SHUK JURÍDICO -CHEFE

OAB/GO 23.950

METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS <\ Rua Patriarca, 299, Vila Regina - Cep: 74453-610 Goiânia - GO
PABX: (62) 3230-7500
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PROCESSO N° 2016000979

DISPENSA N° 001/2017

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declaro Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 29 III art. 33 e 34 da

Lei Estadual n° 17.928/12 e Parecer Jurídico n° QO^f /2017, para contratação da

empresa COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEL LTDA., pelo valor total proposto de

R$ 134.937,50 (Cento e trinta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e

cinquenta centavos), para o fornecimento de Gasolina e Etanol, para serem usados

em veículos da frota de apoio da Metrobus, objeto desta dispensa.

Face ao disposto no art. Art. 29, III da Lei 13.303/16 e Art. 33 e

34 da Lei Estadual n° 17.928/12, submeto o ato à autoridade superior para ratificação

e procedimentos cabíveis.

Goiânia, 03 de Janeiro de 2017.

Olício Lopes-Vila Verde
Presidente da CPL

Metrobus Transporte Coletivo S/A
Rua Patriarca, n° 299, Vila Regina, CEP 74.453-610, Goiânia-GO

Fone 62 3230 7500
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PROCESSO: 2016000979
INTERESSADO: GER. DE SERV. GERAIS
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESPACHO N." 007/17-PRE5. - Tendo em vista o que
consta nos autos, que tratam de fornecimento de gasolina comum e etanol comum para
veículos de apoio, o Diretor Presidente RATIFICA o Ato de Declaração de Dispensa de
Licitação ne 001/2017, bem como autoriza a contratação da empresa COMERCIAL PP DE
COMBUSTÍVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n'-' 04.239.789/0001-99, no valor de R$
134.937,50 (Cento e trinta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Encaminhem-se os autos à Controladoria para formalização
do contrato.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS 03 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017,

Marlius Braga Machado
Diretor Presidente

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S.A.
Rua Patriarca n° 299 - Vila Regina - Goiânia - Goiás - CEP: 74453-610

metrobusC5jmetrobus.go.qo.br / PABX: (62) 3230-7500
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DE
PARA
ASSUNTO
C.IN"

: CONTROLADORIA
: Secretaria Geral
: Encaminha Proc. 2016000979 Contr. 001/17 Assinaturas
: 001/17

xjSorta f \: 04/01/17

Senhora Secretária,

Em conformidade com Regramento de Rotinas definido no âmbito da

CONTROLADORIA, instituída pela Portaria n° 099, de 22 de setembro de 2016, utilizamo-nos

do presente para encaminhar, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, o Contrato Administrati-

vo n5 001/16, a ser firmado com a empresa COMERCIAL PP oriundo do processo n°

2016000979, para colheita das assinaturas e posterior encaminhamento à Assessoria de Gestão.

Ademais, deverá ser providenciada a publicação resumida do instru-

mento contratual na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, até o quinto

dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela

data, nos termos do Parágrafo único do art. 61 da Lei n- 8666/93.

Ainda, informamos que o Processo se encontra devidamente instruído

com a documentação pertinente (arts. 27 e ss.), Parecer Jurídico e Despacho Autorizativo da

Autoridade Superior.

Por derradeiro, solicitamos que após tais medidas, seja 01 (uma) via do

instrumento contratual em questão encaminhada a esta CONTROLADORIA para anotações e

arquivamento.

Atenciosamente,

f Ao

UCH NIO ARANTES
Assessor de CONTROLADORIA

METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS S/A - Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74453-610 Goiânia -GO
Fone: 3230-7511 PABX: 3230-7500 c-mail conlroladoriaf»mt'lrobus. gojjo v Jgr



METROBUS
Transporte Cs,

PORTARIA N° 00* DE TANEIRO DE 2017

O Diretor Presidente da METROBUS TRANSPORTE COLETIVO
de suas atribuições legais,

R E S O L V E :

Art. 1° - Designar a Gerência de Serviços Gerais, na pessoa da Funcionária Sr".

LORENA LOPES IA1ME PERILLO e o Funcionário Sr. RUANCLINE BENJAMIM DA SILVA, conforme
Resolução Pres. ne. 018, de 16 de novembro de 2015, e em atenção ao art. 67 da Lei ne 8.666/93 c/c 51 da

Lei Estadual 17.928/12, para desempenhar as tarefas de Gestão e Fiscalização, respectivamente, do
Contrato Administrativo de n8 001/2017, firmado com COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA,

oriundo do Processo ji^ 2016000979, acompanhando e, verificando a adequação da execução do
fornecimento de Combustíveis para veículos de apoio, frente às disposições ajustadas, sem prejuízo de

suas funções habituais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do
contrato e determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, em
atendimento à Lei Federal 8.666/93:

"Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e
fiscalizada por um representante da Administração
especialmente designado, permitida a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição. "

Art. 2C - Considerar os efeitos desta Portaria a partir desta data.

CUMPRA-SE.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA METROBUS TRANSPORTE
COLETIVO S/A, EM GOIÂNIA, AOS Q5 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2017.

///>£/
MARLIUS BRAGA MACHADO

DIRETOR PRESIDENTE

Rua Patriarca, 299, Vila Regina - CEP: 74.153-610 Goiânia - GO, PABX: (62) 3230-7500
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CONTRATO N" 001/17

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRAM METROBUS
TRANSPORTE COLETIVO S/A E
COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS
LTDA ME, NAS CLÁUSULAS E
CONDIÇÕES ABAIXO:

CONTRATANTE:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, ntí 299, Vila Regina, nesta
capita], inscrita no CNPJ/MF sob o ns 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas de
CONTRATANTE, representada pelo Diretor-Presidente MARLIUS BRAGA MACHADO, RG 1.404.934
SSP/GO, CPF/MF na 307.798.551-91; Diretor de Gestão, RICARDO LUIZ JAYME, RG n* 1141434 SESP/GO, CPF nB

307.303.681-49, respectivamente, residentes e domiciliados em Goiânia-GO e;

CONTRATADA:

COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME, com sede à Av. Castelo Branco, n° 5478, Quadra 68,
Lote l, 2, 3, Bairro Ipiranga, CF.P n° 74.455-050, Goiânia-GO, inscrita no CNPJ/MF sob o ng

04.239.789/0001-99, legalmente representada por seu sócio-proprietário, Sr. LUIZ PUCCI FILHO,
portador do RG ne 117.690, 2" via, expedido pela SSP-GO, CPF/MF n2 026.619.851-15, residente nesta
Capital,

Tem /HSfo c acordado o presente Contrato de Fornecimento, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAI

O presente contrato vincula-se ao Processo n" 2016000979, Dispensa de Licitação n° 001/17, à proposta de
preços apresentada e às determinações da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Federal ne

13.303/2016, de 30 de junho de 2016, e Lei Estadual 17.928/12, de 27 de dezembro de 2012.

Aplicam-se ainda à presente relação jurídica contratual os preceitos de direito público e, supletivamtnte,

os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a fornecer à CONTRATANTE GASOLINA COMUM E ETANOL,
conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.

A gestão do Contrato, ficará a cargo da funcionária, LORENA LOPES JAIME PER1LLO, Gerente de

Serviços Gerais e a fiscalização a cargo do funcionário KUANCLINE BENJAMIM DA SILVA, conforme

ato próprio de nomeação pelo Presidente desta empresa, nos termo do art. 40, VII da Lei 13.303/16

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Todos os produtos serão fornecidos conforme a necessidade da CONTRATANTE, mediante pedido
formal, através da emissão de Ordem de Fornecimento (Requisição de Abastecimento), preenchida e
assinada pelo Fiscal do Contrato.

Parágrafo Primeiro - DA ENTREGA/FORNECIMENTO:

a) A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE, sempre que solicitada, 01 (um) bloco de
requisição de serviços, com duas vias (50x2), numerado, para emissão dos pedidos pela área competente.

Rua Patriarca, 299, Vila Regina—CEP: 74.453-610 Goiânia—GO
Fone: (62) 3230-7500 e-maH: controladoria@metrobus.go.gov.br
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b) Os produtos discriminados no quadro abaixo, serão fornecidos de forma parcelai!la,-eorrfoTiiu; a'" ,̂.
necessidade da CONTRATANTE, no Posto de atendimento da CONTRATADA, mediantáWtorizaçãsJT
formal, por meio de preenchimento do formulário "Requisição", devidamente assinado e dal
Gerente de Serviços Gerais ou por funcionário por ela autorizado.

Item

01

02

Descrição dos Produtos

Gasolina Comum

Álcool Comum (Etanol)

Qtd

30.000

6.250

Und

Litro

Litro

Parágrafo Segundo - O CONTRATADO fica obrigado a manter, durante toda a execução do contrato,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como apresentar relação de
todos os sócios que compõem seu quadro social, no momento da contratação e durante a vigência do
ajuste, sempre que a Administração o requerer, conforme art. 55, inciso XIII, da Lei Federal ns 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Para o fiel e perfeito cumprimento das obrigações ora ajustadas deverá a CONTRATADA, dentro de 10

(dez) dias, contados da assinatura do contrato, apresentar à CONTRATANTE quaisquer das garantias

abaixo discriminadas (art. 70, §ls, Lei 13.303/16), no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total

da relação negociai, cuja validade coincidirá com a vigência contratual, prorrogada ou não, quais sejam:

a) Caução em dinheiro, a ser depositada na tesouraria da CONTRATANTE;

b) Fiança bancária, nos termos estipulados pela CONTRATANTE, em estabelecimento bancário de

sua confiança e indicação;

c) Seguro garantia junto à entidade autorizada pelo TRB - Institutos de Resseguros do Brasil,

mediante entrega de apólice, em nome da CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro - Das Opções de Garantia acima delineadas, a empresa vencedora poderá

preferencialmente optar pela alínea "b" e "c".

Parágrafo Segundo - Caso a opção seja alínea "a", o valor depositado terá correção pelo índice de

correção da Caderneta de Poupança.

Parágrafo Terceiro - A garantia de que trata esta cláusula terá validade desde sua oferta até o fim da

relação jurídica ora entabulada,

Parágrafo Quarto - Na hipótese de alteração do valor contratual ou no caso de execução da garantia,

deverá a CONTRATADA apresentar garantia complementar, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados

da assinatura do respectivo Aditivo Contratual, no primeiro caso, ou da Notificação pela

CONTRATANTE, no segundo, de modo que seja mantida a proporcionalidade de 5% (cinco por cento) do

valor global do contrato (art. 70, §2Q, Lei 13.303/16).

Parágrafo Quinto - Caso ocorra o vencimento da garantia antes do encerramento do Contrato a

CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, a respectiva renovação, sob pena de bloqueio dos

pagamentos devidos.

Parágrafo Sexto - A recusa injustificada da CONTRATADA em prestar a garantia contratual por mais de

30 dias, além da sujeição às penalidades legais e contratuais, desclassifica-a e assegura a convocação da

segunda colocada, e assim por diante, para celebrar o contrato em seu lugar.

Parágrafo Sétimo - A CONTRATANTE poderá deduzir da garantia multas e penalidades previstas neste

Rua Patriarca, 299, Vila Regina—CEP: 74.453-610 Goiânia—GO
Fone: (62) 3230-7500 e-mail: controladoria@metrobus.go.gov.br
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Contrato e seus Aditivos, bem como o valor dos prejuízos que lhe forem causados.

Parágrafo Oitavo- Ocorrendo a ruptura contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA^

cumprimento do contrato, prevista nesta Cláusula, será repassada e/ou executada à CONTRATA

Parágrafo Nono - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA até que seja aceita, pela

CONTRATANTE, a garantia que trata o "caput" desta Cláusula.

Parágrafo Décimo - Na apresentação de fiança bancária, a Carta de Fiança deverá vir acompanhada de

renúncia expressa da instituição bancária fiadora aos benefícios do art. 827, do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo Décimo Primeiro - O descumprimento dos prazos estabelecidos nesta Cláusula enseja

imposição de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da garantia ou de sua diferença, nos

casos de complementação.

Parágrafo Décimo Segundo - A garantia de que trata esta Cláusula será devolvida à CONTRATADA

após o término da relação negociai, mediante solicitação expressa e por escrito da CONTRATADA, em

até 30 (trinta) dias, desde que não haja multas ou débitos próprios, hipótese em que se aplicará o disposto

no Parágrafo Quinto desta Cláusula.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Exercer a fiscalização da execução do objeto através da Gerência de Serviços Gerais, na forma prevista
pela Lei 8.666/93;

b) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre irregularidades observadas na execução
do objeto;

c) Disponibilizar todas as informações necessárias para a correia execução do objeto;

d) Cumprir com obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8.666/93 e demais legislações
pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

a) Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, nos termos da legislação vigente;

b) Submeter-se à fiscalização da METROBUS, através do setor competente que acompanhará a entrega
dos produtos, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de
garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;

c) Cumprir além dos dispositivos legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, também as
normas da METROBUS;

d) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições
legais que regem a execução do objeto do presente Contrato serão de inteira responsabilidade da
CONTRATADA devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar pagamentos de impostos, taxas e
serviços auxiliares;

e) Arcar com todos os ónus de tributos, encargos sociais, transporte e fretes, etc., necessários para a
execução do objeto;

f) Assumir todos os custos pela elaboração de proposta e/ou apresentação de documentos, amostras e
análise de produtos necessários para a execução do objeto;

g) Responsabilizar-se pela qualidade e eficiência dos produtos fornecidos;

t U
Rua Patriarca, 299, Vifa Regina—CEP: 74.453-610 Goiânia—GO \
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h) Responsabilizar-se integralmente pelos custos de eventual dano provocado à f rota *e extirpam entoa-
Metrobus constantes neste Termo, provocados pelos produtos fornecidos.

i) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no serviço, até
25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do § 1a, do art. 65, da Lei
Federal ns 8.666/93.

CIAUSUt A OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

A CONTRATADA fornecerá os produtos de acordo com a Ordem de Fornecimento, discriminada na
Cláusula Quarta, pelo preço global de R$134.937,50 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e trinta e
sete reais e cinquenta centavos), inclusos todos os encargos, inclusive frete, cujo pagamento será
efetuado semanalmente, após a entrega da Nota Fiscal na Gerência de Serviços Gerais, emissora da
Ordem de Fornecimento, para conferência e aceite;

CIÁUSULA NONA- DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

Expedida a Ordem de Fornecimento, e após a sua execução, conforme estabelecido neste Contrato, no
Edital e seus anexos, a CONTRATADA deverá protocolizar no departamento no qual o Fiscal do Contrato

•B responde, a Nota Fiscal Fatura correspondente.

Parágrafo Primeiro - O Valor a ser considerado para pagamento será a média dos preços verificada por
meio da tabela semanal divulgada no sítio da ANP - Agência Nacional do Petróleo, com a incidência do
percentual de desconto apresentado na proposta, ou;

a) O valor apresentado na bomba no momento do abastecimento.

b) Para aplicação do valor da nota do abastecimento, será verificado qual é o mais benéfico para a

CONTRATANTE. Para tanto, será necessário a anotação em campo próprio: (1) o valor exibido na bomba

no momento do abastecimento; (2) o valor da média semanal da ANP.

Parágrafo Segundo - O pagamento à CONTRATADA será realizado semanalmente, contados do
recebimento definitivo do objeto, com a apresentação da documentação pertinente e da respectiva Nota
Fiscal, que deverá ser Eletrônica (NF-e), atestada pelo Fiscal do Contrato.

Parágrafo Terceiro - O pagamento será exclusivamente realizado através de crédito em conta-corrente
bancária (DOC, TED, Depósito), indicada pela CONTRATADA e de sua inteira responsabilidade os
dados fornecidos, devidamente satisfeitas as condições do Contrato.

^^ Parágrafo Quarto-o Nota Fiscal Eletrônica deverá especificar, de forma pormenorizada, todas as

características do produto (marca, quantidade, dimensões etc.) e consignar os números do(a].;

i) Processo Administrativo que abrange a relação contratual;

ii) Contrato Administrativo;

iii) Procedimento Liçitatório;

iíii). Ordem de Fornecimento respectiva, além de estar acompanhada de:

iiiii) Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela CONTRATANTE, relativamente aos
objetos entregues;

Certidões Negativas atualizadas de Tributos Municipais, Estaduais e Federais
(INSS, FGTS, Trabalhista etc.).

Parágrafo Quinto - A regularidade fiscal da CONTRATADA poderá ser substituída por Certificado de
Registro Cadastral, em situação "REGULAR", perante o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado -

CADFOR, administrado pela Secretaria da Fazenda de Goiás, verificada a compatibilidade da atividade

da empresa e o objeto adjudicado/licitado.
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Parágrafo Sexto - A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar d!

os documentos solicitados nos parágrafos 4y e 5g será devolvida à CONTRATADA e seu

ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis, após a data de sua última apresentação válida, sem prejuízo do

prazo de pagamento estipulado em conformidade ao parágrafo segundo da desta Cláusula.

Parágrafo Sétimo - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em

desacordo com o disposto no Contrato, Edital, Termo de Referência e seus Anexos. Se após o recebimento

provisório constatar que o fornecimento foi executado em desacordo com o especificado, com defeito ou

incompleto, será notificada a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento, e ficando

suspenso o pagamento até que seja sanada a situação.

Parágrafo Oitavo - Em eventual atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha a ele dado

causa haverá compensação financeira, em seu favor, pelo índice IPCA, pró rata die.

Parágrafo Nono - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, com a

fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme

legislação em vigor.

Parágrafo Décimo - Os créditos da execução contratual de titularidade da CONTRATADA são

inegociáveis.

Parágrafo Décimo Primeiro - Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica - CNPJ - da Metrobus Transporte Coletivo S/A. É 02.392.459/0001-03.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FONTE DE RECURSOS

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, sociedade de economia mista, não conta com qualquer recurso
orçamentário do Estado, razão pela qual todas as despesas são suportadas com receitas próprias, através
da Conta contábil de receitas ng 4.1.1.01.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além das práticas previstas

nos arts. 82, 83 e 84 da Lei Federal 13.303/16 de 30 de junho de 2016; arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei federal nu

8.666, de 21 de junho de 1993as vedações contidas no art. T da Lei Federal nQ 10.520, de 17 de julho de

2002 e na Lei Estadual n" 17.928, de 27 de dezembro de 2012, ou em dispositivos de normas que vierem a

substituí-los.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA que incorra nas faltas referidas nesta cláusula aplicam-se,
segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções

previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n2 8.666/93; arts. 82, 83 e 84 da Lei Federal 13.303/16 de 30 de

junho de 2016; art. 7° da Lei Federal nc 10.520/02; e Lei Estadual n° 17.928/12.

Parágrafo Segundo - Nas hipóteses previstas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, o interessado poderá

apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a
produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e a expensas daquele que as indicou.

Parágrafo Terceiro - Quando necessárias, as provas serão produzidas em audiência previamente

designada para este fim.

Parágrafo Quarto - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado no cumprimento do ajuste,

sem prejuízo das demais sanções previstas nesta Cláusula, sujeitará a CONTRATADA à multa, conforme

infrações cometidas e graus constantes nas tabelas l e 2, abaixo. O valor mensal do Contrato será apurado
dividindo-se o valor global por 12, equivalente ao número de meses do ano, independentemente se

Rua Patriarca, 299, Vila Regina—CEP: 74.453-610 Goiânia—GO
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iniciadas ou não as Ordens de Torneamento no Contrato.

Tabela 1:
GRAU

01

02

03

04

05

06

CORRESPONDÊNCIA
2
4

6

7
8
10

<y10

<v/o
<>//o

"/to
%
"c

sobre
sobre
sobre
sobre
sobre
sobre

o valor
o valor
o valor
o valor
o valor
o valor

mensal
mensal
mensal
mensal
mensal
mensa

do contrato
do contrato
do contrato
do contrato
do contrato
do contrato

Tabela 2:

ITEM

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

INFRAÇAO (DESCRIÇÃO)

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e de seus
Anexos, não previstos nesta tabela de multas, por ocorrência.

Recusar-se a executar serviço ou fornecer produtos mediante as orientações da
CONTRATANTE, por ocorrência.

Deixar de manter o quantitativo de profissionais alceados na execução dos serviços,
por ocorrência.

Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não
atenda às necessidades, por funcionário.

Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato o coordenador, conforme
previsto no Edital, por ocorrência.

Deixar de manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE, por ocorrência.

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital, Termo de Referência e seus Anexos,
não previstos nesta tabela de multa, em reincidência formalmente notificada, por
ocorrência.

GRAU

l

Deixar de fornecer EPI (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido em
lei ou convenção, aos seus empregados e de não impor penalidades àqueles que se
negarem a usá-los, por ocorrência.

Permitir a presença de empregado sem crachá ou uniforme, com traje sujo,
manchado ou mau apresentado, por ocorrência.

Deixar de zelar pelas instalações utilizadas da CONTRATANTE, por ocorrência.

11 Entregar o objeto licitado ou prestar serviços de forma parcial ou fracionado, ou
ensejar o seu retardamento, por ocorrência.

\'? j Deixar de empregar, na execução dos serviços, pessoal legalmente contratado nos
termos da legislação vigente, por ocorrência.

13 Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados ou
fornecer produtos defeituosos ou viciados, por empregado ou entrega.

14 Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e expressa
anuência da CONTRATANTE, por ocorrência.

15 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
ou fornecimentos contratuais, por atendimento.

16 Deixar de efetuar o pagamento de salários, seguros^ encargos fiscais e sociais, bem
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como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à exec
do contrato, por ocorrência.

17 Permitir situação que crie a possibilidade de causar agressões ou ofensas verbais,
vias de fato, dano físico, lesão corporal ou consequências letais.

18 Comportar-se de modo inidôneo ou apresentar documentação falsa, adulterada ou
que não represente a verdade dos fatos, exigida para o Certame ou durante a
execução contratual.

19 Fraudar a execução do contrato, por qualquer maneira (marca, quantitativo, espécie,
qualidade etc.)

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do

contrato ou Nota Fiscal, no caso de descumprimento total da obrigação, bem como nas hipóteses de

recusar-se à celebração do contrato dentro de 05 (cinco) dias de sua convocação, ou de prestar a garantia

contratual, nos prazos estipulados no presente Instrumento.

Parágrafo Sexto - As multas previstas no Parágrafo Quarto desta Cláusula poderão ser aplicadas isoladas

ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau de infração cometida pela CONTRATADA,

sem prejuízo de: a) advertência; b) rescisão contratual (art. 78, Lei 8.666/93); c) cobrança de lucros

cessantes e/ou danos emergentes, por ela causados, a ser apurados pela CONTRATANTE; d) Declaração

de Inidoneidade, suspensão de licitar, impedimento de contratar com a Administração Pública Direta e

Indireta de Goiás, e descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goiás -

CADFOR, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando

ressarcida a CONTRATANTE dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da respectiva sanção.

Parágrafo Sétimo - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será deduzida dos valores

eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou ainda poderá, em qualquer caso, ser paga

espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da intimação da decisão ou

cobrada judicialmente.

Parágrafo Oitavo - A(s) multa(s) a ser(em) aplicada(s) não impede(m) que a CONTRATANTE rescinda

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas em Lei.

Parágrafo Nono - Com fulcro no art. 81, da Lei Estadual 17.928/12, a suspensão de participação em

licitação e o impedimento de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Goiás,

deverão ser graduados pelos seguintes prazos:

1-6 (seis) meses, nos casos de:

a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor tenha ado-

tado as medidas corretivas no prazo determinado pela CONTRATANTE;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

II -12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas

ou do fornecimento de bens;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;

b) paralisação de fornecimento sem justa fundamentação e prévia comunicação à CONTRATANTE;

. f i
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v
c) praticar ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Administração Esta

d) sofrer condenação definitiva por prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de tributo.

Parágrafo Décimo. Não será aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na execução do

contrato resultar de caso fortuito ou de força maior.

Parágrafo Décimo Primeiro. Na rescisão do contrato com base nos incisos Xll a XVII do art. 78, da Lei ntí

8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do contrato

até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 81 da Lei Federal

ns 13.303/16, sempre por meio de termos aditivos.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,

acréscimos ou reduções que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial do contrato, nos termos do art. 81, §lfi, da Lei nQ 13.303/16.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, nas seguintes

condições (arts. 77 a 80, Lei 8.666/93):

a) por determinação unilateral e escrita da Administração, com 30 (trinta) dias de antecedência, nos casos

enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78, da Lei Federal ne 8.666/93, sem que caiba à

CONTRATADA qualquer indenizacão, com exceção dos incisos XII a XVII, quando não haja culpa, sem

embargo da imposição das penalidades que se demonstram cabíveis em processo administrativo regular;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a

Administração Pública;

c) judicial, nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo Terceiro - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e

fundamentada da Diretoria Executiva da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO

Será admitida repactuação que vise, exclusivamente, a correção da planilha de custos ou insumos,

visando à sua adequação aos preços de mercado, observados o interregno mínimo de l (um) ano, após a

apresentação da proposta ou do orçamento a que ela se referir, conforme definido no Edital, e a

demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.

Parágrafo Primeiro - A data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que

estipular o salário vigente à época da apresentação da nova proposta pela CONTRATADA será adotada

para fins de repactuação, sendo vedada a inclusão de antecipações e de benefícios não previstos

originariamente.

Parágrafo Segundo - A repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento dos custos, de

acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços.

Parágrafo Terceiro - Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a vigência do contrato, a

CONTRATADA deverá pleitear a repactuação dos preços anteriormente à efe^ivação da prorrogação
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contratual, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do s^eu direito,-caso /
\* -X,, /

ultrapasse a anualidade, o índice para o reajuste contratual será 1NPC. V«ír.
^-ÍPr/3 Fiu1^/

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

É vedada a transferência total ou parcial do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, Estado de Coiás, com expressa renúncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir todo e qualquer litígio oriundo do presente contrato, nos termos
do art. 55, §2C, da Lei ns 8.666/93.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual
teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Goiânia-GO, 03 de janeiro de 201 fc

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

Testemunhas:

l -

Nome:

CPF:

MARLIUS BRAGA MACHADO

D i reto r-Pr es i d ente

RICARDO LUIZ JAIME

Diretor de Gestão
t

LUI

Nome:

CPF:
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05/01/2017 Zimbra

Zimbra surama@metrobus.go.gov.br

Liberação de código

N
De : Surama B. Hilário <surama@metrobus.go.gov.br> Qui, 05 de Jan de

Assunto : Liberação de código

Para : Adelcio Alves da Silva Jr.
<adelcio@metrobus.go.gov.br>, suprimentos
<suprimentos@metrobus.go.gov.br>

Processo: 2016000979
Fornecedor: Comercial PP
Objeto: Combustível
Venc: 02/01/18
Código: 054199
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GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2017
ANO 180 - DIÁRIO OFICIAUGO N° 22.484 Diário Oficial

Arte. 66. 67a 66 da Lei n* 11 866. de 28 (Je deramora de 1992 Lai
n' 15.668/2006 Lei n* 17 091/2010 Lsl n* 17.597/2012
M 1° Promover o TENENTE CORONEL BM QOC RG 00.522
ALCULANO CALIXTO DOS SANTOS. CPF 411 070.961-49. doa
Quadros OD Corpo da BomBwros Militar, ao posto de CORONEL e,
em consequência iransteiNo para a reserva remunerada em
virtuda de contar nais de 30 (trinta! anos de serviço.
A" y Finai os provento» da aposentadoria na auant-a anual e
integrai de RS 311 123.80 (trezentos e onze mil cento e vinte e
tr*a reais e oitenta centavos), com vatof mensal de RJ 23.832,60
(vmtE e trfls mil. novecentos e Irma « dois reais e sessenta
centavos) acoifienOo os cálculos elaborados à fl. 33,
M 3° Determinar o encaminhamento desta Portana ao Comanúo-
Geral do Corpo de Bombeiros Mrfitar. a Superintendência de
Gestóo. Planejamento e Finança» desta Pasta e 9 GOIASPREV
para conhecimento e demais providencia»
PUBLIQUE-SE.
Gabinete do Secretario úa Segurança Pública e Administração
Pendenaãria do Estado de Goiás, em Goiânia aos 03 dias do m*s
He janeiro ííe 2017

JOSÉ E.L ITOM OE FK5UEREDO JÚNIOR
Secielâno da Segurança Publtca

e Aanunist/açiQ Penitenciaria

Estado de Gotas

Secretaria de Estado da Segurança Pública
Policia Militar

Comando de Gestão t Finanças
1* Secloda Chefia de Recurso» Humanos

Portaria n' OOÍ637

D Coronel OOPM Comandante Geral d* Policia Miltet de Goiás no
uso das atriDUiç&es legais, qiw Jfie confere o 13° de afl 3* c/c »n
A' da Lei n° fl 125 de 18JUL76 e que consta no processo n°
201500002001316

Recotve.
A/t. (• - Promover e transferir pari * restrve remuneraria o 1°
SARGENTO PM RG 15021 ÉLY RODRIGUES DÊ OLIVEIRA do
26° BPM. CPF n* 275 308 761-04 casado, possui dependentes.
filho cM Manoel Rodrifiuei de Macedo e de AM» Fefcio Rodngues
nascido aos 17ABE1958. natural de Urulal • GO. a GrHOuaçío de
SUBTENF-NIEPM. a partir da datada publicaçáo desta Ptxlirls;
Art 2*-A reserva remunerada da que nata esU Portara e oeviío o
Denefciatio contar com mais de trinta (30) anos de serviços e será
com remuneração integral, circulada n» tese do vencimento da
Graduação de SUBTENENTE PM. tendo em vala O que piecettua
o arf 100 S 12, incisos l e H. S 13 da Constituição Estadual de
1669, Rentsla e Alualtza3a em 1998; inciso l» teíias 'p" e V, flo
Brt 49. inciso l. Parágrafo Único letra "b* do art. 85, inciso l. do art.
8S todo* da toi fi" 8 033/7$, meão l »rt 64 Píragrafo Único, art
66, todos da «i n" 11 866/92. Lei Complementar n° 077/2010. e
suas alterações pela Lei n° 08B/2Q12, 10) rf 15666/2006. lei n"
1«03&T007 tem'17091/2010. M n" 17 597/2012
An. 3° - Finar Bua remuneração integral na base do vencimento da
Graduação de SUBTENENTE PM. n» quantia anua' de FM
92 532 60 (noventa e dos mil seiscentos e trinta e dois reais,
oitenta centavos).
Art 4" Declara o interessado que rende à Rua Figueira lim». n"
110, Nova Vila P.re* do Rio - GO Fone (061182633339,
An S* - A Unidade de lotação do referido servido» militar deverá
recolher todc roe renal perteionte a F atenda publica que
porventura estiver c»"lelado em nome do Policial, sob fiscalização
do Comando da Apoio Logístico da PMGO.
Art f,' - Publique-se a presente Portaria, em seguida, sejam os
autos do presente processo encaminhados a Chefia de EiccuçBo
Orçamentaria e Financeira deste CGF, GOIASPREV ContioLarton»
Geial do Estado e conieqúentemente >o Egrégio Tribunal de
Contas do Estado de Goiás para que surta os eleito* legais

Comandante Geral da Policia Milrtat do Estado de Goiás (PMGO).
em Goiânja-GO. ao» 09 de deiembro de 2016

DIVINO AL VÊS OE OLIVEIRA-CORONEL OOPM
Comandante Geral ds PMGO

Costa - Sargento PM
Au* da 1'CRH

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DA CASA MUUR

AVISO DE EDITAL DE LfCrTAÇÃO

A SECRETARIA DA CASA MILITAR - SCM lotrw público que em sua sede. Palácio Pedra Ludouico Teixeira 9° andar, na Rua
82. n' 400, Seior Sul, neíta Capital, em sessão pública, na fornia fla Lei Federal n" 10.520/2002. lei Federal n* 8 666/1993, Lê; Estadual
n* 179242012 e no que couber Decretos Estaduais 7468/201! e 76007012 indusive com as respectivas aíefaçSes posteriores das
legislações mencionadas e demais normas regulamentares aplicáveis ã espécie, Dem como pelas Disposições fixaaas no Ednai e seus
Ane«» fera realçar îtfagpjbai»o.jiajiodajidaje PREGftO ELETRÕNICg^jlravèa Qgsite- wwwfflTiofas^o.nov cr

N"

02/2016

PROCESSO

201600015000211

TIPO/REGIME

EletrÕnico - Menor
Preço Lote Único

osjn-o
0 preserle Pregão ism por objelo a
contratação be empresa especalitada na
prestação de serviços de atendimento fle
pista para as aeronaves do Governo do
Estado de Goiás, pelo período de 12

DATA DE

ABERTURA

26/01/2017

meses de acordo com as condições e |
especificações estabeteodas no edital e
seus anexos.

HORA

09riDOrr*n

Retire e acompantie este Edital gratuitamente peto sae:

David Ferreira de Castro Neto -1° Ten. BM
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Goiânia, 06 de janeiro de 201 T.

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA CASA MILITAR

AVISO DE EDITAL OE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DA CASA MILITAR - SCM torna púolico que en saa sede Palsoo Pedro Ludovico Teixeira, S5 andar, na Rua 82. n° 400.
Setor Sul. nesta Capital, em sessão pública, na forma da Lei Federal n° 10.520/2002" Lei Federal n" 8.666/1993, Lei Estacual n'
17.926/2012 e no que couber. Decretos Estadias 7.463/2011 e 7600/2012. inclusive com as respectivas alterações posteriores das
legislações mencionadas e demais normas regulamentares atiçáveis á espéde, bem como peias disposições fixadas no Editai e seus

ff

01/20)6

PROCESSO

20160001500010

TIPOREGIME

Eletrõmco • Menor
Preço Lote Único

Oa/ETO

0 presente Pregào tem por objeto a
contratação Oe empresa especializada na
prestação de serviço de locaçio de rnSo-
de-obra para serviços de asseio, lítpezs
jardinagem, copeiragem, com
fomedmento de ferramentas e
ímptementos necessários á execução do
oD|«lo no Palá&o Pedro Ludovico Taxera
e suas deaendencias, pelo prazo de 12
(dore) meses.

D AT A DE

ABERTURA

2401/2017

HORA

09/iOuVran

Retire e Kompanhe este Edital gratuitamente pelosite; www.CQrnprisne_t.go,gov,br.

David Ferreira de Castro N«o - 1C Ten. BM
Presidenta da Comissão Permanente de Licitação

Goiânia, 06 de janeiro de 2017.

SOCIEDADES DE ECONOMIA

GOIÁS

CELG GERAÇÃO E TRANSMiSSÃO
AVISO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÕNICO W 7.0008/16 GT
9EPNET: 201600047001182

| A Com*sflo Permanente do Licitação da CELG GT, no uso das
suas atribuições informa que o retando pregão foi
ADJUDICADO para.

LOW 01: Empresa TOSHIBA AMÉRICA DO SUL LTOA. CNPJ
i 08870769/0005-04

A» informaçfies encontram-se disponíveis no srte

Metrobus

PROCESSO 2016000979
ASSUNTO ConKMo de Fornecimento N°001'17

OBJÊTO. Fomeomiento de gasolina comum e etanol
CONTRATANTE Molrobus Transporte CoWwo S/A
CONTRATADA. Cometcial PP de Comtustlveis Ltda-ME
VIGÊNCIA. 02/01(2018
VALOR RS 134.937,50
ASSINATURA 03X11117
NORMA LEGAL - Ospènsa ae LicitscSo n" 001/1T -Baseado na
Lei n' S 666/93 B suas atteraçófs
SIGNATÁRIOS MARLIUS BRAGA MACHADO, RICARDO UUIZ
JAYME - METROBUS E Comercial PP de Combustíveis Ltda-ME -
Luiz Puca Fitho

Qoíinia, 03 dfl Janeiro de 2016
M»r1ius 6 n B" MacMdo

Dlritor Preiidenle

PROCESSO 2012000319
ASSUNTO: 4' Aflitivo »o contrato Oe sarviços n" 054/1 2
DBJETO Serinço de manutenção de aaftware cie contabilidade
CONTRATANTE. Metrobus Transporte CWettvo SÁ
CONTRATADA- Tron Informática Rio Veras Uda
VIGÊNCIA; ate 02/01/2018
DATA DA ASSINATURA 27/12/2017
NORMA LEGAL, inexigibilidaoe de Licitação n° 007/1; - L«l n'
8.666/93 e suas alterações
SIGNATÁRIOS: Martius Braga Machado, Ricardo Luií Jayme -
Metrobus &'A a Ktayton Fernandes de Oliveira - Tron Informática
Rio VeiUe LWa

Goiânia, 06 d* janeiro d* 2017.
Martius Braga M«cn*do

Diretor Pfatidant»
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